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Që kur ndjek këto vargje kënge, jam 
plotësisht e sigurt se sikush nga ju 

do i njihte prej nga ato vinin. Të pak-
tën që nga mesi i viteve ‘80, muzika që 
vinte fshehtas ...

E kaluara jonë historike, 
pengu ynë i përbashkët

Nga MONIKA SHOSHORI STAFA
Opinioni

 Ditësi

(Në foto)  Vendi i atentatit
Në faqet 10-11
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HISTORIA 

Oficeri: Si 
shpëtova gjallë
nga shpërthimi
në Gjirokastër

Në faqen 5

Zbulohet dokumenti me siglën “tepër sekret”

“Feçorr Shehu ka marrë në mbrojtje ish-nënkryetarin e Degës, “Feçorr Shehu ka marrë në mbrojtje ish-nënkryetarin e Degës, 
Refat Nenaj, i cili ishte arrogant, imoral, denigrues dhe falsifi kator”Refat Nenaj, i cili ishte arrogant, imoral, denigrues dhe falsifi kator”

Mine Guri: Kuadrot 
e Sigurimit, të 
implikuar në 

akte imoraliteti

Vetëm pak kohë pas ngjarjes së 18 dhjetorit të vitit 1981, 
kur kryeministri Mehmet Shehu u gjet i vdekur në 
dhomën e tij të gjumit në rrethana misterioze të cilat 
vazhdojnë të diskutohen edhe sot, ...

Në faqet 2-3

INTERVISTA

Kadilli: Për 4
vjet disa nuk

kontribuuan në
PD-në e Bashës

Kryeredaktor: Erl MURATI
Zv/kryeredaktore - Rezarta DELISULA  
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“EUROPA LEAGUE” 

Skënderbeu fiton
me Zagrebin, 

Meta: Na bëri të 
gjithëve krenarë

QELLUAN ME 16 PLUMBA BIZNESMENIN NGA SHIJAKU KUR ISHTE NE MAKINE ME FAMILJEN 

ATENTATI NDAJ GJOKES,
DY VELLEZER NE KERKIM

Ku përfundojnë listat 
me emra trafikantësh?

Ministri “teknik” e hodhi “bom-
bën”, - paralajmëruan mediat 

pas deklaratës së ministrit të Punëve 
të Brendshme, z. Dritan Demiraj, në 
mbrëmjen e datës ... Vijon në faqen 21

Opinioni
 Ditës Nga PETRIT ZAMBAKUi

Një ditë pas atentatit, verifikohen autorët. Policia: Shkak, konfliktet 
e vjetra me dajën e të dyshuarve. Gjendet dhe mjeti i përdorur 

Nga DASHNOR KALOÇI

 

Bukë me miell 
pa proteina,
Kloboçishta:

Rrezik për ne

SKANDALI

Në faqen 12

Flet shkrimtari i dënuar: Unë, ç’është e vërteta, kam qenë tip zevzek

“Komunizmit ia fal vitet e burgut, por jo vdekjen e 400 fëmijëve”

Në faqen 18

Uran Kostreci: Kampi i internimit në Tepelenë, tmerri që pashë me sy 
Nga FATMIRA NIKOLLI për vdekshmërinë foshnjore 

në komunizëm, ndërsa për 
raportet e shtetit me komu-
nitetet fetare në vitet e para 
të pasluftës foli Azem Qazimi. 
Për të treguar më shumë 
rreth asaj kohe, ishte i pran-
ishëm poeti dhe shkrimtari 
Uran Kastreci që ...

Muzeu Kombëtar i Përgji-
meve  “Shtëpia  me 

Gjethe”, në bashkëpunim 
me Institutin e Studimeve 
për Krimet dhe Pasojat e Ko-
munizmit, organizuan më 23 
gusht një takim në kuadër të 
Ditës Europiane në Kujtim të 

Viktimave të Stalinizmit dhe 
Nazizmit. Ky takim u zhvillua 
në ambientet e muzeut me 
pjesëmarrjen e Uran Kastre-
cit, ish-i dënuar politik, Çelo 
Hoxhës dhe Azem Qazimit, 
përfaqësues të Institutit të 
Studimeve për Krimet dhe 
Pasojat e Komunizmit. Çelo 
Hoxha, nëndrejtor i ISKK foli 

Sekretarja e parë e rrethit, Mine Guri

EKSKLUZ
IVE
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INTERVISTA
ZGJEDHJET



Sekretari për Burimet Njerëzore: Tri rrugët që ringrenë PD-në pas humbjes së thellë

Kritikët, Kadilli: Për 4 vjet disa
s'kontribuuan në PD-në e Bashës
"Basha kryetar, s'ka vend për zgjedhje të tjera në parti"

Valentina Madani

Fatbardh Kadilli, sekretar për burimet
njerëzore në PD nuk i sheh me vend
zgjedhjet e parakohshme në parti, por

kërkon përpjekje serioze nga kreu Lulzim Basha
dhe grupi i deputetëve të rinj demokratë që të
zhvillojnë një opozitë të fortë pas humbjes së 25
qershorit. Z.Kadilli nuk e fsheh faktin se disa nga
kritikë t e Bashës nuk kontribuuan pr PD-në
përgjatë 4 vjetëve që drejtohet nga z.Basha, por
prej kryetarit fitues ai kërkon që t'i falë ata. Ven-
dimet janë individuale thotë Kadilli për "Gazeta
Shqiptare", por sekretari i PD-së apelon për bash-
kimin e vlerave, pjesë marrje në vendimmarrje,
më shumë mundësi gare dhe karriere, dhe aktiv-
izim të individëve.

Z.Kadilli, ministrat teknikë publikuan do-Z.Kadilli, ministrat teknikë publikuan do-Z.Kadilli, ministrat teknikë publikuan do-Z.Kadilli, ministrat teknikë publikuan do-Z.Kadilli, ministrat teknikë publikuan do-
kumentin që fkumentin që fkumentin që fkumentin që fkumentin që fakton defakton defakton defakton defakton defororororormimin e zgjedhjemimin e zgjedhjemimin e zgjedhjemimin e zgjedhjemimin e zgjedhjevvvvveeeee
ngngngngnga ba ba ba ba blerlerlerlerlerja e vja e vja e vja e vja e votësotësotësotësotës. Çf. Çf. Çf. Çf. Çfarë do të thotë për PD-nëarë do të thotë për PD-nëarë do të thotë për PD-nëarë do të thotë për PD-nëarë do të thotë për PD-në
ky dokument?ky dokument?ky dokument?ky dokument?ky dokument?

Raporti është provë e një përpjekjeje serioze
dhe e një shërbimi shumë të përgjegjshëm në të
mirë të vendit nga ministrat teknik. Ky raport,
me gjetjet dhe konstatimet e përfshira me profe-
sionalizëm shërben së pari, për të dokumentuar
krimin elektoral. Ky dokumentim vjen nga një
trupë institucionale e administratës publike dhe
është krejt i ndryshëm nga raportet e partive apo
organizatave jo qeveritare. Është hera e parë që
kemi një raport të kësaj natyre nga një pozicion
zyrtar. Është një dokument zyrtar i dalë nga in-
stitucione publike dhe që i adresohet opinionit
publik, partnerëve ndërkombëtarë, dhe agjencive
ligj zbatuese që të veprojnë për të ndëshkuar
krimin elektoral. Duhet tani që prokuroria dhe
gjykatat të dëshmojnë vullnet dhe të çojnë deri
në fund përpjekjet e nisura nga raporti për të
ndëshkuar krimin elektoral. Për fat të keq, shu-
mica e opinionit nuk e ka kuptuar rëndësinë e
këtij ndryshimi. Kjo për dy arsye, e para se roli i
ministrave dhe drejtuesve teknik u përqesh nga
propaganda e maxhorancës dhe, për fat të keq,
edhe nga mbështetës të opozitës që me dashje
apo pa dashje krijuan keqkuptim rreth rolit të
ministrave dhe drejtuesve teknikë në këto
zgjedhje. Marrëveshja politike e 17-18 majit kish-
te si qëllim garantimin e procesit të zgjedhjeve, i
cili nuk mund të vinte vetëm si shprehje vullne-
ti nga maxhoranca, por do të kishte edhe garantët
e vet. Këta ishin ministrat dhe drejtuesit tekni-
kë, të propozuar nga opozita. Marrëveshja nuk
mund të bënte zgjedhjet, marrëveshja kishte par-
akushtet dhe garantët - ministrat teknikë. Këta
nuk mund të ndalonin krimin elektoral, por
mund ta dokumentonin atë. Këtë bën raporti.

Raporti dokumenton problemet eRaporti dokumenton problemet eRaporti dokumenton problemet eRaporti dokumenton problemet eRaporti dokumenton problemet e
zgjedhjezgjedhjezgjedhjezgjedhjezgjedhjevvvvve nge nge nge nge nga poa poa poa poa pozicion zyrzicion zyrzicion zyrzicion zyrzicion zyrtartartartartar, por çf, por çf, por çf, por çf, por çfarë pris-arë pris-arë pris-arë pris-arë pris-
ni të ndryshojë ky raport?ni të ndryshojë ky raport?ni të ndryshojë ky raport?ni të ndryshojë ky raport?ni të ndryshojë ky raport?

Deri më sot rastet e dokumentuara të blerjes
së votës apo shkeljeve të tjera ligjore në zgjedhje
nuk kanë munguar. Ka pasur dhjetëra raste të
filmuara dhe transmetuara në emisione investi-

gative, por ndëshkimi nuk ka ndodhur, sepse ka
munguar vullneti politik. Gjithnjë është gjetur
një mënyrë që ata që blejnë vota, të mbrohen
nga partia. Rasti më flagrant është ai i Korçës.
Blerja e votës u filmua dhe u publikua. Shkelësit
e ligjit u gjykuan dhe nuk mund të mos ndësh-
koheshin, por në atë rast u gjet amnistia nga shu-
mica e majtë në parlament.
Raporti ka gjetje dhe konsta-
time që ndihmojnë prokurorinë
të kryejë hetim serioz. Ato nuk
janë për një vepër individuale,
por një krim tërësor elektoral
me shtrirje të gjerë, me llojsh-
mëri të madhe dhe me përfshir-
je të shumë aktorëve. Tashmë
mbetet të verifikohet vullneti i
prokurorisë dhe gjykatave.
Kemi një të dhënë të fundit,
daljen sasive shumë të mëdha
e të panatyrshme të parave nga
bankat pikërisht në periudhën
e zgjedhjeve. Drejtori i Parandal-
imit të Pastrimit të Parave si
nastradin thotë që janë për-
dorur për pushime. D.m.th. ai e lidh me pushimet
që shqiptarët i bëkan në prill-maj-qershor dhe
nuk i lidh me zgjedhjet pikërisht në kulm fush-
ate. Prokuroria ka një pistë serioze të shikojë se
ku kanë shkuar këto para.

Si do t'i vijë në ndihmë ky raport opozitësSi do t'i vijë në ndihmë ky raport opozitësSi do t'i vijë në ndihmë ky raport opozitësSi do t'i vijë në ndihmë ky raport opozitësSi do t'i vijë në ndihmë ky raport opozitës
pas humbjes se 25 qershorit?pas humbjes se 25 qershorit?pas humbjes se 25 qershorit?pas humbjes se 25 qershorit?pas humbjes se 25 qershorit?

Unë besoj se krimi elektoral mund të ndësh-
kohet nga drejtësia. Por, kjo nuk mjafton. E para,
asnjëherë nuk e dimë sa çfarë pjese të krimit ne
arrijmë të dokumentojmë dhe ndëshkojmë ligjër-
isht. Dhe e dyta, për rastin e zgjedhjeve
nuk vlen ndëshkimi, sa vlen parandal-
imi. Opozita udhëhoqi një protestë të
pashembullt për zgjedhje të lira e të
ndershme. Për 3 muaj mbështetësit e
opozitës qëndruan në bulevard për këtë
kauzë. Kjo protestë pati mbështetës, por
pati dhe kritikë. Pati që e kuptuan,
por pati edhe që nuk e kup-
tuan si një kauzë të vërtetë
të opozitës. Opinioni publik
u dend me akuza ndaj motiv-
it të protestës. Frika nga re-
zultati i zgjedhjeve dhe
çështja e vetingut zunë
vend dhe shpesh e vunë në
pikëpyetje qëllimin e
vërtetë të protestës. Sot
opozita nuk i ka këto gurë
në qafë. Krimi elektoral
ndodhi. Të gjithë janë
dëshmitarë se nuk vlen as-
një aksion, argument apo
qëndrim politik, asnjë kauzë,
asnjë sukses apo dështim në
qeverisje. Të gjithë panë se nuk
vlen politikani, mjafton paraja.
Sot opozita duhet t'i rikthehet me
më shumë forcë kauzës së

zgjedhjeve. Sot, kur nuk kemi garë elektorale
përpara, kur nuk kemi veting, a ndonjë reformë
tjetër, sot kauza për zgjedhje të lira e të ndershme
do të gjejë shumë më tepër besueshmëri mes
qytetarëve, do të ketë më shumë mirkuptim dhe
ndihmë nga ndërkombëtarët. Përpjekjet për ta
shpjeguar rezultatin e zgjedhjeve vetëm me

dobësitë e opozitës janë amo-
ralitet. Asnjë dobësi apo gafë e
opozitës nuk i jep të drejtë
kundërshtarit të kap zgjedhjet
me para. Ato para që kanë dalë
lumë nga bankat nuk kanë
qenë për blerë pushimet, por
për të blerë pushtetin. Opozita
nuk ka pse të kompleksohet as
nga dobësitë e veta, as nga ga-
bimet e veta. Aspak, opozita ka
misionin të luftojë për zgjedhje
të lira e të ndershme. Në parla-
ment kjo duhet të jetë kryefja-
la. Denoncimi i krimit elek-
toral, çelja e debatit politik dhe
imponimi i çdo ndryshimi lig-
jor të nevojshëm për të mini-

mizuar kapjen e zgjedhjeve. Nuk ka mision më
të denjë për një opozitë se sa kthimi i zgjedhjeve.

A kanë të drejtë kritikët e Lulzim BashësA kanë të drejtë kritikët e Lulzim BashësA kanë të drejtë kritikët e Lulzim BashësA kanë të drejtë kritikët e Lulzim BashësA kanë të drejtë kritikët e Lulzim Bashës
kur e bëjnë atë përgjegjës të humbjes dhe akur e bëjnë atë përgjegjës të humbjes dhe akur e bëjnë atë përgjegjës të humbjes dhe akur e bëjnë atë përgjegjës të humbjes dhe akur e bëjnë atë përgjegjës të humbjes dhe a
duhen zgjedhje të jashtëzakonshme në PD?duhen zgjedhje të jashtëzakonshme në PD?duhen zgjedhje të jashtëzakonshme në PD?duhen zgjedhje të jashtëzakonshme në PD?duhen zgjedhje të jashtëzakonshme në PD?

E para, rezultati i zgjedhjeve nuk ishte rrjed-
hojë e vetëm asaj çfarë bëri PD-ja dhe Basha.
Qartësisht, në këto zgjedhje roli i parasë të pastër
apo të pisët ishte përcaktues. Natyrisht Basha
është kryetari i partisë dhe nëse do të fitonim të
gjithë, do thoshin fitoi Basha. Sot të gjithë thonë

humbi Basha. Basha ka pjesën e kryetarit në
humbje. Kryetari përcakton strategjinë e fus-
hatës, përcakton ekipin, përcakton dhe to-
nusin e frymës politike. Për aq sa rezultati i
zgjedhjeve është rrjedhojë e drejtpërdrejtë
e këtyre tre elementëve, për aq ka përgjegjë-

si Basha. Ndaj çdo kritikë e fokusuar në
këto drejtime, është e ndershme,

pavarësisht nëse unë e gjykoj të
drejtë apo të gabuar. E dyta, nuk
ka më vend për zgjedhje të
tjera në parti. Zgjedhjet u
bënë. Demokratët ia dhanë
edhe një herë besimin

Bashës. Demokratët e panë
atë përsëri si njeriun më të
besuar për të drejtuar
partinë dhe Shqipërinë.
Por, partia ka nevojë për të
bërë një analizë të thellë të

problemeve të brendshme
dhe të dobësive të veta.
Vetëm pas një analize të

thellë të të gjithë ecurisë së
performancës politike të katër
vjetëve në opozitë dhe në
zgjedhje, vetëm atëherë par-
tia mund të marrë vendimet
e duhura për ngritjen e fo-

rumeve drejtuese në të gjithë vertikalen e saj,
që nga seksionet deri në kryesi.

A janë të shumtë ata që kanë humbur busul-A janë të shumtë ata që kanë humbur busul-A janë të shumtë ata që kanë humbur busul-A janë të shumtë ata që kanë humbur busul-A janë të shumtë ata që kanë humbur busul-
lën në PD?lën në PD?lën në PD?lën në PD?lën në PD?

Nuk di a mund ta quaj humbje busulle, apo
humbje orientimi. Vërej në strukturën e partisë
dhe në mbështetësit tanë efektet e tronditjes pas
rezultatit. Vërej edhe dëshpërim. Kjo është e
natyrshme. Por vetëdija politike është e lartë.
Mjafton të shikojmë pjesëmarrjen në zgjedhjet e
brendshme në parti. Mjafton të shikojmë re-
agimin e shumtë e të zëshëm të militantëve, që
nuk i ndahen debateve politike në rrjetet sociale
edhe në vapën e verës. Pra, masa e partisë është
atje, e motivuar për të bërë opozitë. Individë të
ndryshëm, pavarësisht se ku qëndrojnë në hier-
arkinë politike, natyrisht rivlerësojnë nivelin e
tyre të angazhimit.

A është sot PD në udhëkryq, si mund të gje-A është sot PD në udhëkryq, si mund të gje-A është sot PD në udhëkryq, si mund të gje-A është sot PD në udhëkryq, si mund të gje-A është sot PD në udhëkryq, si mund të gje-
jë rrugët e ringritjes?jë rrugët e ringritjes?jë rrugët e ringritjes?jë rrugët e ringritjes?jë rrugët e ringritjes?

Jo, PD nuk ndodhet në asnjë udhëkryq.
Drejtimi i PD-së është i qartë. Ajo ka misionin
të bëjë opozitë. Në këtë mandat të dytë opozi-
tar, PD duhet të rishikojë gjithçka që nuk ka
bërë mirë, të rikuperojë çdo humbje të besim-
it apo cedim të mbështetjes nga shqiptarët.
Rrugët e ringritjes janë të shumta. Sfida e ring-
ritjes së PD-së kërkon së pari të vendoset një
komunikim i ri me shqiptarët. Për këtë duhet
t'u ngjallim shpresën për një qeverisje më të
mirë dhe të fitojmë besimin se ne, PD jemi ata
që mund ta ofrojmë këtë qeverisje të mirë. Së
dyti, ne duhet të adoptojmë atë sjellje dhe atë
kulturë politike që t'i përgjigjet pritshmërive
që kanë shqiptarët. Vetëm kështu, aksioni ynë
politik opozitar dhe propozimet tona politike
jo vetëm do të gjejnë mbështetje, por do ta
udhëheqin vendin. Së treti, struktura jonë par-
tiake duhet të riorganizohet në mënyrë që të
përshtatet me dinamikat e sotme të zhvillimit
të shoqërisë. Ne mbetemi një parti tradiciona-
le, por shumë aspekte të organizimit kanë
nevojë të rishikohen në mënyrë që të garanto-
het më shumë pjesëmarrje në vendimmarrje,
më shumë mundësi gare dhe karriere, më
shumë fushë aktivizmi individëve.

Sa po dëmtohet PD nga kritikët e Bashës?Sa po dëmtohet PD nga kritikët e Bashës?Sa po dëmtohet PD nga kritikët e Bashës?Sa po dëmtohet PD nga kritikët e Bashës?Sa po dëmtohet PD nga kritikët e Bashës?
Çfarë mund ta ribashkojë atë?Çfarë mund ta ribashkojë atë?Çfarë mund ta ribashkojë atë?Çfarë mund ta ribashkojë atë?Çfarë mund ta ribashkojë atë?

Nëse flasim për kritikët e Bashës, ata nuk e
dëmtojnë partinë, përkundrazi. Është e vërtetë
që po shpenzohet shumë energji me kritikën dhe
kundërkritikën. Por, strukturimi i procesit të
analizës dhe kryerja me seriozitet e analizës do
ta kanalizojë këtë energji dhe mendim kritik drejt
zgjidhjeve dhe vendimeve më të mira për partinë.
Sa i përket sfidantëve të Bashës, pra atyre që nuk
e kanë pranuar atë për kryetar të partisë, gjerat
janë ndryshe. Për këtë kategori kritika është mje-
ti i operimit politik, por vendimi politik është sfi-
da, është mospranimi. Për hir të së vërtetës, për
disa personalitete të politikës së PD, ky mosp-
ranim nuk është një vendim i ri. Disa prej tyre
nuk kanë pranuar të kontribuojnë në PD-në e
Bashës gjatë gjithë katërvjeçarit të parë në
opozitë. Sot në realitetin e ri edhe ata du- 

Fatbardh
Kadilli

KRITIKËT
"Disa prej tyre nuk
kanë pranuar të
kontribuojnë në PD-në
e Bashës gjatë gjithë
katërvjeçarit të parë në
opozitë. Sot në
realitetin e ri edhe ata
duhet të marrin
vendimet e tyre
politike. Këto vendime
janë individuale dhe
gjithkush bën zgjedhjen
e vet politike", deklaroi
z.Kadilli.
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Të dielën shpallet qeveria e re, emrat publikohen në Asamblenë Kombëtare

Qeveria "Rama 2", ikën Bushati,
një ministër vetëm për diasporën
Kryeministri: Përfshijmë trurin shqiptar nëpër botë

"Diplomatë delenxhinj e shoferë ambasadash allçakë"

Rama-ambasadorëve: Jeni
të leshtë, bëtë një vrimë në ujë

Mustafaj:
Rama nuk di
si funksionon

trupa diplomatike
Kritikat e kryeministrit

Edi Rama për punën e
dobët të ambasadorëve,
publicisti Besnik Mustafaj
i quan të pavend. Mustafaj
u shpreh dje në në News24
se Rama nuk e njeh funk-
sionimin dhe rolin e trupës
diplomatike, madje sipas tij
ai nuk njeh as gjuhën që
duhet të përdorë me ta.
"Rama tregoi se nuk e njeh
funksionimin e jashtëm me
të gjitha sistemet demokra-
tike. Përcaktues për rezul-
tatin e ambasadorëve jash-
të, është politika e
brendshme. Në qeverinë e
Ramës nuk ekziston termi
"diplomaci ekonomike", që
është përdorur në qeverinë
e vitit 2005. Ministria e
Ekonomisë, e Financave
dhe e Bujqësisë nuk
punojnë në këtë drejtim.
S'janë ambasadorët ata që
duhet të shpikin. Rama sh-
kon me duar në xhepa jas-
htë vendit, nuk paraqet as-
një ide, dhe prandaj inves-
titorët e huaj nuk vijnë.
Fjalimet e tij s'janë të mjaf-
tueshme për të bindur in-
vestitorët," tha Mustafaj.

REAGIMI
Ish-ministri i
Jashtëm Tritan
Shehu reagoi pas
kritikave të
kryeministrit Rama
për ambasadorët.
Shehu shprehet se
Rama i poshtëroi
ambasadorët dhe
më pas, njësoj si
një sulltan, i njoftoi
për rritjen e
pagave.

het të marrin ven-
dimet e tyre politike.

Këto vendime janë individu-
ale dhe gjithkush bën
zgjedhjen e vet politike. Për
këdo ka një mundësi të jetë
aktiv në jetën politike të par-
tisë. Bashës i takon të bëjë
përpjekje të vërteta e serioze.
Ai është fituesi dhe fituesi fal.
Por, edhe sfiduesit duhet të
kenë reflektimin e tyre. Janë
personalitete politike të for-
muara nga PD-ja dhe
nëpërmjet PD-së. Duhet të
venë në peshore personalite-
tin e tyre politik dhe partinë
politike, me të cilën kanë kr-
ijuar personalitet.

Aktualisht çfarë ështëAktualisht çfarë ështëAktualisht çfarë ështëAktualisht çfarë ështëAktualisht çfarë është
në fnë fnë fnë fnë faaaaavvvvvor dhe çfor dhe çfor dhe çfor dhe çfor dhe çfarë ështëarë ështëarë ështëarë ështëarë është
kundër Bashës?kundër Bashës?kundër Bashës?kundër Bashës?kundër Bashës?

Si shumë gjëra në jetë,
gara politike fillon gjithnjë
nga e para. Kështu që gjithç-
ka është në favor e gjithçka
mund të jetë kundër. Por më
veçanërisht sot Basha ka në
favor përvojën e katër vjetëve,
si dhe përvojën e zgjedhjeve.
Sot është edhe vetë në Kuvend
dhe ka mundësi të përballet
drejtpërdrejtë me rivalin e tij
politik. Sot ka një grup par-
lamentar thuajse tërësisht të
ri me të cilin mund të krijojë
një profil opozitar të çliruar
nga cenet e të shkuarës. Ka një
qeveri që me etjen e papërm-
bajtshme për pushtet të
Ramës po provon çdo ditë
autoritarizëm të papran-
ueshëm për shqiptarët. Të
gjitha janë mundësi.

Si e konsideroni GrupinSi e konsideroni GrupinSi e konsideroni GrupinSi e konsideroni GrupinSi e konsideroni Grupin
e ri Pe ri Pe ri Pe ri Pe ri Parararararlamentar dhe a ësh-lamentar dhe a ësh-lamentar dhe a ësh-lamentar dhe a ësh-lamentar dhe a ësh-
të premtues se do të bëjë njëtë premtues se do të bëjë njëtë premtues se do të bëjë njëtë premtues se do të bëjë njëtë premtues se do të bëjë një
opoopoopoopoopozitë të fzitë të fzitë të fzitë të fzitë të fororororortë në Ktë në Ktë në Ktë në Ktë në Kuvuvuvuvuvend?end?end?end?end?

Më shumë se gjysma e
grupit shkelin për herë të
parë në sallën e parlamentit.
Disa vijnë nga aktivizëm poli-
tik, disa nga përvoja në ad-
ministratë dhe disa nga aktiv-
izëm qytetar. Secili ka një
mundësi të krijojë profil poli-
tik të ri, të veçantë dhe të pa
ngatërrueshëm. Ia uroj këtë
grupit jo për karrierat e tyre
personale, por për fatet e
opozitës dhe të vendit. Jo
vetëm të rinjtë, por çdo de-
putet i grupit të PD-së duhet
ta shfrytëzojë me përgjegjësi
të lartë këtë mundësi, sepse
në rrudhjen e opozitës ata
janë të vetmit që kanë privi-
legjin të shërbejnë nga një
tribunë e lartë.



Përbërja e qeverisë se
re do të bëhet publike
këtë të diele në

mbledhjen e Asamblesë Ko-
mbëtare të PS-së. Kryemi-
nistri Edi Rama në një takim
të zhvilluar në Ministrinë e
Jashtme me ambasadorët e
vendit tonë në botë dha de-
taje nga struktura e re qever-
isë, sipas tij një prej tyre ësh-
të krijimi i një portofoli të ri
ministror, që do të përfaqë-
sojë diasporën. Nëse do të
konfirmohet Ditmir Bus-
hati, apo do të zgjidhet një i
ri, Rama foli me një gjuhe
dykuptimshme për minis-
trin e Jashtëm. "Diaspora
është një potencial i pash-
frytëzuar që nuk mund ta
jetojmë si një marrëdhënie
që kurorëzohet në festa ko-
mbëtare apo në takime spo-
radike të përfaqësuesve të
qeverisë shqiptare me sh-
qiptarët jashtë vendit, të
cilat janë takime shumë të
rëndësishme, por krejt per-
iferike dhe krejt pa fryt, po
të shohim gjerësinë e botës
së dijes së shqiptarëve jash-
të kufijve. Vendosja e një fig-
ure shteti pranë kryeminis-
trit ndihmon, besoj, shumë,
por nuk mjafton, ndërkohë
komunikimi ynë, përfshi rr-
jetet sociale dhe aksesin e
drejtpërdrejtë në media apo
forma të tjera kontaktesh,
nuk është as i pasur, as di-
namik dhe as tërheqës. Ësh-
të një komunikim për t'u
skuqur nga sikleti. Me të
huajt po e po, por dhe me
diasporën nuk bën as dal-
lim", deklaroi kryeministri.
Ndërkohë shtoi ai, ne jemi
vend i vogël dhe nuk kemi
luksin të lëmë jashtë vë-
mendjes dhe pa u përpjekur
të përfshijmë çdo qelizë të
zhvilluar të trurit shqiptar
nëpër botë, çdo qelizë dhe jo
më pjesë të tëra të këtij tru-
ri që janë jashtë kontakteve
me Shqipërinë, në kuptimin
institucional e bashkë funk-
sionimit." Sipas Ramës ky
komunikim duhet të ndry-
shojë.

Një kabinet më i vogël në
numër sesa ai i pari, por që
qartazi do të reflektojë push-
tetin edhe më të madh të
kryeministrit, si brenda
qeverisë, ashtu edhe brenda
partisë. Sipas Top Channel
figurat klasike të Partisë So-
cialiste nuk do të jenë pjesë
e kabinetit qeveritar. De-
putetë si Pandeli Majko,
Blendi Klosi, Erion Braçe
apo Taulant Balla do të mar-
rin poste politike drejtuese
në parlament ose në parti.

Mbetet për t'u parë çfarë
do të ndodhë me Taulant
Ballën, i cili "de facto" ka
kryer për 4 vjet detyrën e
kryetarit të Grupit Par-

Qëllimi i takimit të
djeshëm me ambasa-

dorët ishte prezantimi i
rolit të ri që do të ketë shër-
bimi i jashtëm në ekonom-
inë e vendit, por kryemi-
nistri u ndal në të sh-
kuarën duke shprehur pa-
kënaqësitë ndaj tyre.
Kreativitet dhe pragma-
tizëm i fjetur, të avashtë,
delenxhinj dhe parazitë,
ishin disa nga epitetet që
kryeministri për ambasa-
dorët. Z.Rama tha se e
kishte të vështirë të kuj-
tonte të kishte ardhur një
sipërmarrës ekonomik në
zyrën e tij që ta kishin
adresuar ambasadorët. "Si
ka mundësi që keni qenë
kaq të avashtë, ose për ta
thënë shqip kaq të leshtë
për të gjetur mekanizmat
e duhura, hartuar formu-
lat. Kjo lloj rutine ngjan
ende qametshëm me ko-
hën kur ky vend ishte
ende i izoluar dhe i jepte
mend gjithë botës. Nuk na
duhen të dërguar fuqiplotë
në letër dhe as diplomatë
të rraskapitur kur zgjohen
nga gjumi dhe që çlodhen
kur shkojnë për të fjetur.

Nuk na duhen individë që
nuk janë në gjendje të kup-
tojnë rrjedhat politike sho-
qërore të vendeve ku shër-
bejnë e t'i përkthejnë sipas
interesave tona, por as nuk
e dinë që kjo mund të jetë
pjesë e detyrës së tyre. Nuk
na ndihmojnë asgjëkund
diplomatët, që ke dëshirë t'i
harrosh sapo t'u kthesh
shpinën dhe ndërkohë që je
me ta ke një sëkëlldi se mos
po të shohin. Është bërë gox-
ha pastrim për 4 vjet nga
gjithfarë lloj parazitësh të
katapultuar në përfaqësitë
tona për arsye nga më të

ndryshmet veç arsyes për
të shërbyer me dinjitet për
vendin por ende kemi dip-
lomatë delenxhinj, e
parazitë për të cilët ju bëj
thirrje ju të ngrini zërin në
komunikimet tuaja me lid-
ershipin politik të Minis-
trisë së Jashtme. S'po zbres
deri te shoferët e ambasa-
dave ku edhe sot gjendet
akoma ndonjë timonierë
allçakë nga ata që u bënë
famozë duke kthyer ambas-
adorët në këmbësorë e
veturat e shtetit në taksi
familjare", deklaroi
z.Rama.

KRITIKA

lamentar të Partisë Social-
iste dhe që shihet si pasues i
natyrshëm i Gramoz Ruçit,
i cili do të drejtojë Kuvendin
e Shqipërisë për 4 vjetët e
ardhshëm. Cilido që të jetë
vendimi i Ramës për Taul-
ant Ballën, pak ditë para

shpalljes së qeverisë është e
qartë se, socialistët që Rama
gjeti në parti, me përjashtim
të Fatmir Xhafës, si dhe disa
ish-anëtarë të kabinetit gjatë
mandatit të tij të parë, nuk
do të jenë pjesë e qeverisë.
Mbetet e pazgjidhur ende

çështja nëse ministrat-de-
putetë do ta mbajnë apo jo
mandatin e të zgjedhurit,
por, sipas disa informacion-
eve të rezervuara, disa prej
tyre nuk do ta kenë të
nevojshme, sepse nuk do të
jenë deputetë.

Kryeministri
Edi Rama
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REAGIMET
RIKTHIMI I VIZAVE



Ish-deputeti i PS shpërthen ndaj ambasadores në Holandë

Harasani: Mortje e përfshirë
në privatizimin e energjisë

Kreu i Grupit Parlamentar të LSI-së: Ambasadorja Sakiqi dezinformoi si në kohën e PPSH-së

Vasili, akuza Ramës: Po bën diplomaci koreano-veriore
"Zoti kryeministër, çështja e rikthimit të vizave është serioze"

Ish-deputeti socialist,
Andis Harasani reagoi

dje ashpër parmës një sta-
tusi në "Facebook" ndaj de-
klaratave të ambasadores
shqiptare në Holandë,
Aida Sakiqi, e cila është
vënën në qendër të vë-
mendjes nga ky shtet, pas
intervistës që dha në një
televizion shqiptar, lidhur
me çështjen e rikthimit të
vizave. Andis Harasani e

akuzon ambasadoren se
nëpërmjet nënës së saj ësh-
të përfshirë në privatizimin
e energjisë elektrike. Am-
basadorja shqiptare në
Holandë tha se nuk bëhet
fjalë për një raport, por për
një artikull të një gazete dhe

rreziku për rikthimin e
vizave nuk e ekziston, pasi
është një vendim i shumë
vendeve, jo vetëm i Holan-
dës. Por Harsani shprehet:
"Kjo është goca e mamit, që
u morr me privatizimin e
energjisë, ARMO-s dhe

gjithë të tjerat në Shqipëri!
Kërkojeni mortjen të IFC se
e gjeni! Shikojeni. Besoj të
gjithë e dini pse zgjodhi
Holandën! E gjen më lirë aty.
Por se pse shkon kjo ambas-
adore mos ia kërkoni qever-
isë, por vetes qe votoni Ril-

Kreu i Grupit Par
lamentar të LSI, Pet
rit Vasili reagoi dje

ndaj kritikave të kryeminis-
trit kundrejt ambasadorëve
si dhe kërkesës së Holandës
për rikthimin e vizave për
shqiptarët, pasi, sipas saj,
janë rritur grupet krimina-
le shqiptare si dhe kërkesat
për azil. Përmes një status
në "Facebook" Vasili e kon-
sideron diplomacinë e
Ramës si diplomaci koreano-
veriore, ndërsa çështjen e
vizave si mjaft serioze. "Di-
plomacia koreano-veriore e
kryeministrit. Gazeta holan-
deze "De Telegraaf" kthjellon
gjithçka dhe situata lidhur
me vizat është serioze. Ndër-
sa ambasadorja shqiptare në
Holandë demonstroi "kura-
jë" për të dezinformuar dhe
një standard koreano-verior
informimi, që të tillë nuk e
kanë pasur as ambasadorët
në kohën e Partisë së Punës.

Kjo diplomaci koreano-
veriore i duhet shkollë pak-
tit kryeministrit tonë. Në
fund të fundit kaq kupton…
Për të shqiptarët janë të fun-
dit dhe ai punët e tij i ka
fjollë", shprehet kreu i
Grupit Parlamentar të LSI-
së. Në raportin e plotë të pol-
icisë holandezë të pak ditëve
më parë, i cili i drejtohet par-
lamentit holandez, përshk-
ruhet një panoramë e krim-
it të organizuar shqiptar në
Holandë. "Kriminelët sh-
qiptarë shikohen si një
kërcënim serioz për sho-
qërinë holandeze pasi janë
të implikuar në trafikimin
dhe shitjen e kokainës dhe
kanabisit, trafikimin njerë-
zor dhe pastrim parash. Roli
i kriminelëve shqiptarë po
forcohet, dhe ka marrë një
rol prominent në Holandë.
Ka një mbi prezencë të mad-
he te shqiptarët në trafikun
e drogës dhe pastrimin e

Ambasadorja Sakiqi mohoi raportin për vizat
Gazeta holandeze:

Ambasadorja flet marrëzira!
De Telegraaf", gazeta me madhe në Holandë, botoi dje një

shkrim për intervistën e ambasadores së Shqipërisë në
Holandë, ku ajo mohoi ekzistencën e raportit, që sugjeron rik-
thimin e vizave për Shqiptarët. Në shkrim, gazeta holandeze i
quan marrëzira deklaratat e ambasadores tonë në Holandë, pasi
kjo mohoi ekzistencën e një raporti të tillë. Shkrimi titullohet:
Mohohet raporti për kriminelët shqiptarë/ Ambasadorja fsheh
problemet në programin
televiziv. "Ambasadorja e Sh-
qipërisë në Hagë ka gjetur një
mënyrë kreative për të fshe-
hur problemet që krijohen nga
krimi i organizuar, nga vendi i
saj drejt Holandës. Në një edi-
cion informativ shumë të nd-
jekur në Shqipëri, ajo mohoi
ekzistencën e një raporti tejet
të fortë nga policia dhe
prokuroria e Amsterdamit
dhe Roterdamit. Për shkak të
konkluzioneve në raport, poli-
cia dhe prokuroria holandeze
kërkuan të rivendoset regjimi
i vizave për shqiptarët. Kjo do
të parandalonte vendosjen e
lehtë të krimit shqiptar në
Holandë. Në një edicion infor-
mativ, ambasadorja Aida Saki-
qi u shpreh: "Ky është një sh-
krim në një gazetë sensaciona-
le, për të cilën gazetari ka pa-
sur një bisedë të shkurtër me
një njeri që punon te policia". Por, në të vërtetë, dy gazetarë të
"Telegraaf" komunikuan me një oficer të lartë të policisë si dhe
një prokuror. Kjo bisedë ndodhi pasi në media dolën 40 faqe të
raportit për krimin e organizuar shqiptar. Ambasadorja foli për
ketë çështje dy herë gjatë ditëve të fundit me gazetarët e
"Telegraaf". Sakiqi, gjithashtu, pretendon se ka zhvilluar një
bisedë me koordinatoren për zgjerim në BE, te Ministria e Jas-
htme holandeze. Sipas Sakiqit, ajo i kishte thënë që të mos e
merrte aq seriozisht lajmin për raportin. Por, Ministria e Jash-
tme holandeze nuk e përfshin veten në ketë pretendim. "Këto
janë fjalë që nuk i kemi thënë", reagoi një zëdhënës i Minis-
trisë së Jashtme. Aida Sakiqi tha edhe më shumë marrëzira.
Ajo deklaroi se policia dha thjesht një përshkrim për punën
e tyre, pas arrestimit të një vrasësi shqiptar, para dy javësh.
Por, raporti për shqiptarët është botuar para arrestimit", thu-
het në shkrimin e gazetës holandeze.

indjen". Prej disa ditësh ka
hapur debat një raport i pol-
icisë holandeze, e cila i
kërkon qeverisë që të rikthe-

jë regjimin e vizave për sh-
qiptarët për shkak të
kriminalitetit shqiptar në
shtetin e Holandës.

parave. Një tjetër problem
janë klandestinët shqiptarë,
të cilët përdorin portet
holandeze për të ikur ilegal-
isht në Angli." Kjo mbështe-
tet dhe nga një burim në po-
licinë holandeze, që thotë se
për momentin trafikantët e
drogës dhe ata njerëzorë që
përbëhen kryesisht nga sh-
tetas shqiptarë, janë destin-
uar si rreziku më i serioz për
rendin publik në Holandë.
Sipas policisë, në vitet e fun-
dit, të paktën 5800 persona
janë regjistruar në sistemin
policor në lidhje me veprat
penalë të kryera në territor-
in e Mbretërisë së Vendeve
të Ulëta. Shqiptarët janë të
implikuar kryesisht në
trafikun e drogës, trafikimin
njerëzore si dhe pastrimin e
parave. Një faktor shqetë-

sues i policisë holandezë ësh-
të që në Shqipëri është rela-
tivisht e lehtë të ndryshosh
emrin dhe mbiemrin, gjë që
sipas raportit është bërë nga
rreth 700.000 në Shqipëri.
Sipas raportit, kjo do të thotë
që rreth 1 në 3 shqiptarë ka
bërë ndryshime në identitet,
gjë që vështirëson punën e
policisë në Holandë. Sipas
raportit, përveç ndryshimit
të emrit, që mund të bëhet
në një mënyrë legale në Sh-
qipëri, ka dhe raste ku një
person ka mundur të ndry-
shojë dhe atësinë dhe
datëlindjen e tij në pasa-
portë, diçka që në asnjë vend
nuk do të ishte e mundur. Në
raport përshkruhet se nga
vëzhgimet e policisë së Am-
sterdamit, shumë rrallë shi-
hen shtetas shqiptarë që

qëndrojnë si turistë legjit-
imë në Holandë. Pothuajse të
gjithë shqiptarët që qën-
drojnë në Holandë janë për
shkak të pjesëmarrjes në ve-
primtari kriminale. Raporti
tregon se pas liberalizimit të
vizave, puna e kriminelëve
shqiptarë në Holandë është
lehtësuar. Por, sipas raportit
rritja e faktorit të krimit në
Holandë është diçka e viteve
të fundit dhe qeveria e këtij
vendi për këtë arsye duhet
të marrë masa konkrete dhe
të menjëhershme për të mos
lejuar që krimi shqiptar të
forcohet dhe stabilizohet
strukturalisht në Holandë.
Për këtë arsye i është
kërkuar qeverisë të pezu-
llojë lëvizjen e lirë për sh-
tetasit shqiptarë në zonën
Schengen.

AKUZA
"Holanda nuk është e
vetme në këtë pikë.
Edhe vende të tjera të
BE-së, si Gjermania,
Franca dhe Italia, kanë
vënë re se kriminelët
nga Shqipëria po
fuqizohen në trafikimin
e drogës dhe atë të
qenieve njerëzore.
Gazeta kërkoi një
koment nga Sakiqi,
por ajo reagoi nervoze.
‘Në qoftë se unë nuk e
marr raportin, atëherë
raporti nuk ekziston
për mua. Unë nuk
merrem me
thashetheme’", thuhet
në shkrimin e gazetës
holandeze.

RAPORTI
"Kriminelët shqiptarë
shikohen si një
kërcënim serioz për
shoqërinë holandeze
pasi janë të implikuar
në trafikimin dhe
shitjen e kokainës
dhe kanabisit,
trafikimin njerëzor
dhe pastrim parash.
Roli i kriminelëve
shqiptarë po
forcohet, dhe ka
marrë një rol
prominent në
Holandë. Ka një mbi
prezencë të madhe
te shqiptarët në
trafikun e drogës
dhe pastrimin e
parave. Një tjetër
problem janë
klandestinët
shqiptarë, të cilët
përdorin portet
holandeze për të
ikur ilegalisht në
Angli."

Andis Harasani

Petrit Vasili
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Durim Kapo: Ishte graduar disa gradë nën normalen

Dasmorët në Shijak nuk u helmuan nga ushqimi,
pronari i lokalit: U sëmurën nga kondicioneri

Shkak konfliktet e vjetra me dajën e të dyshuarve, gjendet mjeti i përdorur nga agresorët

Qëlluan 26 plumba ndaj biznesmenit
Gjoka, policia identifikon autorët
Shpallen në kërkim 2 vëllezër nga Shijaku

DURRËS DURRËS DURRËS DURRËS DURRËS - Dasmorët në
Shijak nuk janë helmuar
nga ushqimi që konsua-
muan në restorant. Ky
është rezultati i analizave
toksikologjike, të cilat
kanë rezultuar negative
duke rrëzuar mundësinë
që dasmorët, të cilët u sh-
truan në spitalin e Dur-
rësit disa ditë më parë të
jenë helmuar nga ushqi-
mi. Kryeinspektorja e Ins-
pektoratit Shëndetësor
konfirmon se ushqimi ka
qenë brenda të gjitha
parametrave, por pa sqaru-
ar shkakun e helmimit të
13 dasmorëve. "Grupi i in-
spektimit mori masat

urgjente. Morëm me vendim
të ndërmjetëm pezulluam
aktivitetin e subjektit.
Morëm masat për tre punon-
jës, të cilët ishin pa libreza
shëndetësore. Jemi njoftuar
verbalisht nga spitali që
analizat e bëra personave të
shtruar në infektiv, kanë
dalë negative. Megjithatë ne
presim akoma përgjigjen zyr-
tare nga spitali rajonal i Dur-
rësit", tha dje Xhaneta Saliu,
kryeinspektore e Inspektori-
atit Shëndetësor. Në këto
kushte pas bllokimit disadi-
tor, pritet që restoranti të ri-

filloj aktivitetin e tij normal.
Pas daljes së analizave tok-
sikologjike ka ardhur edhe
reagimi i pronarit të lokalit
në të cilin u zhvillua cere-
monia martesore. Durim
Kapo deklaron se ka mbetur
i tronditur nga fakti që das-
morët mund të kishin pë-
suar helmim ushqimi. Me
garancinë e rezultateve të
analizave toksikologjike,
Kapo mendon se shkak për
përkeqësimin e shëndetit të
dasmorëve mund të jetë
bërë kondicioneri, i cili ish-
te graduar disa gradë nën

normalen. "E para e punës
ne na ra si bombë. Lajmin e
morëm vesh pas 24 orësh.
Për mua ka qenë e pabe-
sueshme, pasi ne punojmë të
gjithë si familje. Është një bi-
znes familjar. Kur e kemi
parë në televizor ishte e pa-
besueshme, madje kur erdhi
policia tek dera u tronditëm.
Puna jonë nuk mund të jetë
se: 'Unë nuk kam faj'. Mora
përgjigjen e analizave, ishte
negative. Unë fajin ia kam
vënë kondicionerëve. Ne atë
natë bëmë një gabim, i
kishim lënë shumë ulët.

Madje e kam diskutuar
edhe me kryekamerierin
tim, pasi i thash se mund të
kemi 'një problem'. Më sh-
kau situata nga duart, faji
është i imi. Kjo ndodh kudo,
ndodh në gjithë lokalet. Sot
unë kam të drejtë të flas, se

u bë gjithë kjo zhurmë",
tha Durim Kapo dje për
mediat. Ngjarja ndodhi
pak ditë më parë. Pas das-
me 13 dasmorë u shtruan
në spitalin e Durrësit me
diarre, të vjella dhe tem-
peraturë të lartë.

Sekuestrohen 14 thasë me kanabis,
arrestohet 39-vjeçari në Durrës
DURRËS DURRËS DURRËS DURRËS DURRËS - Një 39-vjeçar është vënë në prangat e

policisë së Durrësit, pas operacionit të koduar "Kon-
tenieri", ndërsa ka sekuestruar 89 kg hashash. Si-
pas policisë, i arrestuari është shtetasi Arben
Balliu, banues në Kameras, Fushë-Krujë. Po ash-
tu, në kuadër të këtij operacioni, policia ka
shpallur në kërkim dhe po punohet për kapjen e
shtetasit me inicialet Sh.P. 42 vjeç, banues në
Arrameras, Krujë. Zyrtarisht, policia e qytetit
bregdetar njoftoi se në bazë të informacioneve
që dispononin specialistët për Hetimin e Narko-
tikëve, në vendin e quajtur Krastë, në afërsi të
një guroreje, brenda një kontejneri u arrestua
në flagrancë shtetasi A.Balliu pasi gjatë kontrol-
lit të ushtruar në kontejner u gjetën dhe sekues-
truan në cilësinë e provës materiale 14 thasë me
peshë rreth 89 kg lëndë narkotike e dyshuar e
llojit kanabis sativa. Materialet i kaluan Prokuror-
isë së Rrethit Gjyqësor Durrës për veprime të
mëtejshme për veprën penale "Prodhimi dhe shit-
ja e narkotikëve" në bashkëpunim.

DURRËSDURRËSDURRËSDURRËSDURRËS

Vetëm një ditë pas at
entatit me kallashni
kov që iu bë biznes-

menit nga Shijaku Dashamir
Gjoka, policia e Durrësit ka
identifikuar dhe shpallur në
kërkim dy autorët e dyshuar.
Ngjarja u shënua mesditën e
së mërkurës, teksa biznesme-
ni 46-vjeçar ishte duke udhë-
tuar me bashkëshorten dhe
fëmijët e tij me një mjet tip
"Benz" të blinduar, çka bëri
që të mos kishte persona të
lënduar. Burime zyrtare nga
policia bënë me dije se janë
shpallur në kërkim dy
vëllezër, përkatësisht shteta-
sit me inicialet E.K. 32 vjeç
dhe M.K. 36 vjeç, të dy ban-
ues në Shijak. Mësohet se
identifikimi i tyre u bë në
sajë të kamerave të sigurisë
përgjatë zonës, si dhe në bazë
të informacioneve që blutë
morën në rrugë operative.
Ndërkaq, burime pranë poli-
cisë bënë me dije se Gjoka ka
deklaruar se nuk ka konf-
likte me këta dy persona. Por,
sipas të njëjtave burime më-
sohet se shkak i ngjarjes së
rëndë të ndodhur dy ditë më
parë është bërë një konflikt
i mëparshëm i ndodhur mes
biznesmenit dhe dajës së dy
autorëve të dyshuar. Për këtë
gjë, burimet shtuan më tej
se sherri mes tyre ka nisur
në vitet '95, ndërsa blutë e
qytetit bregdetar kanë dy-
shime se konfliktet dhe për-
plasjet mes tyre mund të
kenë vijuar deri kohët e fun-
dit. Për të bërë të mundur
kapjen e dy vëllezërve, poli-
cia ka kryer kontrolle të im-
tësishme në banesat e disa
prej të afërmve të tyre, si
dhe në disa vende e zona që
ata frekuentonin shpesh.
Mësohet se njëra prej bane-

save që ka rënë në 'sitën' e pol-
icisë ka qenë edhe ajo e dajës
së dy vëllezërve, ku mësohet
se është gjetur edhe mjeti tip
"Benz" për të cilin ka dy-
shime se mund të jetë për-
dorur në ngjarje. Ndaj dy
vëllezërve policia ia ka kalu-
ar materialet Prokurorisë së
Rrethit Gjyqësor Durrës, për
veprime të mëtejshme për
veprat penale "Vrasje në rre-
thana të tjera cilësuese", në
bashkëpunim, e mbetur në
tentativë, dhe "Prodhim dhe
mbajtje pa leje e armëve luft-
arake dhe e municionit".

NGJARJA
Mjeti tip "Benz" me të cil-

in Gjoka ishte duke udhëtu-
ar me familjen e tij u qëllua
me breshëri plumbash, ku
sipas 46-vjeçarit, mjeti me të
cilin udhëtonin autorët ish-
te duke ecur paralelisht me
makinën e tij. Ngjarja ndo-
dhi të mërkurën, rreth orës
14:00, në vendin e quajtur "4
Rrugët e Shijakut", në afërsi
të komunës Xhafzotaj. Fat-
mirësisht, nga të shtënat
nuk pati të lënduar në
njerëz, kjo edhe për faktin se
mjeti i tyre ishte i blinduar.

Me të dëgjuar të shtënat,
Gjoka shtoi shpejtësinë e
makinës dhe menjëherë sh-
koi në komisariat për të de-
noncuar atentatin që iu bë.
Pas kësaj, grupi hetimor sh-
koi menjëherë në vendin ku
ndodhi ngjarja dhe gjatë
këqyrjes në vendin e ng-
jarjes u sekuestruan në cilës-
inë e provës materiale 26
copë gëzhoja, model 56, kali-
bër 7.62 mm. Në cilësinë e
provës materiale është
bllokuar dhe mjeti tip
"Benz", në të cilin dyshohet
se kanë qenë shtetasit e më-
sipërm, si autorë të dys-
huar në momentin e
goditjes me armë zjarri.
Dashamir Gjoka është dënu-
ar me 10 vjet dhe 6 muaj
burgim nga Gjykata e Ital-
isë, për vepra penale që nga
ligji penal shqiptar parash-
ikohen si veprat penale
"Shfrytëzim i prostitucion-
it" dhe "Trafikim i person-
ave". Më 4 mars të këtij viti,
Gjykata e Shkallës së Parë
për Krime të Rënda vendo-
si konfiskimin e disa pasur-
ive të paluajtshme të regjis-
truara në emër të Gjokës,
hetimi për të cilin nisi në
kuadër të ligjit "Antimafia".
Por, më 20 korrik 2017,
Gjykata e Apelit për Krime
të Rënda hoqi sekuestron.

Durim Kapo

Vendi ku ndodhi ngjarja

STUDIO PËRMBARIMORE GJYQËSORE “KREON”
me  PËRMBARUESE GJYQËSORE SUELA METHOXHA

Dt 28.08.2017 ora 16:00 ‘
Përfundon Ankandi i Tretë  për pasurinë:
-Apartament me sip.119.7 m2, me adresë Linze, Tirane
 Me çmim   51 520 Euro
Ankandi Zhvillohet në zyrën e STUDIO PËRMBARIMORE GJYQËSORE
“KREON”, me
adr: L.11, Blv.kryesor (ish kinma iliria) ,Kati-2, Durrës, Kontakt
 Cel 0682096575

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.

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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SHÇBA nis hetimet, dyshime se ka punonjës të tjerë policie të implikuar për këtë rast

Oficeri i krimeve ndërtoi lokal pa
leje, "furtunë" në Komisariatin Nr. 2
Pezullohet nga detyra shefi, dy vetë arrestohen

Kontroll në Pikat e Kalimit Kufitar

Sulmet terroriste në Europë,
policia shton masat e sigurisë

Pas sulmeve terroriste
në Europës, si dhe për

kërcënimet e bëra nga
ISIS se do të ketë sulme të
tjera, Policia e Shtetit ka
marrë masa shtesë në
fushën e sigurisë publike,
krimit të organizuar,
krimet e rënda dhe kufir-
it. Ditën e djeshme, poli-
cia bëri me dije se do të
ketë shtim të prezencës
policore me uniformë dhe
agjentë në terren, do të
forcohen masat e kontrol-
lit gjatë aktiviteteve me
pjesëmarrje masive kul-
turore-sportive, qendra
tregtare, objekte me
rëndësi strategjike, trupit
diplomatik etj. Gjithash-
tu, do të forcohen masat
e kontrollit në Pikat e
Kalimit Kufitar e kufirit
të gjelbër për persona që
konsiderohen me risk,
mjete dhe sende të
kundërligjshme. Paralel-
isht strukturat e Antiter-

rorit po punojnë intensiv-
isht në terren për mbajtjen
nën kontroll të personave
me risk, me prirje radikale,
por edhe lidhjet e tyre. Këto
struktura kanë intensi-
fikuar bashkëpunimin me
prokurorinë, SHISH dhe
agjencitë ligj zbatuese të
vendeve partnere për sh-

këmbimin e ndjekjen në
kohë të çdo informacioni
për veprimtari kriminale
me sfond terrorist me
qëllim parandalimin,
zbulimin e vënien para
përgjegjësisë ligjore të
autorëve të dyshuar. Në
këtë kuadër Policia e Sh-
tetit me strukturat e saj
të specializuara kërkon
mirëkuptimin për këto
masa shtesë dhe njëkohë-
sisht bashkëpunimin për
të denoncuar çdo dy-
shim për persona objekt i
kësaj veprimtarie, duke
ofruar numrat e telefonit
falas 112 dhe 129.

Xhensila Kodra

Kreu i Policisë së Sh
tetit, Haki Çako "sh
krin" Komisariatin e

Policisë Nr. 2 në kryeqytet.
Me urdhër të tij, shefi i Ko-
misariatit Nr.2, Ylli Doda u sh-
karkua nga detyra. Shkak për
këtë u bë një ndërtim pa leje
nga ana e një oficeri krimesh
i po këtij komisariati. Kështu,
në kuadër të operacionit
"NDËRTIMI 3", u bë arresti-
mi në flagrancë i shtetasve
Roland Skënderi, 40 vjeç, ban-
ues në Tiranë, me detyrë
oficer policie për Krimet në
Komisariatin e Policisë Nr.2
Tiranë; si dhe Shyqyri Gega,
50 vjeç, banues në Tiranë, me
profesion Inxhinier Gjeolog, i
punësuar si Inspektor i lartë
tek IMT, Bashkia Tiranë. Si-
pas policisë, procedimi i këty-
re dy personave është bërë
për veprat penale "Ndërtim
pa leje" dhe "Shpërdorim
detyre", pasi më datë
23.08.2017, në vendin e quaj-
tur rruga "Muhamet Gjolle-
sha", Roland Skënderi ka kry-
er ndërtim pa lejen e organ-
eve kompetente, konkretisht
një lokal bar-kafe. Burime
pranë policisë bënë me dije se
ky biznes ishte marrë me qira
nga ana e 40-vjeçarit. "Sa më
sipër, nga ana e Inspektorit të
Inspektoratit të Mbrojtjes së
Territorit, edhe pse morën
dijeni për këtë ndërtim pa
leje, nuk kanë nxjerrë ven-
dim për prishjen e tij, por e

kanë lejuar, duke u mjaftuar
me pezullim të punimeve dhe
pa njoftuar Policinë e Shtetit
për ndërtimin pa leje, ku kanë
sjellë pasoja ndaj interesave të
ligjshme të shtetasve (ban-
orëve të pallatit), në kundër-
shtim me ligjet në fuqi", thu-
het në njoftimin zyrtar të pol-
icisë.

SHKARKIMET
Lidhur me këtë rast, nga

Drejtoria Vendore e Policisë
Tiranë dhe nga Drejtoria e
Standardeve Profesionale në
Drejtorinë e Përgjithshme të
Policisë së Shtetit janë mar-
rë masa administrative për
disa oficerë policie. E konkre-
tisht: Shkarkim nga detyra

për shefin e Komisariatit të
Policisë Nr.2 Tiranë; u sh-
karkua nga detyra dhe ka fil-
luar hetimi disiplinor për
Shefin e policimit në komu-
nitet, pranë Komisariatit
Nr.2 Tiranë; u shkarkua nga
detyra dhe ka filluar hetimi
disiplinor për Specialistin e
policisë kriminale (që mbu-

lon zonën), pranë Komisari-
atit Nr.2 Tiranë; si dhe u sh-
karkua nga detyra dhe filloi
hetimi disiplinor për Special-
istin e policisë së rendit (që
mbulon zonën), pranë Komis-
ariatit Nr.2 Tiranë. Po ashtu,
në lidhje me këtë ndërtim pa
leje nga SH.Ç.B.A janë kryer
veprime procedurale penale

mbi dyshimet për implikim të
punonjësve të policisë pranë
Komisariatit Nr.2 Tiranë, të
cilët kanë marrë dijeni apo
nuk kanë kryer detyrat funk-
sionale sipas procedurave
standarde për ndërtimet pa
leje. Pak ditë më parë, po për
një ndërtim pa leje të bërë në
rrugën e Elbasanit, në
kryeqytet, me urdhër të drej-
torit Çako u pezullua nga
detyra edhe shefi i Komisari-
atit Nr. 1 Tiranë. Ndërkaq,
vetëm tri ditë më parë, Çako
zhvilloi një takim me vartësit
e tij në rrethe dhe shefat e ko-
misariateve, të cilët i parala-
jmëroi se duhet të ketë kon-
troll të rreptë të territorit,
luftë të ashpër ndërtimeve pa
leje, ose në të kundërt,
çdokush që do të bëjë neg-
lizhencë në punë dhe në
detyrën e tij do të pezullohet,
dhe se kjo gjë mund të çojë
deri në procedime penale.

Kreu i Policisë së Shtetit, Haki Çako Komisariati i Policisë Nr.2 Tiranë

Foto ilustruese

 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 .

The European Union Delegation to Albania is looking for an

Administrative Assistant
Functions include Management and Implementation of

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

with Protocol Procedures

For complete information and
application, please refer to:

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

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

We offer:
  Multicultural working environment
 Competitive salary
 Benefits by law

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

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

Deadline for applications: 04/09/2017
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Policia i sekuestron 25 doza me drogë

Shpërndante kokainë me biçikletë
nëpër Tiranë, arrestohet i riu

Sherri për pronën, i riu goditi me grushte të moshuarën dhe nusen e shtëpisë

Nipi plagos xhaxhain me thikë,
tenton t'i djegë edhe shtëpinë

Policia arreston 26-vjeçarin Besnik Zika
NGJARJA
Ngjarja u shënua
në banesën e
70-vjeçarit, në
fshatin Përvallë
të Librazhdit.
Shkak i debatit
mes tij dhe nipit
26-vjeçar, i cili
prej kohësh
banonte në
Durrës, ishte
bërë një pronë
në po këtë fshat.

TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË - Policia e Ti-
ranës ka vënë në pranga
një 25-vjeçar, pasi u kap
duke shpërndarë ko-
kainë. Kështu, në kuadër
të operacionit të koduar
"Seller", u arrestua në fla-
grancë shtetasi Kataldo
Mulaj, banues në
kryeqytet. Sipas policisë,
ky person është kapur në
rrugën "Artan Lenja", ku
gjatë kontrollit fizik i janë
gjetur dhe sekuestruar
në cilësinë e provës ma-
teriale 2 doza me lëndë të

dyshuar narkotike e llojit
Kokainë, ndërsa në momen-
tin e ndalimit nga shërbimet
e policisë ky shtetas ka qenë
duke udhëtuar me biçikletë.
Për këtë person, specialistët
e Seksionit për Narkotikët,

dispononin informacione se
kryente aktivitetin e jash-
tëligjshëm të shitjes së
lëndëve narkotike, duke mar-
rë porosi me telefon dhe
dorëzimin e bënte duke
udhëtuar me biçikletë, me

qëllimin e shmangies së kon-
trolleve. Nga kontrolli i ush-
truar në banesën e këtij sh-
tetasi i janë gjetur dhe
sekuestruar dhe 23 doza të
tjera me lëndë të dyshuar
narkotike e llojit Kokainë.

Gjithsej, në cilësinë e
provës materiale janë
sekuestruar 25 doza me
lëndë të dyshuar narkotike
e llojit Kokainë, me peshë
totale, 13 gramë; 2 aparate
telefonik. Vlera monetare
prej 128 900 lekë të rinj dhe
200 euro (të cilat dyshohet
të jenë burim fitimi nga
shitja e lëndës narkotike);
si dhe një biçikletë. I riu
akuzohet për veprën pe-
nale të "Prodhimit dhe
shitjes së lëndëve narko-
tike".

Fatmir Popja

ELBASANELBASANELBASANELBASANELBASAN

Një ngjarje e rëndë
është shënuar në
një fshat të Librazh-

dit, ku nipi ka tentuar të
vrasë xhaxhain, ndërsa ka
lënë të dëmtuar edhe nusen
e xhaxhait të tij. Burime zyr-
tare nga policia e Elbasanit
bënë me dije se Besnik Zika,
26 vjeç, kishte shkuar në
banesën e të afërmit të tij,
por në një moment mes tyre
ka nisur një debat për shkak
të pronësisë. I riu, i cili prej
disa kohësh jetonte në Dur-
rës, akuzohet se në fshatin
Përvallë të Librazhdit, për
shkak të konflikteve të
pronësisë dyshohet të ketë
tentuar të djegë me benzinë
banesën e xhaxhait të tij,
shtetasit me inicialet M.Z.,
70 vjeç. Në debat e sipër, ai
ka marrë thikën nga tavoli-
na dhe ka qëlluar mbi xhax-
hain, duke i shkaktuar plagë
të lehta. Ndërkaq, e dëmtu-
ar ka mbetur edhe bash-
këshortja e 70-vjeçarit, e cila
ka ndërhyrë për të ndalur
sherrin mes tyre. Por, në atë
moment Zika e ka goditur
me grushte bashkëshorten e
xhaxhait, shtetasen I.Z., 63

vjeçe, si dhe nusen e djalit
të xhaxhait, shtetasen A.Z.,
36 vjeçe. Menjëherë pas
kësaj i moshuari u dërgua në
Spitalin e Librazhdit për të
marrë mjekimin e
nevojshëm, dhe më pas u
dërgua sërish në banesën e
tij. Me t'u vënë në dijeni të

kësaj ngjarjeje, e cila për pak
sa nuk mori përmasa të
mëdha, uniformat blu bënë
të mundur edhe arrestimin
e 26-vjeçarit, i cili akuzohet
për veprat penale "Dhunë në
familje" dhe "Shkatërrim i
pronës me zjarr, mbetur në
tentativë".

DËSHMITË
Burime pranë policisë

bënë me dije se i moshuari
u ka treguar hetuesve të
çështjes se çfarë kishte
ndodhur në banesën e tyre.
Sipas tij, shkak i debatit kish-
te qenë një pjesë toke. Në
pyetje janë marrë edhe 63-
vjeçarja I.Z. dhe nusja e
kësaj shtëpie. E moshuara ka
deklaruar se, sapo kishte
parë se sherri mes tyre po
degradonte në dhunë, kish-
te ndërhyrë për t'i ndarë, por
nipi i burrit e kishte qëlluar
me grushte në trup. Po ash-
tu, ajo ka rrëfyer se për çësh-
tjen e pronësisë kanë pasur
debate edhe disa herë të
tjera, por në asnjë rast mos-
marrëveshjet mes tyre nuk
kishin shkuar deri në atë
pikë. Të njëjtën gjë mësohet
të ketë deklaruar edhe nus-
ja e kësaj familjeje, ndërsa
policia është duke vijuar
hetimet për zbardhjen e
plotë të rrethanave të ng-
jarjes në fjalë.

Kapen 4
shqiptarë
me 322 kg
marijuanë

ITITITITITALI ALI ALI ALI ALI - Katër shqiptarë
janë vënë në pranga nga
policia italiane në Romë,
pasi akuzohen se janë
shpërndarës të lëndëve
narkotike. Të rinjtë janë të
moshës 23 deri në 33 vjeç
dhe identiteti i tyre nuk
bëhet i ditur për shkak të
hetimeve. Operacioni u
krye në lagjet e Romës, në
Casiilna, Boorghesiana e
Fontana Candida. Në bane-
sat e tyre gjatë kontrollit u
gjetën rreth 322 kg marijua-
në dhe sipas mediave të
huaja lënda narkotike e
sekuestruar ishte e destin-
uar të trafikohej në të gjithë
territorin e Romës. Po sipas
tyre, shqiptarët takoheshin
me të rinj të tjerë në një
lokal në zonën Boorghese
dhe më pas bënin shpërn-
darjen e drogës. Policia nisi
t'i monitoronte ata pikërisht
nga ky lokal, biznes, i cili dy-
shohej të ishte i lidhur me
një rrjet të shpërndarjes së
drogës. Të dyshuarit jeto-
nin vetëm pak kilometra
larg lokalit ku qëndronin
dhe shpërndanin lëndën
narkotike. Katër të arrestu-
arit ndodhen në burgun
Regina Coeli të Romës nën
akuzën e trafikut të drogës
të tipit marijuana.

GRAMSH GRAMSH GRAMSH GRAMSH GRAMSH - Një 45-vjeçar
ka përfunduar në prangat e
policisë, pasi dyshohet se në
gjendje të dehur ka kanosur
vjehrrën e tij. Ngjarja në
fjalë ka ndodhur në fshatin
Kodovjat të Gramshit.
Burime zyrtare nga policia
bënë me dije se shtetasi
Gëzment Taçe dyshohet se
ka kanosur 79-vjeçaren me
inicialet M.H. Mësohet se
debati mes tyre kishte nisur
pas një konflikti të çastit. Po
ashtu, dyshohet që 45-
vjeçari të ketë dëmtuar le-
htë me xham edhe vajzën e
tij, shtetasen J.T., 19 vjeçe.
Kjo e fundit ishte futur për
të shuar debatin mes per-
sonave të lartpërmendur,
por mbeti vetë e lënduar.
Materialet i kaluan
Proku-rorisë së Rrethit
Gjyqësor Elbasan për ve-
prime të mëtejshme për
veprën penale "Dhuna në
familje".                                                                                                                   fa.pofa.pofa.pofa.pofa.po

Dhëndri i dehur
kanos vjehrrën,

plagos lehtë
të bijën

Momenti i arrestimit

 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.

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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"Shkuam në Picar për të shpëtuar banorët, ngjarje të tilla s'mund të parandaloheshin"

Oficeri i ushtrisë: Si shpëtova gjallë nga
shpërthimi i municioneve në ‘97-ën

Pëllumb Shalari: 4 shokët më vdiqën para syve

Viktima, Albert Lelaj Viktima, Vladimir Çumaku Viktima, Bardhyl Këlliçi Viktima, Ferdinand Dosti

Ina Allkanjari

Kanë kaluar 20 vjet nga
tragjedia në Picar të
Gjirokastrës, ku 4

oficerë ushtrie ndërruan
jetë dhe u plagosën shumë të
tjerë. Në maj të vitit 1997 u
dërguan 15 oficerë nga diviz-
ioni "Labëria" në një opera-
cioni për grumbullimin e
municioneve luftarake ne
grup depot e Picarit, ku hum-
bën jetën 4 oficerë të shtabit
të njësisë Gjirokastër.
Vladimir Çumaku, Bardhyl
Këlliçi, Albert Lela dhe Fer-
dinand Dosti u shpallën
dëshmorë të atdheut. Edhe
pas kaq shumë vitesh ende
apelohet për më shumë
përkujdesje nga Ministria e
Mbrojtjes dhe organet ligj
zbatuese të këtij vendi. Pël-
lumb Shalari, një nga të mbi-
jetuarit e asaj ngjarjeje të
rëndë, në një intervistë për
"Gazeta Shqiptare" rrëfen
historinë për ndarjen në
mënyrë tragjike të kolegëve,
njëkohësisht edhe shokëve
të tij. Ai risjell në kujtesë
çastet më të vështira të jetës
së tij, ndërsa apelon qe shte-
ti të ushtrojë më shumë vë-
mendje për raste të tilla.

D iD iD iD iD ivizioni  i  njësisëvizioni  i  njësisëvizioni  i  njësisëvizioni  i  njësisëvizioni  i  njësisë
Gjirokastër 20 vjet më parëGjirokastër 20 vjet më parëGjirokastër 20 vjet më parëGjirokastër 20 vjet më parëGjirokastër 20 vjet më parë
u nis në një mision, cili ish-u nis në një mision, cili ish-u nis në një mision, cili ish-u nis në një mision, cili ish-u nis në një mision, cili ish-
te shkaku?te shkaku?te shkaku?te shkaku?te shkaku?

Ishim 15 oficerë të shtabit
të divizionit "Labëria"
Gjirokastër. Në 15 maj 1997
ne ndërmorëm një mision të
vështirë, atë të grumbullim-
it të municioneve dhe ek-
splozivëve të shpërndara nga
trazirat e '97. Këta përbënin
një rrezik vdekjeprurës për
banorët e zonës dhe vetëm
ne mund ta përballonim
këtë rrezik, dhe e bëmë.

KKKKKush u vush u vush u vush u vush u vendos në kryendos në kryendos në kryendos në kryendos në krye tëe tëe tëe tëe të
këtij operacioni?këtij operacioni?këtij operacioni?këtij operacioni?këtij operacioni?

Ish-shefi i armatimit të
njësisë, Vladimir Çumaku
drejtoi zbatimin e masave në
grumbullimin dhe sistemim-
in e arsenaleve ushtarake.
Atë ditë ai sa kishte dorëzuar
shërbimin e oficerit të rojës
kur mori një telefonatë nga
e shoqja, e cila po e priste në
shtëpi, por Vladimiri i tha se
nuk kishte mundësi dhe u
nis për në misionin që i ish-
te caktuar.

Çfarë ndodhi gjatëÇfarë ndodhi gjatëÇfarë ndodhi gjatëÇfarë ndodhi gjatëÇfarë ndodhi gjatë
evakuimit të municioneve?evakuimit të municioneve?evakuimit të municioneve?evakuimit të municioneve?evakuimit të municioneve?

Filluam me shumë
kujdes, grumbulluam
predhat e para dhe i siste-
muam në karroceri të mak-
inës. Vazhduam disa çaste
kështu nën tension dhe
ankth. Me duart te predhat
u përballëm me barutin
përvëlues. Por operacioni u
ndesh me të papritura që në
fillim dhe tragjedia ndodhi
që në orët e para. Grup de-
pot e municioneve luftarake
shpërthyen në flakë, zjarri
erdhi sa hap e mbyll sytë.
Askush nuk e kuptoi nga er-
dhi shkëndija që ndezi një
seri predhash. Për orë të tëra
zona e Picarit përjetoi tmerr
dhe tension. Predhat filluan
të shpërthenin në seri dhe
15 oficerët në mision u
prekën nga rrezja e këtyre
shpërthimeve.

A pati  një momentA pati  një momentA pati  një momentA pati  një momentA pati  një moment
paralajmërues apo shpër-paralajmërues apo shpër-paralajmërues apo shpër-paralajmërues apo shpër-paralajmërues apo shpër-
thimi ishte i  menjëher-thimi ishte i  menjëher-thimi ishte i  menjëher-thimi ishte i  menjëher-thimi ishte i  menjëher-
shëm?shëm?shëm?shëm?shëm?

Nuk pati një moment

paralajmërues. Në momen-
tin që ndodhi shpërthimi,
nuk po kuptoja se çfarë po
ndodhte. Dola nga zona e
zjarrit dhe pashë të më ka-
lonte përpara Vladimir Çu-
makun dhe Arben Çelën.
Trupi i tyre po mbulohej nga
flakët dhe ndërkohë që digjej
ato vraponin për të gjetur
sadopak shpëtim. Në çast
mu gjend pranë Ferdinand
Dosti, i cili dhe pse ishte në
gjendje të keqe, mu afrua
dhe më kërkoi të ndihmonin
Albertin dhe Bardhin, të
cilët kishin mbetur mbi kar-
roceri të makinës duke siste-
muar predhat dhe nga çasti
në çast pritej një shpërthim
tjetër. U dëgjua një gjëmim i
tmerrshëm dhe nuk munda
të kuptoja më asgjë, shumë
vonë mora vesh se ç' kishte
ndodhur.

KKKKKush ju ndihmoi pasush ju ndihmoi pasush ju ndihmoi pasush ju ndihmoi pasush ju ndihmoi pas
shpërthimit?shpërthimit?shpërthimit?shpërthimit?shpërthimit?

Nga zhurma e shpërthi-
meve dhe britmat u mblodh

humbën jetën në këtëhumbën jetën në këtëhumbën jetën në këtëhumbën jetën në këtëhumbën jetën në këtë
tragjedi?tragjedi?tragjedi?tragjedi?tragjedi?

Katër oficerët që shkelën
mbi vdekjen e tyre për të
shpëtuar jetën e banorëve të
krahinës ishin: Vladimir
Çumaku i datëlindjes 1955
në Gjirokastër, i martuar me
dy fëmijë, punoi m e
përkushtim në Korçë dhe në
qytetin e tij të lindjes në
Gjirokastër. Albert Lelaj i
datëlindjes 1958,i martuar
me dy fëmijë, punoi me
përkushtim në reparte të
ndryshme në Gjirokastër.
Ferdinand Dosti i
datëlindjes 1968 në Tolar
Përmet,i martuar me një
fëmijë, e filloi karrierën e tij
ushtarake në Sarandë dhe e

Nikolla, Pëllumb Shalari,
Fotaq Neti, Çlirim Selami, Ilo
Rizo, Fejzi Duro, Neki Hare-
dini, Mete Peçi, Shpëtim Si-
nani, Robert Brako dhe Gë-
zim Goxhaj.

A mund të parandalohejA mund të parandalohejA mund të parandalohejA mund të parandalohejA mund të parandalohej
kjo katastrofë?kjo katastrofë?kjo katastrofë?kjo katastrofë?kjo katastrofë?

Ky operacion sado i rrez-
ikshëm, duhej nisur sa më
parë. Ne e kishim bërë vlerë-
simin e riskut, por atdheu i
kërkonte në ato situata të
vështira, ndaj kjo është një
dilemë që çdo njeri që do
prekej nga ngjarja, do e
ngrinte, por edhe pas kaq
shumë vitesh nuk kam një
mendim të qartë për këtë
gjë, ka raste kur mendoj që
po, mund të parandalohej,
pastaj me bindje gjykoj që jo.

Sa është kujtuar shtetiSa është kujtuar shtetiSa është kujtuar shtetiSa është kujtuar shtetiSa është kujtuar shteti
për këto dëshmorë?për këto dëshmorë?për këto dëshmorë?për këto dëshmorë?për këto dëshmorë?

Normalisht 4 oficerët
janë shpallur dëshmorë dhe
trajtohen nga shteti me këtë
status, gjë që bën të mundur
që familjarët të marrin pen-
sion. Gjithashtu, në nderim
të dëshmorëve, sheshi krye-
sor në qendër të qytetit të
Këlcyrës, mori emrin
"Bardhyl Këlliçi". Por si
detyrimi më i vogël ndaj aty-
re që ikën në krye të detyrës,
unë dhe kolegët e mi i
përkujtojmë në çdo rast,
madje njëri prej të mbijetu-
arve Mete Peci ka shkruar
librin "Puthje mbi mermer"
për 4 dëshmorët, shokët
tanë.

Cili është apeli juaj?Cili është apeli juaj?Cili është apeli juaj?Cili është apeli juaj?Cili është apeli juaj?
Forcat e armatosura janë e

vetmja strukturë e organizuar
që japin kontributin e tyre
maksimal në të gjitha
emergjencat civile, ashtu siç
e dhanë në vitin e mbrapsht
'97, ashtu e japin edhe sot. Por,
kërkohet më shumë vëmend-
je nga organet ligj zbatuese të
këtij vendi, si nga ana morale
edhe nga ajo financiare.

"Disa prej nesh, prej
plagëve të rënda, u
nisën për në Greqi.
Por 4 prej shokëve
të mi kolegë nuk

mundën të
mbijetonin. Kështu
katër nga oficerët e
divizionit ‘Labëria’

ranë në krye të
detyrës, duke shkuar

me ndërgjegje
drejt rrezikut".

i gjithë fshati dhe u përpoq
të na japë ndihmën e parë,
dhe më pas u dërguam për
në spitalin e Gjirokastrës.
Disa prej nesh prej plagëve
të rënda u nisën për në Gre-
qi. Por 4 prej shokëve të mi
kolegë nuk mundën të mbi-
jetonin. Kështu katër nga
oficerët e divizionit "La-
bëria" ranë në krye të
detyrës, duke shkuar më
ndërgjegje drejt rrezikut.

KKKKKush ishin dëshmorët qëush ishin dëshmorët qëush ishin dëshmorët qëush ishin dëshmorët qëush ishin dëshmorët që

mbylli atë në moshë të re në
Picar, Gjirokastër. Bardhyl
Këllici i datëlindjes 1966 në
Leskaj Përmet, i martuar me
dy fëmijë, punoi pa preten-
dime në reparte të ndry-
shme në Gjirokastër.

PërvPërvPërvPërvPërveç viktimaeç viktimaeç viktimaeç viktimaeç viktimavvvvve a pae a pae a pae a pae a patititititi
të lënduar?të lënduar?të lënduar?të lënduar?të lënduar?

Gjatë shpërthimit u pla-
gosa unë dhe pothuajse të
gjithë kolegët e mi që ishin
pjesë e këtij operacioni.
Mund të përmend: Jorgo

Vendi ku ndodhi shpërthimi

Nënkolonel, Pëllumb Shalari
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INTERVISTA/ "Ndryshimet që duhen në ligjin e arsimit të lartë dhe në Maturën Shtetërore"

Majlinda Keta: Të depolitizohet
arsimi i lartë në Shqipëri

Pedagogia: Pa ligj të përmirësuar, s'ka zgjidhje "ngërçesh"

Ende vijojmë
me një proces
administrimi
të cenuar, "të
korruptuar"

edhe pas kaq
vjetësh të
Maturës

Shtetërore.

PEDAGOGIA
Liria akademike

nuk mund të
garantohet aty ku

ka vdekur apo
është asfiksuar
liria e mendimit

dhe e shprehjes së
pedagogëve dhe
akademikëve.

QENDRIMI

Voltiza Duro

Më datë 28 dhe 29
gusht do të bëhen
publike rezultatet

për fituesit në universitete
dhe maturantët do të kenë
mundësi të njohin degën e
tyre të studimit. MAS-i ka
bërë me dije se këtë vit num-
ri i aplikantëve për univer-
sitet është 28.522 maturantë.
Por cilat kanë qenë prob-
lemet e Maturës Shtetërore
dhe si është situata e Arsim-
it të Lartë në Shqipëri? Në
lidhje me këtë, në një inter-
vistë për "Gazeta Shqiptare",
dr. Majlinda Keta, pedagoge
në Fakultetin e Shkencave
Sociale në Universitetin e
Tiranës, tregon pikat ku du-
het të përmirësohet Matura
Shtetërore, problemet në ar-
simin e lartë dhe strategjitë
që duhen ndjekur për
zgjidhjen e tyre. Keta ven-
dos theksin mbi rishikimin
e ligjit të arsimit të lartë dhe
zbatimin rigorozisht të pa-
rimit kushtetues mbi depoli-
tizimin në arsim. Sipas saj,
pa ligj të përmirësuar, nuk
ka zgjidhje "ngërçesh".

Cili është qëndrimi juajCili është qëndrimi juajCili është qëndrimi juajCili është qëndrimi juajCili është qëndrimi juaj
mbi Maturën Shtetërore,mbi Maturën Shtetërore,mbi Maturën Shtetërore,mbi Maturën Shtetërore,mbi Maturën Shtetërore,
në cilat  pika mund tënë cilat  pika mund tënë cilat  pika mund tënë cilat  pika mund tënë cilat  pika mund të
përpërpërpërpërmirësohet?mirësohet?mirësohet?mirësohet?mirësohet?

Matura Shtetërore do
rishikuar në të gjithë ele-
mentët e saj. Së pari, ne kemi
një pabarazi në proces ar-
simimi në shtrirje të ndry-
shme gjeografike në vend.
Ajo tronditet pas çdo rota-
cioni politik. Cilësia e dijes
që tentohet të matet shkër-
moqet në 3 vite, pasi po
përkeqësohet cilësia e dijes
së ofruar nga mësuesi, por
edhe ajo që i vihet në për-
dorim nxënësit. Madje po
abuzohet me statusin e më-
suesit dhe ngarkesën e tij
me letra sesa me punë të
mirëfilltë edukative dhe sh-
kencore. Së dyti, ato që shit-
en si "institucione ekspert-
ize" nuk po japin një herë të
vetme llogari për dëmet e
shkaktuara me ndërhyrje pa
kriter në kurrikula, pro-
grame apo tekste.

Si ishte procesi i admin-Si ishte procesi i admin-Si ishte procesi i admin-Si ishte procesi i admin-Si ishte procesi i admin-
istrimit për Maturën Sh-istrimit për Maturën Sh-istrimit për Maturën Sh-istrimit për Maturën Sh-istrimit për Maturën Sh-
tetërore këtë vit?tetërore këtë vit?tetërore këtë vit?tetërore këtë vit?tetërore këtë vit?

Ende vijojmë me një
proces administrimi të cen-
uar, "të korruptuar" edhe pas
kaq vjetësh të Maturës Sh-
tetërore. Del teza në rrjete
publike në 30 minutat e para
pas fillimit të procesit,
ndonëse në të shkruarën e
saj presupozohen rregulla
strikte të ndërhyrjes dhe
komunikimit me jashtësh-

kollën. Kemi rënie të cilë-
sisë së korrigjuesve dhe
vlerësuesve. Në vite e vite,
në fakultetet e mësuesisë po
shkon cilësia më e dobët e
studentëve, ndërkohë
sistemi edhe pak fashitet
nga brezi i mësuesve që kur
zgjodhën mësuesinë ishin
nga më të shkëlqyerit e gjim-
nazeve në të gjithë vendin.
Kjo do jetë një katastrofë që
shumë shpejt do ia ndjejmë
pasojat si komb, jo vetëm si
shtet.

Por a duhet një standardPor a duhet një standardPor a duhet një standardPor a duhet një standardPor a duhet një standard
vlerësimi dalës ngavlerësimi dalës ngavlerësimi dalës ngavlerësimi dalës ngavlerësimi dalës nga
parauniparauniparauniparauniparaunivvvvversitari?ersitari?ersitari?ersitari?ersitari?

deri më sot. Ky matës në dal-
je duhet të paraprihet nga
një proces cilësor i dijes si
kurrikul, transparent mes
institucioneve përgjegjëse
dhe publikut, shumë institu-
cional dhe profesional si
vlerësim i brendshëm dhe
nga jashtë në 3 vitet e sh-
kollës së mesme. Këtu duhet
të marrë dhe të mbajë
përgjegjësitë e veta edhe
universiteti shqiptar, aka-
demizmi dhe kërkimi shken-
cor në të.

Si  mund të zgjidhetSi  mund të zgjidhetSi  mund të zgjidhetSi  mund të zgjidhetSi  mund të zgjidhet
ngërçi në uningërçi në uningërçi në uningërçi në uningërçi në univvvvversitetet pub-ersitetet pub-ersitetet pub-ersitetet pub-ersitetet pub-
like?like?like?like?like?

Ligji është kuratori i çdo
të keqeje në sistem dhe në
institucionin akademik. Të
fillohet me amendimin e
ligjit të 2015-ës. Partitë me
140 votat "pro" i kanë sjellë
një dëm të madh akadem-
izmit dhe arsimimit të sh-
qiptarëve, cilësisë së elitave
të ardhshme në këtë vend.
Pa ligj të përmirësuar, nuk
ka zgjidhje ngërçesh, çfarë-
do qofshin ato dhe nga kush-
do qofshin shkaktuar. Së
dyti, por i pari për nga rëndë-
sia, duhet të zbatohet rigor-
ozisht parimi kushtetues i
depolitizimit dhe departiz-
imit në arsim. Arsimi nuk
është zyrë punësimi për par-
titë dhe vend për "qoka" poli-
tike. Së treti, tregu i punë-
simit në universitete duhet
të formalizohet dhe bëhet
transparent.

A duhet të amendohetA duhet të amendohetA duhet të amendohetA duhet të amendohetA duhet të amendohet
ligji i arsimit të lartë ngaligji i arsimit të lartë ngaligji i arsimit të lartë ngaligji i arsimit të lartë ngaligji i arsimit të lartë nga

qeveria, pasi është kontes-qeveria, pasi është kontes-qeveria, pasi është kontes-qeveria, pasi është kontes-qeveria, pasi është kontes-
tuar nga opozita dhe gru-tuar nga opozita dhe gru-tuar nga opozita dhe gru-tuar nga opozita dhe gru-tuar nga opozita dhe gru-
pet e interesit?pet e interesit?pet e interesit?pet e interesit?pet e interesit?

Ligji është kontestuar filli-
misht nga pedagogë e më pas
nga opozita. Unë besoj se vetë
kryeministri i vendit duhet
ta largojë sa më shumë të jetë
e mundur politikën nga arsi-
mi, përfshi këtu edhe arsimin
e lartë. Shumë nene të ligjit
të ri japin shkas për ndë-
rhyrjen e politikës në ven-
dimmarrjet për akadem-
izmin, sikurse ligjërojnë ko-
rrupsionin politik. Kryemi-
nistri dhe deputetët duhet ta
analizojnë mirë situatën e

Liria akademike nuk
mund të garantohet aty ku
ka vdekur apo është asfik-
suar liria e mendimit dhe e
shprehjes së pedagogëve dhe
akademikëve. Është e turp-
shme dhe mesjetare që aka-
demikët dhe profesorati
edhe "heshtin" ndaj pronar-
it, ndonëse konstatojnë sh-
kelje të lirisë akademike,
keqzbatime të ligjit apo jus-
tifikojnë ligje në emër të
"bukës së gojës" nga pronari
apo, më keq, kur pronarët "i
motivojnë" për të denigruar
universitetet publike. Ky
është dëm i madh që u bëhet
kombit dhe elitave.

Ky ligj, sipas jush, a ësh-Ky ligj, sipas jush, a ësh-Ky ligj, sipas jush, a ësh-Ky ligj, sipas jush, a ësh-Ky ligj, sipas jush, a ësh-
të në koherencë me vendettë në koherencë me vendettë në koherencë me vendettë në koherencë me vendettë në koherencë me vendet
e rajonit apo Europës?e rajonit apo Europës?e rajonit apo Europës?e rajonit apo Europës?e rajonit apo Europës?

Ligji pretendoi se do
"ligjëronte" modelin e siste-
mit anglosakson të arsimim-
it në Shqipëri. Liria dhe
demokracia universitare në
27 vite është ende larg cilë-
sisë së krahasueshme me
Europën e bashkuar. Mbi të
gjitha, ligjet për arsimin nuk
mund të jenë fasada të
bukura të një realiteti të
shëmtuar institucional ba-
zuar në porositës me intere-
sa të caktuara mbi arsimin
publik. Kryeministri i ven-
dit duhet ta analizojë me
imtësi këtë situatë kritike,
ku anëtarët e bordeve të uni-
versiteteve publike të
emëruar nga ministri i Ar-
simit janë të gjithë drejtorë
politikë dhe figura të kabi-
netit të ministrit. Kjo disko-
rdancë ka shkaktuar jo pak
situata në mbarëvajtjet e
punëve në universitetet pub-
like tash 2 vjet nga ligji i
2015-ës.

Çfarë detyrash u dalinÇfarë detyrash u dalinÇfarë detyrash u dalinÇfarë detyrash u dalinÇfarë detyrash u dalin
uniuniuniuniunivvvvversiteteersiteteersiteteersiteteersitetevvvvve prie prie prie prie privvvvvaaaaate paste paste paste paste pas
procesit të rankimit?procesit të rankimit?procesit të rankimit?procesit të rankimit?procesit të rankimit?

Rankimi do të vijë pasi të
mbarojë procesi i akreditim-
it. Kam të drejtën të pranoj
se edhe ky proces është "ko-
rruptuar" në rrugë e sipër,
bazuar kjo nga konkluzionet
e para të dhëna. Mjafton një
klikim në rankimet ndërko-
mbëtare të universiteteve
shqiptare përkundrejt
vlerësimeve të akreditimit
nga anglezët deri më tash
dhe do të vërejmë e qartëso-
hemi për një situatë të dis-
kutueshme dhe tepër serioze
për herë të dytë për akred-

itim/rankimin në arsimin e
lartë në Shqipëri.

Sa po monitorohen ngaSa po monitorohen ngaSa po monitorohen ngaSa po monitorohen ngaSa po monitorohen nga
institucionet përinstitucionet përinstitucionet përinstitucionet përinstitucionet përkakakakakatëse uni-tëse uni-tëse uni-tëse uni-tëse uni-
versitetet publike?versitetet publike?versitetet publike?versitetet publike?versitetet publike?

Universitetet publike, ba-
zuar edhe në ligjin e më-
sipërm, por edhe historik-
isht, monitorohen nga
shumë drejtime dhe shumë
institucione qendrore. Por,
mbi të gjitha, universitetet
publike janë të monitoruara
nga masa e studentëve dhe
përfaqësive të zgjedhura në
institucione drejtuese të
jetës universitare, dhe pub-
liku i gjerë që ende beson
dhe provon sigurinë tek uni-
versitetet publike, tek ai i
Tiranës në veçanti.

Si paraqiten tarifat eSi paraqiten tarifat eSi paraqiten tarifat eSi paraqiten tarifat eSi paraqiten tarifat e
uniuniuniuniunivvvvversiteteersiteteersiteteersiteteersitetevvvvve në Shqipërie në Shqipërie në Shqipërie në Shqipërie në Shqipëri
krahasuar me rajonin?krahasuar me rajonin?krahasuar me rajonin?krahasuar me rajonin?krahasuar me rajonin?

Për mua, arsimi i lartë
publik duhet të mbetet në
tendencën për t'i mbajtur ku
janë tarifat dhe të vijojë për
mbështetje të plota për kat-
egori të veçanta sociale. Ar-
simi privat ende mbetet në
shifra jo shumë të kon-
siderueshme, sikurse
përgjithësisht ka pamjen e
një biznesi që rregullohet
nga pronari me rregullat e
tij. Kjo nuk do të thotë që
publiku nuk duhet të vrasë
mendjen për partneritete
afatgjata për gjenerim fond-
esh. Universitetet publike po
kalojnë si ndërmarrje bizne-
si. Kjo e fundit është vrast-
are për dijen që i duhet pro-
gresit të Shqipërisë, që ende
lufton me varfërinë, ndërsa
krimi i organizuar dhe kor-
rupsioni në vend edhe pas-
tron para përmes institu-
cioneve arsimore.

A duhet të ketë një shër-A duhet të ketë një shër-A duhet të ketë një shër-A duhet të ketë një shër-A duhet të ketë një shër-
bim më të shpejtë dhe më tëbim më të shpejtë dhe më tëbim më të shpejtë dhe më tëbim më të shpejtë dhe më tëbim më të shpejtë dhe më të
saktë mbi njehsimin esaktë mbi njehsimin esaktë mbi njehsimin esaktë mbi njehsimin esaktë mbi njehsimin e
diplomadiplomadiplomadiplomadiplomavvvvve për studentët qëe për studentët qëe për studentët qëe për studentët qëe për studentët që
kanë përfunduar studimetkanë përfunduar studimetkanë përfunduar studimetkanë përfunduar studimetkanë përfunduar studimet
jashtë?jashtë?jashtë?jashtë?jashtë?

Patjetër që po! Me gjithë
përpjekjet e bëra për të
strukturuar dhe menaxhuar
më mirë komunikimin dhe
punën në këtë sektor, ende
shërbimi kërkon efikasitet
më të mirë kohor. Duhet të
ofrohet standardi minimal i
shërbimit i këtij sektori ndaj
publikut, shoqëruar me
transparencë, komunikim
dhe shpejtësi të vlerë-
sueshme.

fundit të përplasjeve institu-
cionale në universitetet pub-
like dhe të përcaktojnë të
gjitha shkaqet që çuan në
këto situata.

Cili është qëndrimi iCili është qëndrimi iCili është qëndrimi iCili është qëndrimi iCili është qëndrimi i
pedagogëve ndaj këtij ligji?pedagogëve ndaj këtij ligji?pedagogëve ndaj këtij ligji?pedagogëve ndaj këtij ligji?pedagogëve ndaj këtij ligji?

Për shumë e shumë ar-
sye, theksoj që duhet, dhe
kjo lidhet me politika më të
mira dhe më të qën-
drueshme për arsimin, por jo
për këto të përfolurat e "kre-
naritë" në podiume politike

Dr. Majlinda
Keta,

pedagoge në
Fakultetin e
Shkencave
Sociale në

Universitetin
e Tiranës
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Vetëm pak kohë pas ngjarjes
së 18 dhjetorit të vitit 1981,
kur kryeministri Mehmet

Shehu u gjet i vdekur në dhomën
e tij të gjumit në rrethana miste-
rioze të cilat vazhdojnë të disku-
tohen edhe sot, në të gjitha orga-
nizatat bazë dhe Komitetet e Par-
tisë të rretheve në mbarë vendin
u mbajtën mbledhje të gjata, ku
diskutohej "nën frymën e Plenu-
mit V të Komitetit Qendror të
PPSH-së dhe fjalës së shokut En-
ver Hoxha mbi tablonë sinoptike
për armikun e poliagjentin Meh-
met Shehu". Në të gjitha këto
mbledhje, siç bëhet e ditur edhe
në një numër të madh dosjesh me
siglën "tepër sekret" që gjenden
në Arkivin Qendror të Shtetit,
Ministrisë së Brendshme dhe asaj
të Mbrojtjes, diskutantë të
shumtë që e kanë marrë fjalën aty
kanë hedhur lloj-lloj akuzash, të
vërteta dhe gjysmë të vërteta, me
shpifje, trillime, sajesa e thasheth-
eme, e gjithçka që u ka ardhur për
shtat. Të gjitha këto në drejtim të
ish-kryeministrit tashmë të vde-
kur, Mehmet Shehu, familjes së tij
dhe atyre që konsideroheshin
bashkëpunëtorë të tyre, duke për-
mendur me emra me dhjetëra
ushtarakë dhe kuadro të lartë, nga
qendra deri në bazë. Po kështu,
këto mbledhje u intensifikuan së
tepërmi dhe morën një hov të
madh sidomos pas tetorit të atij
viti (1982), kur u arrestua dhe
ministri i Mbrojtjes, Kadri Hazbiu
(i cili për gati tri dekada me radhë
kishte mbajtur postin e ministrit
të Brendshëm), si dhe Feçorr She-
hu, ministri i Brendshëm në
detyrë. Ashtu si dhe ndaj Mehmet
Shehut, edhe ndaj Hazbiut e
Feçorr Shehut u përsërit e njëjta
tablo. Dhe pas përfundimit të kë-
tyre mbledhjeve, sekretarët e or-
ganizatave bazë, Sekretarët e parë
të Komiteteve të Partisë të rre-
theve, apo të deleguarit nga Ko-
miteti Qendror që asistuan në ato
mbledhje, kanë hartuar raport-in-
formacionet përkatëse dhe ato i
kanë dërguar në Komitetin Qen-
dror të PPSH-së, ku ato janë parë

Zbulohet dokumenti "tepër sekret" i ‘82, ku informohet Komiteti Qendror i PPSH-së për
"shfaqjet e imoralitetit" në radhët e kuadrove të Sigurimit, Policisë, Prokurorisë dhe Gjykatës

Mine Guri: Ja kuadrot e Sigurimit, Hetuesisë
e Prokurorisë të implikuar në akte imoraliteti
Raporti sekret: Feçorr Shehu merr në mbrojtje ish-nënkryetarin

e Degës, Refat Nenaj, për të mos e përjashtuar nga Partia
Dashnor Kaloçi

personalisht nga vetë Enver Hox-
ha. Në këto kontekst të zhvillimit
të ngjarjeve të asaj kohe, është
mbajtur edhe një mbledhje në or-
ganizatën bazë e Komitetin e Par-
tisë të Degës së Punëve të
Brendshme në Berat, si dhe
Gjykatës e Prokurorisë së atij rre-
thi, ku ka asistuar vetë sekretarja
e parë e rrethit, Mine Guri. Gjë e
cila bëhet e ditur edhe nga ky do-
kument arkivor që për mban
raport-informacioni i bërë me këtë
rast prej saj (me siglën 'tepër
sekret'), ku ajo ka përmbledhur
disa prej 'çështjeve kryesore' që
kanë dalë dhe janë diskutuar aty.
Dhe ku shihet qartë se gjithçka ka
pasur vetëm një qëllim, atë të për-
baltjes, denigrimit e demaskimit
të personave që përfliteshin aty,
duke i akuzuar ata kryesisht për
imoralitet, fshehje të biografive,
e lloj-lloj absurditetesh. Por që në
fakt nënkuptonte dhe përgatiste
terrenin për t'i akuzuar ata më
pas si bashkëpunëtorë të ish-she-
fave të tyre, Feçorr Shehu, Kadri
Hazbiu dhe Mehmet Shehu. Do-
kumentin në fjalë po e pub-
likojmë me shkurtime (duke
hequr vetëm pjesët propagandis-
tike) dhe me emrat e plotë të të
akuzuarve, jo me qëllim denigri-
mi, por për të kuptuar (kryesisht
brezi i ri që nuk e ka jetuar atë
kohë), se si funksiononte ai
regjim i Shqipërisë komuniste i
para viteve '90.
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Lënda: Informacion: "Mbi pun-
imin e materialeve të Plenumit të
5-të të KQ të Partisë në organiza-
tat e Partisë të Degës së Punëve të
Brendshme dhe të Gjykatës dhe
Prokurorisë".

KOMITETIT QENDROR TE P.P.
SHQIPERISE

TIRANE
Në analizat që u bënë në orga-

nizatat bazë e Komitetin e Partisë
të Degës së P. Brendshme dhe
Gjykatës e Prokurorisë për konk-
luzionet e Byrosë Politike dhe ven-
dimeve të Plenumit të 5-të të K.Q.
të Partisë, nga të gjithë komunistët
u shpreh solidariteti i plotë me këtë
vendim të rëndësishëm e jetik të
Partisë sonë. Nga diskutimi i të
gjithë komunistëve u reflektua me
të gjithë forcën uniteti i çeliktë
rreth K.Q të Partisë dhe shokut
Enver Hoxha. Ata shprehën edhe
njëherë dashurinë e madhe për
partinë dhe shokun Enver, me të
cilët janë të lidhur të gjitha fitoret
e arritura nga populli ynë në katër
dekadat e fundit. Në çdo diskutim
doli se komunistët dhe punonjësit
e këtyre organeve do t'i jenë mirën-
johës përjetë të jetëve Partisë dhe
shokut Enver, të cilët duke shpar-
talluar e likuiduar grupin armiqë-
sor të Kadri Hazbiut, Feçorr She-
hut dhe pasuesve të tyre, shpëtu-
an atdheun, popullin dhe social-
izmin nga rreziku që u kanosej.

Në të njëjtën kohë, të gjithë
dënuan njëzëri dhe me urrejtje të
thellë këta armiq dhe bashkëpunë-
torë të agjentit dhe armikut Meh-

met Shehu dhe kërkuan që ndaj
tyre të jepet dënimi kapital nga
drejtësia popullore.

……………………………..............

Komunistët tërhoqën vëmend-
jen edhe për faktin që për disa
çështje që lidhen me qëndrimet
arrogante e përçmuese të Kadri
Hazbiut, Feçorr Shehut e pasuesve

të tyre, ndaj të tjerëve, kanë qenë
të njohur e të jetuar nga komu-
nistët, por ata nuk kanë pasur
kurajë e iniciativë t'i kundërshto-
nin e thoshin ato në rrugë Partie
ose shtetërore. Disa porosi dhe ori-
entime të këtyre armiqve janë
zbatuar verbërisht megjithëse di-
hej ose flitej se ato bien në kundër-
shtim me mësimet e Partisë e nor-
mat e parimet e saj. Në disa raste
komunistët kanë ngritur probleme
që lidhen me pastërtinë e figurës
morale-politike të punonjësve të
organeve të Punëve të Brendshme;
për këtë çështje, ose nuk i është
shkuar deri në fund ose janë mar-
rë masa jo të plota. Ndaj disa ko-
munistëve të Degës, në kohën kur
ka qenë kryetar Refat Nenaj, ka
pasur hakmarrje kur ata kritikonin
atë, ose sektorin që mbulonte për
të cilin ai mbante përgjegjësi.
Kështu, një hetues vetëm pse nuk
ishte i një mendimi me të për një
çështje u ul në përgjegjësi dhe u
transferua në një rreth tjetër. Ras-
te si ky ka pasur edhe ndaj
shokëve të tjerë. Pavarësisht nga
këto, mendimi i përgjithshëm i ko-
munistëve është se në 4-5 vitet e
fundit në Degën e Brendshme në
Berat, roli i organizatës bazë të Par-
tisë ka ardhur duke u përsosur
gjithnjë e më shumë.

Mbi punën me kuadrin dhe
pastërtinë e figurës moralo-politike
të tyre

Në zbatim të politikës së Partisë
për përgatitjen, përdorimin dhe
kualifikimin e kuadrit, si rezultat
i veprimtarisë armiqësore dhe
ndikimeve të saj në bazë ka pasur
dobësi e të meta, të cilat janë refle-
ktuar edhe në punën e përditshme.

- Për përgatitjen e kuadrit u
bënë vërejtje që të intensifikohet
më shumë përgatitja ushtarake
dhe ideo-profesionale. Është e
nevojshme që me efektivin si dhe
Shkollën e Ministrisë së Punëve të
Brendshme të zbërthehen më
shumë tema për Artin Ushtarak
Popullor, për vendimet dhe
direktivat e Partisë për orga- 

Mine Guri

Mine Guri me Enver Hoxhën

Feçorr Shehu në gjyq
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net e diktaturës së proletar-
iatit, për interpretimin e

ligjshmërisë socialiste e të plat-
formës etj.

- Të bëhen më shumë tema për
përgatitjen ideo-profesionale të
punonjësve të këtyre organeve
duke përgjithësuar përvojën e

grumbulluar sipas sektorëve dhe
detyrave të veçanta.

- Në programin e përgatitjes ush-
tarake të shtohen orët e stërvitjes
për përgatitjen dhe qitjen luftar-
ake.

- Për të ruajtur pastërtinë e fig-
urës së kuadrove të zbatohen në
vazhdimësi porositë e Partisë për
qarkullimin e kuadrove. Për këtë
çështje janë bërë vërejtje se në
mjaft raste nga Ministria janë mbaj-
tur shumë kuadro pa qarkulluar ose
të qarkulluar brenda një kohe të
shkurtër, u rikthyen përsëri në Min-
istri me përkrahjen e Kadri Hazbiut
dhe Feçorr Shehut.

- Nga Ministria e Punëve të
Brendshme në mjaft raste janë
pranuar ose mbajtur në organet e

punëve të brendshme persona me
figurë moralo-politike jo të pastër.

- Punëtori Operativ Nuri Brahi-
mi, i cili ka ardhur me transferim
nga Lezha, ka lidhje farefisnore të
gruas me përbërje të keqe politike.

- Shefi i seksionit të Sigurimit
të "Qytetit Stalin", Besnik Cani, që

u emërua kohët e
fundit në këtë
detyrë, u mbajt në
këto organe në një
kohë që gjatë peri-
udhës që ka qenë i
fejuar, xhaxhai i
gruas është dënuar
me 25 vjet burg si
agjent i zbulimit
grek. Për këtë Be-
sniku ka bërë sh-
tojcë biografie.

- Punëtori Opera-
tiv, Miti Shyti ka të
arratisur kushëri-
rin e dytë nga babai.
Për këtë çështje

para disa vjetësh është kthyer në
kandidat partie.

- Shoferi i repartit të MKZ së
"Qytetit Stalin", Halim Velçani, me
përbërje të keqe politike,
megjithëse u pushua nga organi
ynë për këtë shkak, me urdhër të
Feçorr Shehut u rimor përsëri.
Aktualisht, hequr kohët e fundit,
ka dalë në pension.

- Feçorr Shehu ka marrë në
mbrojtje ish-nënkryetarin e Degës,
Refat Nenaj, i cili ishte arrogant,
imoral, denigrues dhe falsifikator.
Feçorri imponoi Komitetin e Par-
tisë të Degës për të mos e përjash-
tuar nga Partia Refatin, duke
ardhur vetë në diskutimin që u bë
për të në Komitetin e Partisë, në
një kohë që çështjen e ndiqnin
Raqi Iftica dhe Sotir Kokeri.

- Është marrë në mbrojtje gjith-
ashtu Merdar Hasa, sot kryetar i
Degës P. Brendshme Gjirokastër, i
cili është ndëshkuar për imoralitet
e megjithatë u ngrit në përgjegjë-
si.

- Tahir Çobani, kunat i Feçorr
Shehut dhe pjesëtar i komplotit të
Konferencës së Tiranës, u transfer-
ua përsëri në Tiranë, pasi punoi dy
vjet në Ballsh.

- Oficeri i Degës së Punëve të
Brendshme Lezhë, Petraq Rrushi,
ka të dënuar vjehrrin e tij me 25
vjet burg si agjent i UDB-së.

- Nga Feçorr Shehu është
përkrahur Ligor Divjaka, i cili ësh-
të me karakter të ulët dhe ka sh-
kelur normat e punës, duke e
transferuar nga Tropoja në Lezhë
dhe më vonë në Ministri, ku ësh-
të dhe sot.

- Është ngritur në përgjegjësi
punëtori operativ Seit Zeqiri, i cili
kish falsifikuar proces-kallëzimet.

- Kudret Çollaku së bashku me
të vëllanë, janë mbajtur oficerë në
Tiranë, sepse janë krushq të Kadri
Hazbiut.

- Lulo Ymeri u emërua shef
Hetuesie në Pogradec, në një kohë
që kish kryer imoralitet në zyrat e
prokurorisë të një rrethi ku shër-
bente.

- Zëvendës shefi i Hetuesisë në
Vlorë, Rustem Çipi, u rikthye
përsëri në qendër pas dy vjet nga
koha e qarkullimit për t'u vendo-
sur fillimisht në një vend të rëndë-
sishëm, por meqë Byroja e Komi-
tetit të Partisë së Tiranës për
biografi jo të pastër nuk e miratoi,
megjithatë Rustemi u mbajt si
kryehetues në Drejtorinë e Ti-
ranës, ku është edhe sot.

- Janaq Lila, i cili u shkarkua
nga detyra e zëvendës-
drejtorit të Policisë për
shkak se e bija grisi fo-
tografinë e udhëheqësit
të Partisë në një shkollë
të Tiranës, i përkrahur
nga Feçorr Shehu, u
mbajt pedagog në Sh-
kollën e Ministrisë së
Punëve të Brendshme.

- Në Degën e Punëve
të Brendshme Skrapar,
në disa punonjës ka
lidhje fisnore. Po kësh-
tu në Gjykatën dhe
Prokurorinë e rrethit
tonë, zëvendëskryetari
i gjykatës dhe zëv-
endësprokurori janë
bashkëshortë.

- Skënder Lika, kry-
etar Dege në Peshkopi,
ka pasur marrëdhënie
të ngushta me Feçorr
Shehun, duke pasur
hyrje-dalje familjare.

- Haki Shehu, kush-
ëri i Mehmet Shehut,
është transferuar, nga

komandant i kampit të Bulqizës në
komandant burgu në Tiranë. Gjith-
ashtu Ramazan Muka u transfer-
ua nga Peshkopia në drejtorinë e
kuadrit në Ministri. Ramazani ka
lidhje krushqie me Haki Shehun.

- Ish-polici i Degës së Punëve
të Brendshme Berat, Sokrat Bitri,
tani i arrestuar lidhur me ngjar-
jen e Lushnjës (Banda Xhevdet
Mustafa, shënimi ynë), kur kry-
ente shërbimin e detyrueshëm
ushtarak, është karakterizuar nga
sjellje jokorrekte, i padisiplinuar
dhe imoral. Pas lirimit me kërkesë
të Degës së Punëve të Brendshme
të Lushnjës, këto sjellje të Sokrat
Bitrit i janë bërë të njohura, por
megjithatë ai u mor në shërbim
aktiv si polic në atë Degë. Lidhur

me Sokrat Bitrin u ngrit gjithash-
tu se kur ka qenë në Berat,
shpesh pa leje me ndërhyrje të
Koço Eftimit, ish-punonjës i De-
gës së Punëve të Brendshme Be-
rat dhe tani në Drejtorinë e
Punëve të Brendshme Tiranë.
Një javë para se të arrestohej
Sokrat Bitri, Koçoja është takuar
me të.

- Në Degën e Punëve të
Brendshme ka pasur raste të cen-
imit të figurës morale të punon-
jësve, të cilat u shfaqën në mar-
rëdhëniet me popullin, në pjet alk-
oolike, zbutje të luftës së klasave
etj. Për këtë janë marrë masa Par-
tie dhe shtetërore të ndryshme,
deri në nxjerrje në lirim.

(vijon nesër)(vijon nesër)(vijon nesër)(vijon nesër)(vijon nesër)



Kadri Hazbiudhe Enver Hoxha

Mine Guri
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Veliaj: Të bëhen sa më shumë investime në zonat rurale

3 fusha sportive për shkollën e Shëngjergjit

Konteston AKU: Po kryhen të gjitha kontrollet përkatëse për ndjekjen e produktit të cituar

Kloboçishta: Mielli, rrezik për konsumatorin
 Shoqata/ Ankesa drejt Ministrisë: Norma e ulët e proteinave

AKU KONTESTON
Sipas AKU-së janë kryer monitorime e
inspektime veçanërisht për ndjekjen e sistemit të
gjurmueshmërisë për produktin e cituar dhe se
mielli poshtë standardit nuk mund të importohet
në Shqipëri.

InspektimetShoqata e Përpunimit
të Drithërave në Sh
qipëri ngre sërish

alarmin për miellin e im-
portuar nga Serbia, por edhe
nga Kosova si një rrezik për
shëndetin e konsumatorëve.
Sipas saj, rreth 140-150 mijë
ton miell që hyn në Shqipëri
nga Serbia dhe Kosova me
proteinë 9,5%, me pretendi-
min që është i destinuar për
industrinë e biskoterisë; në
fakt, përdoret masivisht për
prodhimin e bukës. Në bazë
të kalkulimeve, Shqipëria
ka nevojë për rreth 2 mijë
ton miell për industrinë e
biskoterisë, ndërkohë im-
portohet 70 herë më shumë
nga kërkesat e tregut. Anë-
tari i Shoqatës së Përpunim-
it të Drithërave, Murat
Kloboçishta na tregon se ky
miell me proteinë 9,5% ësh-
të poshtë standardit sh-
qiptar për prodhimin e
bukës, e cila duhet të jetë
minimumi 11% proteinë.
Situata e mësipërme ndikon
drejtpërdrejt në shëndetin
e konsumatorëve pasi kjo
kequshqyerje do të kthejë
popullsinë në anemike.
Z.Kloboçishta thotë se miel-
li i mbetur përdoret për pro-
dhimin e bukës dhe bën
thirrje ndaj AKU-së që të
rrisë shkallën e kontrollit
dhe të gjurmushmërisë se
ku përdoret ky miell me pro-
teinë të ulët pasi hyn në ter-
ritorin shqiptar, pra të krye-
jë detyrën e saj funksionale
në mënyrë sa më eficente.
Anëtari i SHPD-së ngre tre
problematika kryesore që
vijnë si pasojë e importit të
miellit nga Serbia.
KONSUMATORI

Problemi i parë konsiston
në rrezikshmërinë që i
kanoset shëndetit të kon-
sumatorit. "Një pjesë e popu-
llsisë, sidomos ajo me të
ardhura minimale dhe ajo e
zonave rurale në pjesën Veri-
ore dhe Veri-Lindore të ven-
dit po konsumon bukë me
standard më të ulët si rezul-

Këtë vit të ri shkollor
220 nxënësit e sh-

kollës së Shëngjergjit, në
fshatin Verri të Tiranës do
të kenë në dispozicion 3
fusha të reja sportive.
Bashkia e Tiranës përfun-
doi ndërtimin e tyre në
pak javë, duke iu dhënë
mundësi jo vetëm
nxënësve, por gjithë ko-
munitetit të zonës të kenë
një ambient sportiv bash-
këkohor. Kryebashkiaku
Veliaj u shpreh se inves-
timet në zonat rurale nuk
kanë asnjë dallim nga ato

të shkollave të tjera në
qendër të Tiranës. "Aktual-
isht po punojmë në të 191 sh-
kollat e Tiranës. Ajo që është
speciale për shkollën këtu në
Shëngjergj, në fshatin Verri
të Tiranës, është se është një
shkollë që i shërben një kra-
hine të tërë, me 220 nxënës,
pra janë 220 familje që mar-

rin shërbime nga kjo shkollë
dhe si kurrë më parë kemi
një ambient sportiv të denjë
me fushë futbolli, volejbolli,
basketbolli, me pistë atletike,
me sallat e zhveshjes dhe me
të gjitha nevojat bazike për
orët e mësimit, por dhe për
të gjithë ata që duan të mer-
ren me sport", tha kryetari i

Bashkisë së Tiranës. Ai thek-
soi se këto terrene sportive
nuk do të funksionojnë
vetëm gjatë orëve të para-
dites, kur edhe zhvillohet
mësim në shkollë, por ato do
të përdoren edhe gjatë pas-
diteve dhe gjatë ditëve të
pushimit nga komuniteti për
të zhvilluar aktivitete të

ndryshme sportive. Gjith-
ashtu, Veliaj tha: "Dua t'i
inkurajoj të gjithë
prindërit që të fokusohen
tek shkolla e tyre më e afërt
për t'u siguruar që gradu-
alisht zhdukim çështjen e
arsimit me dy turne në të
gjithë qarkun e Tiranës".
Ndërkohë, ende po vijojnë
punimet për ndërtimin e
Parkut Olimpik, madje një
projekt i ngjashëm do të
bëhet edhe për stadiumin
"Qemal Stafa" e pallatin e
sportit "Asllan Rusi", bën
me dije kryebashkiaku.

tat i nivelit të ulët të proteinës
në miell. Kjo pjesë e popull-
sisë po keq ushqehet dhe
brenda një dekade, nëse nuk
do të ndërhyhet nga struktu-
rat shtetërore, do të shfaqen
probleme si anemia dhe prob-
lemet gastrite, çka do të rrisë
dhe kostot e shërbimeve shën-
detësore në shkallë vendi. Ky

është një krim që po bëhet
gradualisht ndaj sh-
qiptarëve",-tha Kloboçishta.
PRODHUESI VENDAS

Sipas tij, sasia e miellit të
importuar me nivel proteine
9.5% po i bën një konkurrencë
të pandershme prodhuesve
shqiptarë të miellit, të cilët
kanë bëre investime moderne
me vlerë rreth 200 milion euro
dhe po i shfrytëzojnë kapacite-
tet e tyre prodhuese në masën
50%. Kjo situatë po i çon
prodhuesit shqiptarë të miel-
lit drejt falimentimit dhe
gjetjes së mënyrave alterna-
tive për zhvillimin e biznesit
te tyre, duke i shndërruar nga
prodhues në tregtues të miel-
lit. Kjo situatë krijon një efekt
zinxhir për ekonominë sh-
qiptare pasi ndikon drejt-
përsëdrejti në uljen e volumit
të prodhimit në vend, duke
krijuar papunësi të pa-
nevojshme, çka ul fuqinë
blerëse. "Gjithashtu një dëm
tjetër edhe me i madh i krijo-
het buxhetit të Shtetit si rezu-
ltat i pakësimit të kontrib-
uteve për tatimet, taksat qen-
drore dhe ato vendore, kon-
tributeve për sigurimet shën-
detësore dhe shoqërore,
TVSH-në etj., si dhe në
përkeqësimin e raportit të im-
port - eksportit, duke dalë jas-
htë territorit shqiptar më

shumë valutë e huaj,"-tha
Kloboçishta.
BUJQËSIA

Problemi i tretë, jo pak i
rëndësishëm i ngritur nga
Murat Kloboçishta ka të bëjë
me vetë zhvillimin e bujqësisë
shqiptare, sepse nuk po nxitet
mbjellja e drithërave në ven-
din tonë. "Nëse nuk punojnë
fabrikat e miellit, s'ka kush ta
blejë grurin nga fshatarët. Sh-
qipëria ka nevojë për rreth 600
mijë ton grurë në vit, ndërko-
hë që në territorin shqiptar
prodhohen vetëm 300 mijë ton
dhe pjesa tjetër importohet. In-

stancat shtetërore dhe Minis-
tria e Bujqësisë, në vend që të
bëjnë politika për të nxitur
rritjen e prodhimit të
drithërave në vend dhe rritjen
e punësimit në fshat, bën të
kundërtën duke lejuar futjen
e miellit nga importi e duke
pakësuar konsumin e
drithërave nga vendi,-thotë
Kloboçishta. Gjithashtu, ai
thekson faktin që e gjitha kjo
situatë sjell tkurrjen e ekono-
misë vendase, pakësimin e fu-
qisë blerëse dhe e bën vendin
të varur nga importi në raste
krizash. Shumë herë, Shoqata
e Përpunimit të Drithërave në
Shqipëri ka bërë ankesa ne
Ministrisë së Bujqësisë Ush-
qimit dhe Mbrojtjes së Kon-
sumatorit, madje kanë organi-
zuar dhe takime bilaterale
lidhur me importin e miellit
nga Serbia dhe Kosova me pro-
teinë 9,5%, i cili shkon për pro-
dhimin e bukës masive si dhe
për pasojat  që mbart një poli-
tikë e tillë, por deri më sot,
shprehen se nuk kanë gjetur
një mbështetje institucionale
nga ana e strukturave sh-
tetërore.
KONTESTIMI/ AKU

Sipas AKU-së janë kryer
monitorime e inspektime
veçanërisht për ndjekjen e
sistemit të gjurmuesh-
mërisë për produktin e citu-
ar. Ndërsa për standardin e
miellit që importohet në Sh-
qipëri, AKU thotë se sipas
Urdhrit nga Ministria e
Bujqësisë, përcaktohet se
kufiri minimal i proteinës
në miell gruri është 9% dhe

në miell gruri deri në 11%
mbi bazën e lëndës së thatë.
Poshtë këtyre kufijve, miel-
li nuk mund të qarkullojë
në tregun shqiptar, pra nuk
mund të importohet në Re-
publikën e Shqipërisë.
NDIKIMI

Në seminarin mbi Forti-
fikimin e Miellit nga
UNICEF, u llogarit se kosto
e të gjithë treguesve të
kequshqyerjes në Shqipëri
llogaritet të jetë mbi 100 mil-
ionë euro. Organizata vuri
theksin se rritja e nivelit të
proteinave në miell krijon
mundësi të mëdha për
përmirësimin e gjendjes
shëndetësore në të ushqy-
erit e fëmijëve dhe grave,
madje pohoi se në Shqipëri,
17% e fëmijëve nga 6-59-të
muaj vuajnë nga nivele të
ndryshme të anemisë.
UNICEF pohon se 19% e
fëmijëve nën moshën 5 vjeç
paraqesin prapambetje ne
rritje. Prapambetja në rritje
është tregues i kequshqy-
erjes dhe është më i zakon-
shëm në zonat malore (28%)
se në zonat urbane të Ti-
ranës apo zonat qendrore,
5% e fëmijëve nën moshën
pesë vjeç janë nën peshë për
moshën e tyre. 22% e fëm-
ijëve nën pesë vjeç janë mbi
peshë. Kequshqyerja me
mungesa të mikroelement-
eve dhe substancave ush-
qyese është evidentuar si
një problem dhe mbetet me
shumë rëndësi fortifikimi i
vazhdueshëm i miellit si
bazë i ushqimeve për kon-
sum të gjerë. Nuk është hera
e parë që hidhen akuza për
cilësinë e miellit të impor-
tuar nga Serbia nga organi-
zatat përkatëse të mbrojtjes
së konsumatorit, veçanër-
isht 5-vjeçarin e fundit. Në
gusht të vitit 2014-të, u ng-
ritën dyshime se mielli i
importuar kishte në përm-
bajtjen e tij aflaktosinë apo
ngjyrues të dëmshëm për
shëndetin; këto akuza u rrë-
zuan nga Edmond Panariti.
Gjithashtu, edhe në shkurt
të 2017 janë bërë kontes-
time për cilësinë e miellit që
përdoret në Shqipëri.

"Ky miell me
proteinë 9,5% është

poshtë standardit
shqiptar për

prodhimin e bukës, e
cila duhet të jetë
minimumi 11%

proteinë. Kjo ndikon
drejtpërdrejt në

shëndetin e
konsumatorëve;

shumë shpejt
kequshqyerja do ta
kthejë popullsinë në

anemike,"- thotë
Koloboçishta

RREZIKSHMËRIA
Organizata pohon se

rritja e nivelit të
proteinave në miell
krijon mundësi të

mëdha për
përmirësimin e

gjendjes
shëndetësore në të

ushqyerit e fëmijëve
dhe grave, madje

shtoi se në Shqipëri,
17% e fëmijëve nga
6-59 muajsh vuajnë

nga nivele të
ndryshme të

anemisë.

UNICEF

Foto ilustruese

Voltiza Duro

Kryebashkiaku Erion Veliaj
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Rrëfehet modelja: Do të pozoj sërish nudo para kamerave

Iva Aliko:
  Jam paragjykuese, nuk besoj se do bëj seks treshe

“Jam shumë e lakmuar, por më mirë të jesh dashuria e madhe e vetëm një mashkulli”

Është përfolur shpesh për sti
lin e saj ekstravagant dhe
për fotot tepër provokuese

që poston në rrjetet sociale. E kanë
kritikuar shpesh edhe për pamjen
e saj të jashtme, për ndërhyrjet e
bëra dhe mënyrën e jetesës. Mod-
elja e njohur Iva Aliko, në një in-
tervistë për “Summer Pages” të
“Gazeta Shqiptare” ka folur për
jetën e saj private, për eksperien-
cat e saj të mëparshme dhe për pro-
jektet që e presin pas kësaj vere të
nxehtë. Ajo ka folur edhe për tema
pikante si të qenët nudo para ka-
merës apo të bërit ndërhyrje në
trupin e saj.

Sa e nxehtë ishte kjo verë përSa e nxehtë ishte kjo verë përSa e nxehtë ishte kjo verë përSa e nxehtë ishte kjo verë përSa e nxehtë ishte kjo verë për
Ivën?Ivën?Ivën?Ivën?Ivën?

Ka qenë një verë super e bukur,
e nxehtë dhe argëtuese për mua.

Cilat ishin destinacionet eCilat ishin destinacionet eCilat ishin destinacionet eCilat ishin destinacionet eCilat ishin destinacionet e
preferuara këtë verë?preferuara këtë verë?preferuara këtë verë?preferuara këtë verë?preferuara këtë verë?

Destinacionet e preferuara ish-
in vendet malore. Kam preferuar
vendet e largëta malore, larg syve
kureshtarë.

Çfarë projektesh keni për sh-Çfarë projektesh keni për sh-Çfarë projektesh keni për sh-Çfarë projektesh keni për sh-Çfarë projektesh keni për sh-
tatorin? Ndonjë klip të ri?tatorin? Ndonjë klip të ri?tatorin? Ndonjë klip të ri?tatorin? Ndonjë klip të ri?tatorin? Ndonjë klip të ri?

Në fakt nuk kam bërë akoma
asnjë plan konkret për shtatorin
se kam shijuar pushimet, por be-
soj ndonjë klip dhe set fotografik
interesant.

Keni në plan të zhvisheni sër-Keni në plan të zhvisheni sër-Keni në plan të zhvisheni sër-Keni në plan të zhvisheni sër-Keni në plan të zhvisheni sër-
ish para kamerës?ish para kamerës?ish para kamerës?ish para kamerës?ish para kamerës?

Po, do zhvishem sërish përpara
kamerës.

Çfarë mendimi keni për gjithëÇfarë mendimi keni për gjithëÇfarë mendimi keni për gjithëÇfarë mendimi keni për gjithëÇfarë mendimi keni për gjithë
replikat dhe ngacmimet që tëreplikat dhe ngacmimet që tëreplikat dhe ngacmimet që tëreplikat dhe ngacmimet që tëreplikat dhe ngacmimet që të
bëjnë për stilin tuaj?bëjnë për stilin tuaj?bëjnë për stilin tuaj?bëjnë për stilin tuaj?bëjnë për stilin tuaj?

Dikujt i pëlqen stili im e dikujt
tjetër jo. Fundja të gjithë jemi të
ndryshëm, të gjithë me preferenca
të ndryshme e shije të ndryshme.
Çfarë është e bukur për mua nuk
është për dikë tjetër dhe anasjell-
tas; shijet dhe bukuria janë rela-
tive. Të mos harrojmë që jetojmë
në një vend paragjykues për një
stil disi të guximshëm siç është i
imi.

Ju pëlqen më shumë modelin-Ju pëlqen më shumë modelin-Ju pëlqen më shumë modelin-Ju pëlqen më shumë modelin-Ju pëlqen më shumë modelin-
gu apo muzika? Me kë jeni lidhurgu apo muzika? Me kë jeni lidhurgu apo muzika? Me kë jeni lidhurgu apo muzika? Me kë jeni lidhurgu apo muzika? Me kë jeni lidhur
më tepër?më tepër?më tepër?më tepër?më tepër?

Më pëlqejnë të dyja, si modelin-
gu dhe muzika. Nuk mund t’i ndaj.

Jeni aktualisht në një lidhje apo
në disa lidhje?

Momentalisht jam ‘single’.
Keni pasur eksperienca të nxe-Keni pasur eksperienca të nxe-Keni pasur eksperienca të nxe-Keni pasur eksperienca të nxe-Keni pasur eksperienca të nxe-

hta këtë vhta këtë vhta këtë vhta këtë vhta këtë verë? Perë? Perë? Perë? Perë? P.sh. një tr.sh. një tr.sh. një tr.sh. një tr.sh. një treshe?eshe?eshe?eshe?eshe?
Nuk është në karakterin tim

një treshe. Besoj se s’do ta pranoja
asnjëherë një treshe. Jam paksa
paragjykuese te kjo pjesë.

Jeni përfolur shpesh për ndë-Jeni përfolur shpesh për ndë-Jeni përfolur shpesh për ndë-Jeni përfolur shpesh për ndë-Jeni përfolur shpesh për ndë-
rhyrje në trupin tuaj. Si ndihetrhyrje në trupin tuaj. Si ndihetrhyrje në trupin tuaj. Si ndihetrhyrje në trupin tuaj. Si ndihetrhyrje në trupin tuaj. Si ndihet
tani Iva në krahasim me atë paratani Iva në krahasim me atë paratani Iva në krahasim me atë paratani Iva në krahasim me atë paratani Iva në krahasim me atë para

ndërhyrjeve? Jeni penduar? Do tëndërhyrjeve? Jeni penduar? Do tëndërhyrjeve? Jeni penduar? Do tëndërhyrjeve? Jeni penduar? Do tëndërhyrjeve? Jeni penduar? Do të
bënit ndërhbënit ndërhbënit ndërhbënit ndërhbënit ndërhyryryryryrje të tjera? Kje të tjera? Kje të tjera? Kje të tjera? Kje të tjera? Ku?u?u?u?u?

Në fakt është e vërtetë. Jam për-
folur disa herë për ndërhyrje për
shkak të formave të mia të kolme.
Kam dëgjuar shumë thashetheme
të tilla të tipit “ka bërë vithet” apo
këtë apo atë, dhe reagimi i parë që
kam bërë, kam qeshur. E vërteta
është se kam bërë buzët disa vite
përpara, gjë që s’e kam mohuar
asnjëherë, dhe jam penduar për
këtë. Ndihem shumë mirë me vet-
en dhe format e mia, dhe nuk ësh-
të se ndjej ndonjë ndryshim me atë
Ivën para disa viteve (përveç
buzëve dhe dekolorimit të flokëve).
Kam qenë vetë ajo që kam pub-
likuar foto në moshë më të vogël
dhe njerëzit kanë sy dhe i shohin
vetë ndryshimet. N.q.se do të kem

karakter të fortë dhe mendje. Kjo
është idealja për mua! Nuk do ta
pranoja kurrsesi vetëm një mash-
kull me lekë dhe kaq, nuk është e
mjaftueshme për mua.

Çfarë vlerëson më tepër te njëÇfarë vlerëson më tepër te njëÇfarë vlerëson më tepër te njëÇfarë vlerëson më tepër te njëÇfarë vlerëson më tepër te një
mashkull? Cili është ideali për ju?mashkull? Cili është ideali për ju?mashkull? Cili është ideali për ju?mashkull? Cili është ideali për ju?mashkull? Cili është ideali për ju?

Te një mashkull vlerësoj më
tepër burrërinë, karakterin e hek-
urt dhe besnikërinë. Këto janë tip-
aret e një mashkulli ideal për mua.
Dua të jem qendra e botës së tij.

Çfarë nuk do të pranonte kurrs-Çfarë nuk do të pranonte kurrs-Çfarë nuk do të pranonte kurrs-Çfarë nuk do të pranonte kurrs-Çfarë nuk do të pranonte kurrs-
esi në një lidhje Iva?esi në një lidhje Iva?esi në një lidhje Iva?esi në një lidhje Iva?esi në një lidhje Iva?

Në një lidhje s’do pranoja
tradhtinë dhe mungesën e vë-
mendjes totale ndaj meje.

Më mirë vetëm e me disaMë mirë vetëm e me disaMë mirë vetëm e me disaMë mirë vetëm e me disaMë mirë vetëm e me disa
meshkuj që të lakmojnë, apomeshkuj që të lakmojnë, apomeshkuj që të lakmojnë, apomeshkuj që të lakmojnë, apomeshkuj që të lakmojnë, apo
vetëm me një që të të dojë?vetëm me një që të të dojë?vetëm me një që të të dojë?vetëm me një që të të dojë?vetëm me një që të të dojë?

Në fakt jam disi e lodhur me këtë
pjesë. Pjesën e ngacmimeve, lakmi-
meve. Jam e lakmuar, nuk kam pse
e mohoj, por për mua nuk është in-
teresante. Më mirë të jesh dashu-
ria e madhe dhe e vetme e vetëm
një mashkulli në jetë.

Për sa lekë do të zhvishej Iva?Për sa lekë do të zhvishej Iva?Për sa lekë do të zhvishej Iva?Për sa lekë do të zhvishej Iva?Për sa lekë do të zhvishej Iva?
Nuk e di, nuk ia kam bërë vetes

ndonjëherë këtë pyetje dhe nuk jam
gati të jap një përgjigje konkrete.

të nevojshme ndonjë ndërhyrje pas
disa viteve, do ta bëj. Për momen-
tin e kam shumë të nevojshëm një
operacion në hundë; jo estetik, por
për faktin se kam vite që kam një
problem në frymëmarrje.

Më mirë një mashkull me lekëMë mirë një mashkull me lekëMë mirë një mashkull me lekëMë mirë një mashkull me lekëMë mirë një mashkull me lekë
e pa mendje apo e kundërta?e pa mendje apo e kundërta?e pa mendje apo e kundërta?e pa mendje apo e kundërta?e pa mendje apo e kundërta?

Më mirë një mashkull me lekë,

Pamela Aliaj
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“ALO”: MË PAS DJALI NGA SHQIPËRIA
U DETYRUA T’I DHURONTE NJË JAHT

Blendi Fevziu foto me Mishelin
 VAJZA MAHNIT ME BUKURINË

Olta Gixhari
më seksi se kurrë

Duket se ajo po i shijon pafund këto
ditë të nxehta vere. Bëhet fjalë për

aktoren Olta Gixhari,e cila këtë verë
nuk ka reshtur së publikuari foto në
rrjetet sociale. Bukuroshja shfaqet  më
seksi se kurrë në foton e fundit të
publikuar në “Instagram”. Ajo që bie në
sy është se aktorja shfaqet  më në
formë se kurrë e veshur këtë herë me
rroba banjo trup. Format e saj mbeten
të hatashme dhe Olta duket përherë
dhe më e nxehtë.

Ilda Bejleri thotë se
Beyonce e ka kopjuar

“SI UNË PARA NJË VITI”

Enca e tëra në lejla
KAQ SEKSI NUK E KENI PARË KURRË

Asaj i pëlqen të eksperimentojë me
ngjyrat e flokëve dhe të veshjeve.

Bëhet fjalë për Encën, që kohëve të
fundit përflitet shumë për postimet e
saj. Këngëtarja këtë herë ka vendosur
t’i lerë pa fjalë të gjithë ata që e
ndjekin në rrjetet sociale. Ajo është
shfaqur së fundmi e tëra në lejla dhe
me flokë të prera shkurt. Fustani i
ekspozon format bombastike,ndërsa
flokët rozë e tregojnë tejet të ëmbël.
Enca është një nga artistet më të
dashura jo vetëm brenda Shqipërisë,
po dhe në tregun ndërkombëtar. Ajo
është duke shijuar suksesin e hitit të
saj “Ciao”.

Moderatori i njohur, Blendi Fevziu
është baba i lumtur i dy vajzave:

Mishel dhe Alis vogëlushes. Ndërkohë që
këto dy vitet e fundit thuajse gjithë
vëmendja ka qenë te vajza e tij e vogël,
Blendi së fundmi ka surprizuar ndjekësit
duke ndarë me ta në rrjetet e sociale
foto me Mishelin. Bukuroshja është
shndërruar në një zonjushë të vërtetë.
Në foton e postuar, veç pëlqimeve dhe
komenteve të shumta, dallohen tiparet e
ngjashme me të atin dhe të ëmën: buzë
të plota, vetulla të theksuara dhe sy të
shkruar. Të gjithë kanë ngelur të mah-
nitur nga bukuria e vajzës së modera-
torit dhe nga ëmbëlsia e saj.

Disa ditë pasi Beyonce publikoi
fotot e reja që çmendën gjithë

ndjekësit në rrejtet sociale,dy muaj
pas lindjes, Ilda Bejleri, u kujtua se
dikur kishte veshur një fustan të
tillë të ngjashëm me atë të divës.
Moderatorja sportive krahsoi
fustanin e kuq, që kishte veshur
Beyonce në shërbimin fotografik
që ka postuar në “Instagram”, me
një fustan, që ajo kishte veshur një
vit më parë, duke shkruar: “Copy-
paste”.Fustani i kuq i
nxirrte këngëtares
format perfekte edhe
pse ajo lindi binjakë.
Kjo i impresionoi të
gjitha mediat dhe
njerëzit që e shpërn-
danë kudo
foton.Fustani i kuq me
tyl është i markës
House of CB dhe nuk
është shumë i kush-
tueshëm.
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1. NGRIHUNI NGA KREVATI

Nëse nuk mund të bini në gjumë,
mos gënjeni dhe stresoni veten.
Ngrihuni dhe lexoni diçka, ose dëg-
joni një muzikë të lehtë për të hequr
mendjen. Sapo të ndiheni të përg-
jumur, mund të shkoni në shtrat
për të fjetur.

2. NDIZNI FRESKUESEN

Nëse dhoma gjumi juaj është e
ngrohtë, ndizni freskuesen. Mbajt-
ja e dhomës së freskët mund të
ndihmojë në përshpejtimin e këtij
procesi dhe ju mund të flini më të
qetë.

3. MBYLLNI PERDET

Do të jetë më e lehtë të bini në
gjumë nëse dhoma juaj është plotë-
sisht e errët, kështu që mbuloni,
fikni llambën dhe mbyllni perdet
për të bllokuar dritat nga rruga.

Ja çfarë duhet
të bëni nëse nuk
ju zë dot gjumi

Megjithëse mund të keni kohë që jeni shtrirë për të fjetur
mund t’ju ketë ndodhur që nuk ju zë dot gjumi. Asgjë nuk

është më e vështirë sesa të dish se duhet të flesh dhe të mos jesh
në gjendje. Sa më shumë të shqetësoheni, aq më pak ka gjasa që
të bini në gjumë.
Në momente si këto, është e dobishme të kesh disa këshilla për
të shkuar në gjumë.

“Për të rënë shpejt në gjumë, është e rëndësishme që së pari
të keni një rutinë që do të ndiqni në të njëjtën kohë çdo natë”,
thotë Jamie Logie, një trajner i shëndetit.

4. BËNI NJË DUSH TË
NGROHTË

Kjo mund t’ju bëjë të ndiheni të
përgjumur dhe të relaksoni
muskujt. Një dush i ngrohtë gjith-
ashtu rrit temperaturën e trupit
dhe kur temperatura juaj bie në
normale, mund të shkaktojë
gjumë.

5. BËNI DHJETË MINUTA
MEDITIM

Nëse stresi dhe ankthi ju bën të
zgjoheni, mund t’ju ndihmojë med-
itimi.

6. MBAJENI TELEFONIN
TUAJ SA MË LARG

Kur nuk mund të flini, është tun-
duese të kaloni kohë në telefon. Por
ky zakon do t’ju mbajë zgjuar më
gjatë.

7. VAJI ESENCIAL

Studimet kanë treguar se vaji i
livandës ndihmon në zbutjen e ank-
thit dhe shkakton gjumë.

Pra, mbani një shishe me vaj li-
vande në shtratin tuaj, mbani në një
rutinë të shëndetshme të gjumit dhe
sigurohuni që dhoma juaj të jetë e
freskët dhe e errët. Këto këshilla do
t’ju ndihmojnë, pa dyshim!
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Deputetja e PS “përvesh” mëngët,
tregon si bëhet trahanaja

Vajza e Linda Ramës me vëllain
Zaho, “spektakël” me motor uji

"Fillojmë më 4 shtator",
Majlinda Bregu tregon planin

Ish-deputetja e PD-së citon
Bukowskin, por kë thumbon Halimi?

Deputetja e PS Antoneta Dhima
ditën e djeshme, si asnjëherë më

parë, ka vendosur t’u tregojë miqve në
rrjetin social “Facebook” si bëhet
trahanaja. Trahanaja, siç shkruan dhe
deputetja Dhima, është një ushqim i
pasur me hekur, zink, magnez, kalium
dhe kalcium si dhe është një burim i
pasur proteinash. Nëse doni të mësoni
si bëhet trahanaja, deputetja e PS jua
tregon më së miri. “Trahanaja është
një ushqim i lashtë, i përfituar nga
fermentimi i drithërave, kryesisht
grurit, i cili e bën atë më të shijshme
dhe rezistente në kohë. Për të arritur
fermentimin, nënat tona e kanë bërë
trahananë me kos, i cili ka bakteret e
nevojshme për të përpunuar miellin e
grurit?”, shprehet deputetja e PS-së.

Kryeministri Edi Rama kaloi pushimet në Jug të Shqipërisë me familjen
e tij, djalin Zaho, bashkëshorten Linda dhe vajzën e saj Rei.

Newsbomb.al shkruan se Rea ka marrë në prehër vëllain e saj të vogël
Zahon, dhe të dy bashkë kanë dhënë “spektakël” në ujërat e Dhërmiut. Siç
duket vogëlushi është aq guximtar dhe i pëlqejnë shumë sfidat, duke
qëndruar i patrembur mbi mjetin lëvizës. Zaho është djali i vetëm i kryemi-
nistrit nga martesa me bashkëshorten e tij Linda. Ndërkohë, motra e tij e
madhe Rea ka treguar shpeshherë se ka një afeksion të veçantë për vëllain
e vogël, me të cilin duket se kanë kaluar momente të paharrueshme në
bregdetin shqiptar.

Ish-ministrja e Integrimit, Majlinda Bregu, pasi ngeli jashtë
parlamentit për këtë sesion, tashmë duket se do t'i dedikohet me
tepër një tjetër profesioni. Këtë gjë ajo e njoftoi në "Facebook". Ajo
tregon se është e angazhuar në një tjetër aktivitet përtej politikës.
"Faleminderit të 230 aplikuesve të sivjetshëm të Shkollës Verore
Europiane. Nuk ishte e thjeshtë të përzgjidhnim 40 pjesëmarrës
nga një numër kaq i madh profesionistësh të interesuar për të
ndjekur këtë shkollë, e cila shpresoj të ngelet traditë e mirë e
Këshillit Kombëtar të Integrimit Europian. Faleminderit dhe
partnerëve për mbështetjen e kësaj nisme, e cila kur e lançova në
2015, dikujt i dukej e parakohshme dhe po të njëjtëve e vonuar!,
por ka kontribuar jo pak në identifikimin dhe aftësimin e ek-
sperteve nga të gjitha fushat e legjislacionit të BE, të cilët do të
ndihmojnë zhvillimin e suksesshëm të negociatave të anëtarësimit
të Shqipërisë në BE. Fillojmë në 4 shtator.", shkruan Bregu në
"Facebook".

Arbjola Halimi, ish-deputetja e PD-së, e cila nuk u rikandidua për një
mandat tjetër nga kreu i PD-së, Lulzim Basha, ka cituar Bukowskin në

një status në rrjetin social “Facebook”. E për kë ta ketë vallë fjalën Arbjola
Halimi, teksa shkruan: “Problemi në këtë botë është se inteligjentët janë plot
me dyshime, ndërsa budallenjtë plotë me besim”. Halimi ka qenë një nga
kritiket e forta të Bashës, ndërsa ka ironizuar listën e tij, teksa kohë më parë
shkruante se kjo nuk ishte kauza, shkruan “GSH.al.”
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Muzeu Kombëtar i
Përgjimeve "Shtë
pia me Gjethe", në

bashkëpunim me Institutin
e Studimeve për Krimet
dhe Pasojat e Komunizmit,
organizuan më 23 gusht një
takim në kuadër të Ditës
Europiane në Kujtim të Vik-
timave të Stalinizmit dhe
Nazizmit. Ky takim u zhvil-
lua në ambientet e muzeut
me pjesëmarrjen e Uran
Kastrecit, ish-i dënuar poli-
tik, Çelo Hoxhës dhe Azem
Qazimit, përfaqësues të In-
stitutit të Studimeve për
Krimet dhe Pasojat e Komu-
nizmit. Çelo Hoxha, nën-
drejtor i ISKK foli për vdek-
shmërinë foshnjore në ko-
munizëm, ndërsa për
raportet e shtetit me komu-
nitetet fetare në vitet e para
të pasluftës foli Azem Qazi-

Projektet e rijetëzimit dhe shpallja e
Qendrave Historike të mbrojtura kanë

shënuar një bum të investimeve  nga indi-
vidët në banesat e tyre private si dhe nga
biznesi, sidomos gjatë vitit 2017, njofton
Ministria e Kulturës.

Sipas saj, bazuar në anal-
izën katër vjeçare të KKR-së,
vetëm në pjesën e parë të
vitit 2017 janë miratuar 104
vendime  për projektet e res-
taurimit, nga të cilat 48 kanë
qenë për banesa private dhe
56 për biznese.

MK nënvizon se nga zero
vendime të marra për projekte
të tilla në vitin 2013,  gjatë kë-
tyre viteve në total nga KKR
janë miratuar 292 vendime për
restaurim të banesave private
apo atyre për qëllime biznesi.

Përmes një njoftimi për me-
diat, MK thotë se interesi i rri-
tur për të investuar në
trashëgimi ka ardhur pas im-
paktit që kanë dhënë investimet e bëra në
qytete të ndryshme të vendit si ato në res-
taurime dhe rijetëzim, por edhe për shkak
të transformimit përmes Rilindjes Ur-
bane.  Kjo tendencë në rritje vihet re edhe
në qytete më të vogla apo fshatra "të har-
ruar', të cilët për herë të parë pas brak-
tisjes masive të këtyre viteve po njohin
kthimin e vëmendjes për investim, si Re-
hova në Kolonjë, Bënja në Përmet etj.

RREFIMI

Uran Kostreci:
400 fëmijë vdiqën
në Tepelenë, nuk ia
fal kurrë regjimit

Rrëfimi i shkrimtarit të dënuar
në komunizëm: Unë ç'është e
vërteta kam qenë zevzek...

“Mund t'ua fal vitet e mia të burgut,
madje edhe ato të babait tim, por nuk
ua fal dot atë që i bënë popullit tim”

mi. Për të treguar më shumë
rreth asaj kohe, ishte i pran-
ishëm poeti dhe shkrimtari
Uran Kostreci që rrëfeu për-
vojën e tij si ish-i dënuar për
motive politike.

"Në fillim pati probleme
babai im. Se si do e përm-
byste pushtetin popullor im
atë me armë, nuk e di, po e
akuzuan. U thanë që jeni

mbledhur 26 veta e keni
marrë udhëzime nga jashtë
dhe u dënuan me 101 vjet.
Më vonë hyra unë. Unë ç'
është e vërteta kam qenë
çikë zevzek. Edhe i pëlqenin
ato që shkruaja, edhe nuk i
botonin. Edhe këto, edhe fak-
ti që u mërzita se nuk po
ecte më, më mërzitën", tha
Kostreci.

Rrëfeu më tej se kur qe
mësues në një fshat në Vlorë
vendosi të arratisej. "Dhe më
zunë, më zunë dhe më dënu-
an prapë. Por me një amnis-
ti më 1962 do më mbeteshin
edhe 12 vjet. Por, siç e
thashë, për shkak se nuk
kam qenë ndonjë burrë i
urtë, më dhanë edhe 8 vjet
të tjera se shava qeverinë
dhe u bënë njëzetë. Po dhe
kjo qe pak. Më lanë një vit
të punoja hamall dhe një
natë në terrin e mesnatës
më morën brenda. Nuk më

arrestuan, më internuar. In-
ternimi zgjati derisa ra ko-
munizmi. Po të mos kish
rënë, akoma atje do isha po
të isha gjallë", tha Kostreci.

Ai rrëfeu se " mund t'ua
fal vitet e mia të burgut,
madje edhe ato të babait tim,
por nuk ua fal dot atë që i
bënë popullit tim, popullit
tonë. Ajo që hoqi ky popull
për mua është edhe më
shumë se fakti që ne bëmë
burg". Për Kostrecin, një
mëkat i madh i regjimit ish-
te ajo që u bë me fëmijët.

"Në internime nuk çonin
vetëm të rriturit, por edhe
fëmijët. Vetëm në kampet e
Tepelenës kanë vdekur 400
fëmijë. Kanë vdekur nga
uria, vetëm kjo mjafton,
nuk ka nevojë për të tjera-
lëmë mënjanë që vdiqën 6
mijë, u vranë të tjerë, u in-
ter nuan 23 mijë, vetëm
këta 400 fëmijë që vdiqën në
mënyrë kaq njerëzore. Tje-
tra e keqe e madhe që i er-
dhi popullit është se izolu-
an, do ishim bërë si Zvicra",
përfundoi ai.

Fatmira Nikolli

Në foto:
Kampi i Tepelenës

Në foto:
Uran Kostreci,
ish-i dënuar për
motive politike

I PARI BOTIM I MITRUSH KUTELIT 12-VJEÇAR

I pari krijim i adoleshentit Dhimitër (Pandi)
Pasko, më vonë Mitrush Kuteli, i botuar në
një kalendar "të humbur" të Pogradecit më
1919, pra kur shkrimtari i ardhshëm ishte
vetëm 12 vjeç, ndonëse mund ta ketë shtuar
një vit moshën, që t'ia botonin "veprën", ka
shkruar Aurel Plasari. Sipas tij, padyshim një
vjershë naive e asaj moshe, por domethënës
fakti që e para sprovë e adoleshentit i
kushtohej pikërisht Skënderbeut. Ai shënon
se botuesit e kalendarit i kanë shtuar edhe
një shënim interesant për prejardhjen e tij
tok me urimin: "Rroftë filizi i ri e vaftë gjer në
veshët e Perëndisë!" Urim profetik në atë
moment, sot historik.

FOTOLAJM

SHPALLJA E QENDRAVE HISTORIKE, NXIT
INVESTIMET NË TURIZËM E TRASHËGIMI

duke investuar për ta kthyer trashëgiminë
në një motor të fuqishëm të zhvillimit
ekonomik në ato zona që e kanë atë, duke
nxitur rijetëzimin e tyre.

Vetëm para pak kohësh vende të
mrekullueshme por shpesh të panjohura
nga të gjithë, për vlerat që ato mbartin si
Bënja, Rehova, Thethi, qendra e vjetër e
qytetit të Përmetit etj kanë marrë statusin
e Qendrave Historike të mbrojtura.

Rijetëzimi i banesave private në hotele
në këto 4 vite është një tendencë pa
kthim që konfirmon rritjen e turizmit dhe
të interesit për turizmin kulturor.

Në fakt kjo ka qenë edhe motoja e Min-
istrisë së Kulturës në këto katër vjet,
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Sõseki është përfaqësuesi i
letërsisë moderne japoneze,
një personalitet i një kalibri

të vërtetë kombëtar", është shpre-
hur Haruki Murakami. Romani i
tij, "Kokoro", përkthyer nga Pir-
ro Dollani e botuar këto ditë nga
Shtëpia e librit OMBRA GVG
është tashmë në shqip. Asnjë
koleksion i letërsisë japoneze nuk
është i plotë pa "Kokoro"-n, roma-
nin e fundit të autorit Natsume
Sõseki, të cilin e përfundoi para
se të vdiste, në vitin 1916. "Koko-
ro" - që do të thotë "zemër" - ësh-
të historia e një miqësie delikate
dhe prekëse midis dy person-
azheve pa emër, një djaloshi të ri
dhe një burri në moshë, të cilin
ai e quan "Sensei".

I  gjur muar nga sekrete
tragjike që e kanë mbuluar gjatë
gjithë jetës së tij me një hije të
rëndë, Sensei me kalimin e ko-
hës arrin t ' ia hapë zemrën
nxënësit të ri, duke i rrëfyer
hapur pjesë nga jeta e tij studen-
tore që i kanë lënë një ndërgjegje
të trazuar faji, duke zbuluar
kështu hendekun e pakapërcye-
shëm ndërmjet dhimbjes së tij
morale dhe përpjekjeve të stu-
dentit për ta kuptuar atë, si dhe
ndryshimin e thellë kulturor
nga njëri brez në tjetrin, gjë që
e karakterizonte Japoninë e filli-
meve të shekullit XX.

Natsume Sõseki, një nga ro-
mancierët më të mëdhenj të
Japonisë, ka jetuar në Camber-
well në vitet 1900. Që nga vdek-
ja e tij në moshën 49 vjeçare,
janë përkthyer në anglisht
shumë vepra të tij. "Kokoro" ësh-
të kryevepra e autorit. Në his-
torinë e një miqësie të fortë mi-
dis një studenti të ri dhe një nje-
riu që ai e quan Sensei, Soseki
shkruan për ndryshimin e qën-
drimeve japoneze për nderin,
dashurinë dhe detyrën. Rretha-
nat misterioze të jetës së Senseit
bëhen të dukshme vetëm në mo-
mentin e vdekjes së tij, në një
studim të shkëlqyer të urrejtjes
dhe fajit, ka shkruar "The Inde-
pendent".

"Kokoro" është një nga veprat
më të dashura të prozës letrare
së Sõsekit. Për herë të parë është
botuar në vitin 1914. Që nga ajo
kohë është ribotuar dhjetëra herë
në Japoni dhe vazhdon të përk-
thehet edhe sot në gjuhë të ndry-
shme të botës.

Në këtë roman përshkruhet
një student, i cili lë fshatin e
përgjumur për herë të parë në
jetën e tij, për të përjetuar "botën
reale" të Tokës, grave dhe univer-
sitetit. Romani vjen në jetë në
tensionin e thellë midis vlerësim-
it të humorit të gjallë të Sõseki-t
dhe ndërgjegjësimit për pafajës-
inë e studentit, i cili arrin të
depërtojë në jetën sociale dhe
kulturore.

"Kokoro", si vepër e rëndë-
sishme, me ndjesi të holla, është
vepra e një prej autorëve më të
njohur të Japonisë. Kjo trilogji
provokon mendimin, zbulon thel-
bin e vetmisë dhe qëndron si një
hyrje nxitëse për letërsinë mod-
erne japoneze.

LIBRI

Në shqip kryevepra
e japonezit Natsume
Sõseki, idhullit të
Murakamit

"Kokoro", për nderin,
dashurinë dhe detyrën

KUR JEPEJ "DËSHMI RACE DHE GJAKU SHQIPTAR"
Autoritetet e
pushtetit vendor të
periudhës para fundit
të Luftës II Botërore
kishin tagër të
lëshonin, veç
dokumenteve të tjera,
certifikata të gjendjes
politike, morale dhe
shoqërore (dokument
i ngjashëm me
"dëshminë e
penalitetit" të kohëve
të sotme), si dhe
certifikata të
prejardhjes dhe
kombësisë. Në
dokumentin që ka
publikuar dje
Drejtoria e
Përgjithshme e
Arkivave, shihet se si
më 18 shtator 1941,
Komuna e Qendrës
së Kurveleshit
vërteton përkatësinë
kombëtare "prej
gjaku e race" të një të
interesuari.

(Foto: AQSh.)

PJESE NGA LIBRI
(KREU 109)

Megjithëse kisha vendosur të
jetoja sikur të isha i vdekur, disa
ngacmime nga jashtë e nxisnin
zemrën nganjëherë të kërcente me
energji të përmbajtur. Por në ças-
tin që ndieja një shtytje të
brendshme që të kapërceja këtë
gjendje mortore e të veproja, një
forcë e tmerrshme shfaqej papri-
tur dhe ma shtrëngonte zemrën
fort derisa nuk lëvizja më. Dhe një
zë do të më thoshte: "Ti nuk ke të
drejtë të bësh asgjë!" Dhe men-
jëherë dëshira për të vepruar më
linte në çast. Kur pak më vonë,

përpiqesha të ngrihesha përsëri,
kjo forcë do të më pengonte. Nga
inati skërmitja dhëmbët dhe i bër-

tisja: "Përse më ndalon?"
Forca e çuditshme qeshte

ftohtësisht dhe përgjigjej: "Ti e di
shumë mirë përse." Dhe përsëri
dorëzohesha. Ti duhet të kuptosh
që gjatë gjithë këtyre viteve të
kësaj jete të qetë e monotone kjo
betejë rraskapitëse vlonte pa
pushim brenda meje. Nëse gruaja
ime mërzitej me mua nganjëherë,
ti nuk e ke idenë sesa shumë mërz-
itesha me veten time. Kur më në
fund nuk mund të duroja më të
qëndroja i ngujuar brenda këtij
burgu dhe kur të gjitha përpjekjet
e mia dëshpëruese për të shqyer
hekurat shkuan kot, fillova të men-
doj se gjëja më e lehtë ishte
vetëvrasja. "Po përse?" dëgjoj që më
pyet me habi. Sepse kjo forcë e çu-
ditshme dhe e tmerrshme brenda
meje më kishte paralizuar zemrën
me kthetrat e saj të hekurta dhe
kishte bllokuar çdo rrugëdalje,
përveç rrugën drejt vdekjes. Nëse
do të kërkoja ta zhbllokoja dhe të
lëvizja me çdo kusht, hapat e mi
do të më çonin vetëm në atë rrugë.
Jam përpjekur dy ose tri herë të
ndjek këtë shteg të vetëm drejt
vdekjes, që fati ma ka shtruar për-
para në mënyrë kaq të rreme. Por
çdo herë jam përmbajtur nga nd-

jenjat për gruan time. Është e pa-
nevojshme të them se nuk kam
pasur asnjëherë guximin ta marr
edhe atë me vete. Kam qenë kaq
frikacak sa nuk kam mundur as t'i
tregoja. Si mundet pastaj t'i shkak-
toja vetëvrasje të dyfishtë dhe ta
sakrifikoja për hatër të fatit tim të
mbushur me tmerr? Fati i saj ish-
te paracaktuar jo më pak sesa fati
im. Të hidhje dy jetët tona së bash-
ku në flakë, jo vetëm që do të ishte
kundër natyrës, por do të ishte
edhe pikëlluese. Të kujtohet, ja
kështu ishte jeta ime. Gjendja ime
mendore ishte e njëjtë edhe ditën
që u takuam për herë të parë në
Kamakura, edhe ditën që dolëm së
bashku përtej qytetit. Një hije e
zezë dukej sikur më ndiqte prapa
gjithnjë. Unë tërhiqja zvarrë jetën
time mbi tokë për hir të gruas sime.
Gjendja ime shpirtërore nuk ishte
ndryshe edhe atë mbrëmje mbas
diplomimit tënd. Më beso, nuk të
gënjeva kur thashë se do të tako-
hemi përsëri në shtator. Unë vërtet
kisha qëllim të të takoja edhe një
herë. Pasi vjeshta iku, dimri erdhi
e shkoi, madje edhe pranvera
mbaroi, unë mezi po prisja për
takimin tonë të dytë. Dhe në kul-
min e verës, perandori Meiji vdiq.
Atëherë ndjeva se meqë fryma e
epokës së Meijit kishte filluar me
të, duhej të përfundonte me vde-
kjen e tij. Isha i pushtuar nga men-
dimi se brezi im, që e kishte ndier
shumë thellë ndikimin e Meijit,
tani ishte i dënuar të mbetej në
anakronizëm për sa kohë të ishte
gjallë. Kur ia thashë gruas këtë, ajo
nuk pranoi t'i merrte seriozisht
këto fjalë. Por pastaj, shtoi me sha-
ka: "Atëherë, ndiq traditën e vjetër,
vdis me Zotin tënd".

Në foto:
Kopertina e librit

"Sõseki është
përfaqësuesi i
letërsisë moderne
japoneze, një
personalitet i një
kalibri të vërtetë
kombëtar", është
shprehur Haruki
Murakami.

FOTOLAJM
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E kaluara jonë historike,
pengu ynë i përbashkët

Monika Shoshori Stafa
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“I can’t understand
What makes a man
Hate another man
Help me understand.”
Depeche Mode

... në veshët e të rinjve përmes
shiritave të magnetofonit do ta
kuptonte se ndihet tërësisht famil-
jar me bandën rebele britanike,
“Depeche Mode”. Një zë buçitës e
komandues, e po aq një ritëm
gërvishtës që evoluonte me ritmin
e pandërprerë të një kitareje që
dukej sikur do krijonte një ajër
shpërthyes nga çasti në çast.
‘Where’s The Revolution?’, kënga
e mesit të viteve ‘90 e ‘Depeche
Mode’, literalisht ishte shfaqur aty-
këtu mes koncerteve të mëdha por
asnjëherë nuk kishte ngjallur dis-
kutime të mbushura me adren-
alinë, si dikur tekstet e këngëve të
tyre, në mesin e viteve ‘80. Do të
thosha pak a shumë të njëjtën gjë
edhe për ‘Delta Machine’, albumin
që grupi e publikoi aty rreth vitit
2013. I vetmi dyshim që mund të
na ngacmonte pak më shumë sot
mendimin cinik të një realiteti
krejt tjetër, është mesazhi i hapur
politik thuaj në të gjitha tekstet e
tij. Kjo padyshim mbetet një risi,
sido që të jetë. Kështu është, por
dhe ka qenë gjithmonë në fakt.
Vargjet e famshme të këngëve të
“Depeche Mode”, me autor Dave
Gahan, liderin karizmatik të
grupit, i jepnin zë gjithmonë ind-
injatës popullore që vinte prej
qeverisjes, shoqërisë indiferente,
apo dhe boshllëkut të pabarabar-
të që na dhuroi Brexit-in, Trump-
in, por që mund të shënojë edhe
surpriza të reja për një Europë të
trazuar, si Le Pen e të gjitha llojet
e lëvizjeve të tjera gjoja ‘populiste’
në mbarë botën. Dhe në vazhdim
të vitit 1984, albumi ‘Some Great
Reward’, përfshinte pikërisht
këngën ‘People Are People’, disa
nga vargjet e së cilës mbanin me-
sazhe politike të kodifikuara që
nën muzikën pop, shprehnin ind-
injatën mbi pabarazinë sociale
dhe intolerancën në të gjitha kën-
det e globit.

“Nuk mund ta kuptoj,
Çfarë e bën një njeri
Të urrejë një njeri tjetër
Më ndihmo të kuptoj”.
Janë disa nga vargjet e sipërme

të cilat dëshmojnë se cili është dhe
shkaku përse 23 gushti është cak-
tuar prej institucioneve europi-
ane të kremtohet si dita e fjongos
së zezë, si dita e kujtesës së vikti-
mave të nazizmit dhe totalita-
rizmit. Për të mos harruar dhe për
të parë pas në kohë, për të kuptu-
ar dhe mësuar nga e kaluara e për
të ndërtuar një të ardhme më të

mirë. Por natyrisht në këtë ditë,
ne kujtojmë humbjen tragjike,
vuajtjen e tmerrshme dhe dëmin
e pallogaritshëm që regjimet to-
talitare nazo-sovjetike i shkaktu-
an popullit të Evropës në gjithë
këto vite. Kjo është jetike sepse,
siç tha dikur, zv. Presidenti i Ko-
misionit Evropian dhe Komision-
eri përgjegjës për Drejtësinë, Lir-
inë dhe Sigurinë, Franko Fratini:
“Ne mund ta kuptojmë se cila do
të jetë e ardhmja e përbashkët e
Evropës, vetëm nëse e kuptojmë
se cila është e kaluara e përbash-
kët e saj”. Me gjithë problemet që
ajo sigurisht ka, duhet ta pra-
nojmë se kontinenti sot, pady-
shim, është një vend më i mirë.
Çmimi Nobel i Paqes i dhënë Bash-
kimit Europian në vitin 2012 e
konfirmon këtë fakt, po ashtu
dhe përpjekjet që të gjithë së bash-
ku bënë, qeveritë dhe qytetarët
njësoj, për t’u ngritur prej hirit të
luftës, konfliktit dhe tiranisë.
Europa ndan vlera të përbashkë-
ta të dinjitetit njerëzor, lirisë, të
drejtave themelore, shtetit të së
drejtës, respektin ndaj njëri-
tjetrit dhe demokracinë. Dhe Kar-
ta e të Drejtave Themelore të BE-
së i udhëzon qeveritë europiane
për të siguruar që këto të drejta
të promovohen e të mbrohen në
të gjitha vendet e unionit dhe jo
vetëm. Por megjithatë, asnjëri prej
nesh nuk mund të pretendojë se
gjithçka është kaq e përsosur.

Sepse vuajtjet vazhdojnë. Frika
dhe dhuna po ashtu. Ja, ndiqini
me kujdes këto fjalë nga një grua
e re në Londër ndërsa ndiqja një
rubrikë në kanalin televiziv brit-
anik “BBC”: “Si një grua mysli-
mane dukshëm, e dallueshme, unë
e di fare mirë që jam një objektiv i
lehtë. Por a nuk është burracake
të merresh me një grua vetëm për
shkak të asaj që ajo vesh?!... Këta
njerëz më shohin si një objektiv
të dobët ndërsa përpiqen të ush-
trojnë presionin e tyre mash-
kullor mbi mua. Uroj që njerëzit
ta kuptojnë që islami nuk janë
vetëm disa individë që nuk kanë
asgjë të përbashkët me vlerat e
besimit dhe kulturës sonë”.
Shumë grupe në shoqërinë tonë
europiane vazhdojnë të vuajnë
diskriminim, krime të urrejtjes
dhe ngacmime për shkak të be-
simit, ngjyrës apo dhe seksit. Por
cilat mund të jenë disa nga ngjar-
jet më të bujshme të viteve të fun-
dit? Në vitin 2013, disa anëtarë të
bandës neo-naziste në Hungari u
dënuan me burgim për shkak të
sulmeve ndaj romëve; në Gjer-
mani, të ashtuquajturat “vrasje
kebab” të emigrantëve gjatë një
periudhe dhjetëvjeçare, shkaktu-
an një tronditje të madhe publike;
nga vëzhgimet e institucioneve
europiane kemi parë se rreth tre
në dhjetë nga të gjithë të anketu-
arit transgjinorë në mbarë
Evropën, pohojnë se ishin vazh-

dimisht viktima të dhunës apo
kërcënimeve persistente; ndërsa
një sondazh i fundit mbi antisemi-
tizmin i kryer nga organizatat që
merren me çështjet e holokaustit,
folën qartë për probleme masive që
ekzistojnë në internet dhe në me-
diat sociale lidhur me këtë prob-
lem që ka të bëjë me diskriminimin
racor. Tre në çdo katër të anketu-
ar pranuan se në vendin ku ata
jetonin e ndjenin dorën e antisemi-
tizmit. E dimë fort mirë se në
shumë vende të Europës ka plot
qytetarë të zakonshëm ish-të per-
sekutuar brutalisht në të kalu-
arën prej regjimeve totalitare, të
cilët ende vuajnë sot. Po atëherë,
çfarë paralelesh mund të heqim
nga sot me të kaluarën? Ashtu si
në kohët e mëparshme, kriza so-
cio-ekonomike në Europë vazhdon
të ushqejë paragjykime dhe në disa
raste, edhe dhunë ndaj grupeve më
të prekshme të shoqërisë sonë, si
romët, emigrantët apo pakicat et-
nike e fetare. Politikanët e lartë po
ashtu vazhdojnë të dëshmojnë
gjatë fjalimeve të tyre politike,
ideologji ekstremiste dhe politika
“të reja” populiste, njësoj si në të
kaluarën e errët. Por një gjë duhet
ta themi mirë dhe saktë: Ne kemi
mësuar nga e kaluara sepse ishin
pikërisht pasojat katastrofike të
dy Luftërave Botërore, ato që çuan
në hartimin e Deklaratës Univer-
sale të të Drejtave të Njeriut prej
liderëve më të fuqishëm europianë.

Pas tyre erdhën traktatet ndërko-
mbëtare të nënshkruara nga shte-
tet anëtare për të mbështetur dhe
mbrojtur të drejtat e njeriut në të
gjithë globin. Etërit e kontinentit
krijuan Bashkimin Evropian dhe
e bazuan atë në vlerat e përbash-
këta të demokracisë, dinjitetit dhe
të të drejtave. Dhe që atëherë, Par-
lamenti Evropian dhe Komisioni
Evropian, si dhe qeveritë në 28 sh-
tetet anëtare dhe organet ko-
mbëtare të të drejtave të njeriut, po
punojnë shumë për të siguruar që
të drejtat e njeriut të jenë univer-
sale, sepse ato duhet t’u shërbejnë
qenieve njerëzore, pa marrë para-
sysh ngjyrën, besimin apo vendin e
origjinës.

Ndaj për këtë arsye nuk duhet
të harrojmë se shumë organizata
ndërkombëtare anembanë Evropës
po punojnë vazhdimisht për të rua-
jtur kujtimin e regjimeve totalitare
dhe viktimave të tyre. Së bashku
me ditët e kujtesës, ato na sjellin
në vëmendje atë që ka ndodhur në
të kaluarën tonë të përbashkët his-
torike. Por, e rëndësishme është që
atyre u del gjithashtu si detyrë të
sigurojnë një urë për të ardhmen,
duke luajtur gjithashtu një rol ven-
dimtar në zhvillimin e programeve
arsimore duke u dhënë mundësi të
rinjve të reflektojnë mbi çështjet
bashkëkohore të të drejtave të nje-
riut, të tilla si barazia dhe dinjite-
ti, të para përmes prizmit të së
kaluarës. Janë këto organizata
dhe institucione të cilat përbëjnë
një pjesë të rëndësishme të një sh-
teti demokratik për të ndërtuar një
shoqëri më gjithëpërfshirëse, ba-
zuar në respektin dhe kuptimin e
të drejtave themelore dhe vlerave
evropiane. Ato janë po aq të
nevojshme sepse, mbi të gjitha,
ndihmojnë në ngritjen e vetëdijes
për të drejtat që u takojnë indi-
vidëve si qytetarë të denjë të një
bote të lirë e me një të kaluar të
përbashkët. Dje, më 23 gusht, Eu-
ropa mbarë u bëri homazh të
gjithë atyre që ranë viktimë ose
luftuan trimërisht kundër regji-
meve totalitare. Duke nënvizuar
rëndësinë e arsyes së kësaj dite, po
përpiqem të shkëpus disa frag-
mente prej një bashkëbisedimi me
njeriun kryeshenjë të lirisë dhe
vlerave europiane, me shkrimtarin,
disidentin dhe presidentin çek
Vaslav Havel, i cili më dëshmoi nën
drithërimën emocionuese të një
shpirti që dhimbte ende, tronditjen
dhe tmerrin e mizorive të kryera
nga këto regjime, të cilat ai i kish
mësuar prej leximeve të shumta:

“Pse është e rëndësishme kujte-
sa historike e një vendi? Sepse ditët e
përkujtimit dhe vizitat në vendet
përkujtimore mund të të sigurojnë
një kuptim më të gjerë të asaj se çfarë
janë në të vërtetë të drejtat e njeriut.
Ato ju ndihmojnë të kuptoni se sa e
rëndësishme është të krijoni një botë
me një dhomë për të gjithë”.

Me rastin e ditës europiane të kujtesës
së viktimave të regjimeve totalitare



E premte 25 Gusht 2017  - 21OPINION

D o  j e n i  m i r ë  v e t ë m  n ë s e  k e n i
m u n d ë s i n ë  t ’ i  m e r r n i  g j ë r a t  l e h t ë ,
a s h t u  s i ç  b ë n i  g j i t h m o n ë .  P ë r v e ç
s t res i t ,  nga  nx i t im i  mund të  gabon i .
Ken i  dësh i rë  t ë  bën i  nd rysh ime  në
s h t ë p i ,  n d o n j ë  m o d i f i k i m  m u n d  t a
bë jë  amb ien t in  më funks iona l .

DEMI

Hëna kundërshtare vë çdo g jë në
diskutim. Plane jo shumë të qarta,
partneri juaj propozon shumë gjëra,
p o r  p a s t a j  t ë r h i q e t .  P a r i m e t
themelore sidoqoftë mbeten të qën-
drueshme, të ruajtura nga mbikëqyr-
ja vigj i lente e Saturni t .

UJORI

BRICJAPI

SHIGJETARI

AKREPI

PESHORJA

LUANI

V I R G J E R E S H A

GAFORJA

BINJAKET

DASHI

PESHQIT

Shoqër i  a rgëtuese dhe e  paparash-
ikueshme nëse jeni  akoma me push-
ime.  Spor t  dhe  argë t im g ja të  d i tës ,
kërcim dhe shëti t je në darkë, prakt ik-
isht  n jë zbavi t je  e përhershme! Di të
ideale edhe për të pr i tur miq.

Di të  s t resuese.  N jë  ser i  ndrysh imesh
në minu tën  e  fund i t  j u  i r r i to jnë  der i
në atë  p ikë sa të  h iqn i  dorë nga p lan-
e t  tua ja .  N jë  nd ihmesë e  vogë l  v jen
nga in te resa t  tua j  që  ju  ço jnë  la rg ,
në  k rahë t  e  fan taz isë .

Me trekëndëshin e Hënës dhe Marsit në
shenjën tuaj, sot do shijoni çdo gjë! Për-
gatitje të mëdha për një ngjarje të rëndë-
sishme. Më elegancën, entuziazmin dhe
krenarinë tuaj do jeni në qendër të vë-
mendjes!

Ditë pa entuziazëm, por për fat të mirë
edhe pa  te lashe.  Nëse nd jehen i  në
kurth,  jeni  ju vetë që e kr i joni ,  duke
mbështetur presionet e të t jerëve. Sot
ju pëlqen të r r in i  pak vetëm, hesht ja
nxi t  imagj inatën dhe s je l l  në dr i të kr-
i j imtar inë.

Hëna kalon në shenjë bashkë me Jupi-
terin në harmoni me Marsin dhe Satur-
nin. Sot sidoqoftë nuk ju mungon as-
gjë, ndjeshmëri, fat, energji. As ironia
delikate, e drejtuar ekskluzivisht ndaj
atyre që e meritojnë, nuk është e aftë
të godasë shenjën.

Ditë jo shumë interesante, me Hënën
e  h e s h t u r  d h e  S a t u r n i n  j o  s h u m ë
mbështetës që ju kujton shpenzimet e
nevo jshme.  Në  shoqër i  j u  pë lqe jnë
sepse jeni shumë të hapur dhe vërejt-
jet tuaja gj i thmonë qël lojnë në shenjë.

Në çi f t  me Jupi ter in,  Hëna miqësore
sot nxjerr  në pah emocionet e forta.
Ndjeheni mirë në shoqërinë e miqve të
ngushtë. Një çështje l igjore ju nervo-
zon, ndoshta duhet të ndiqni këshil lat e
një miku të afërt.

Falë Hënës tek Akrepi në trekëndësh me
Neptunin, do jeni në qendër të vëmendjes në
shoqërinë tuaj, diçka që ju bën të ndjeheni të
kënaqur! Me Neptunin në shenjë, do jeni të
gatshëm të bini dakord me partnerin tuaj për
shumë çështje dhe objektiva.

Ditë e shkëlqyer për ju, sidomos nëse jeni
të lirë, me yjet që nxisin dëshirën për udhë-
time të shkurtra, larg rutinës së përdit-
shme. Bashkëpunues me miqtë tuaj për
aventura të reja. Ekskursione të këndshme
në vendet historike.

Hënë indiferente dhe ditë e mërzitshme. Një
periudhë reflektimi mund të jetë e nevojshme
në nivelet e intuitës, me kusht që të jetë e
shkurtër! Një ndryshim i papritur në horizont,
por që me kalimin e kohës, do jetë shumë më
i dobishëm sesa mund ta kishit imagjinuar

Opinioni i   Ditës

Ku përfundojnë listat
me emra trafikantësh?

Petrit Zambaku*

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

... 31 korrik në “Report TV”, kur
deklaroi se zotëronte një listë me
124 emra trafikantësh! Por më pas,
si rëndom në Shqipëri pas dek-
laratave të bujshme, asgjë e
veçantë nuk ndodhi dhe punët e
brendshme vazhduan përsëri
“rrjedhën” në shtratin e vjetër. Jo
vetëm kaq, por shumë shpejt, mad-
je ende pa u shuar jehona e dek-
laratës, ministri kërkoi dorëheqjen
nga funksioni! Në këto rrethana
kur ai do të largohet, pyetja që
duhet të na shqetësojë dhe duhet
të marrë përgjigje është: Ku për-
fundojnë listat me emra trafi-
kantësh apo të inkriminuarish të
tjerë kur ministrat dhe zyrtarët e
lartë politikë largohen nga detyra?

Kësaj pyetjeje (retorike), kanë
detyrimin t’i përgjigjen të parët
institucionet e rendit dhe të sig-
urisë që shpërndajnë dokumenta-
cion të klasifikuar “sekret sh-
tetëror” të detajuar dhe me emra,
për drejtuesit e lartë politikë të
administratës shtetërore (qoftë ai
dhe ministër i Punëve të
Brendshme), pa e vrarë mendjen
nëse e lejon ligji apo jo. Ata vazh-
dojnë të punojnë me koncepte të
huazuara nga fusha e tregtisë se:
“Informacioni është mall! Unë dal
në tregun e informacionit kur të
dua, ia shes kujt të dua dhe sa të
dua, pa pyetur për ligjet!” Njëko-
hësisht përgjigje duhet të japin dhe
institucionet e sigurisë që kanë për
detyrë mbrojtjen e dokumenta-
cionit të klasifikuar, por që në fakt
janë inekzistente!

Meqenëse kjo përgjigje deri tani
mungon, do të përpiqem të sjell
disa argumente që mendoj se për-
ligjin këtë shqetësim, por më parë
dëshiroj të siguroj z. Demiraj se
shkrimi nuk ka qëllim të merret
me të dhe deklaratën e tij, por me
fenomenin që ai na evidentoi. Mad-
je mendoj se ai duhet përgëzuar
për shërbimin që i ka bërë pub-
likut duke evidentuar faktin se
ministri i Punëve të Brendshme,
kushdo qoftë ai, informohet në
mënyrë të detajuar për çështje që
ligji ia ndalon! Ia ndalon sepse, në
nenin 8 të ligjit nr. 108/2014, “Për
Policinë e Shtetit”, që parashikon
marrëdhëniet e ministrit me Po-
licinë e Shtetit, thuhet qartë se:
Ministri nuk informohet për vep-
rime hetimore, akte apo të dhënat
e përftuara prej tyre. E vetmja
rezervë që kam për z. Demiraj ësh-
të pritshmëria që kam pasur nga
ai si person i ardhur nga Forcat e
Armatosura, ku ligji dhe rreg-
ulloret janë të shenjta, ndaj duhej
të kishte vendosur raport të drejtë
ligjor ndërmjet ministrit dhe
agjencive informative që mbledhin
dhe shpërndajnë dokumentacion
të klasifikuar “sekret shtetëror”,
ku bën pjesë dhe Policia e Shtetit.

Kjo praktikë pune në kundër-

shtim me ligjin nuk është e re. Ajo
ka qenë dhe është aty, e krijuar dhe
e ushqyer ndër vite nga dëshira e
titullarëve për pushtet të pakufi-
zuar mbi informacionin, nga ser-
vilizmi dhe paaftësia e stafeve për
të bërë rezistencë dhe nga pa-
përgjegjshmëria e strukturave që
duhet të mbrojnë dokumentacio-
nin e klasifikuar. Ndaj nuk ka se
si të shpjegohet ndryshe ky kaos
që sundon në qarkullimin e doku-
mentacionit të klasifikuar. Por
meqë jemi te MPB, ku ministri na
e ka bërë më të lehtë argumentin,
paligjshmëria është evidente,
sepse në nenin 7 të ligjit “Për Po-
licinë e Shtetit”, ku përcaktohet
raporti i ministrit me policinë,
thuhet qartë: Ministri harton dhe
mbikëqyr zbatimin e politikave të
veprimtarisë së Policisë së Shtetit,
me qëllim garantimin e rendit e të
sigurisë publike; përcakton drej-
timet strategjike dhe objektivat e
Policisë së Shtetit; kërkon perfor-
mancë të lartë të Policisë së Shtetit
për realizimin e objektivave të për-
caktuar; i kërkon Drejtorit të Pol-
icisë së Shtetit të raportojë për
ushtrimin e detyrave të tij dhe të
Policisë së Shtetit në përputhje me
legjislacionin dhe Kushtetutën,
duke respektuar të drejtat dhe lir-
itë e njeriut; mbikëqyr procesin e
ankimeve në Policinë e Shtetit dhe
shqyrton ankesat ndaj Drejtorit
të Policisë së Shtetit; përgatit dhe
publikon raportin vjetor për ar-
ritjen e objektivave nga Policia e
Shtetit; mbikëqyr menaxhimin e
buxhetit të Policisë së Shtetit, si-
pas legjislacionit financiar. Dhe në
fund përcakton se ministri nuk
ndërhyn në pavarësinë operacio-
nale të shërbimit të policisë dhe
nuk përfshihet në drejtimin oper-
acional të saj.

I kërkoj ndjesë lexuesit për zg-
jatjen me ligjin, por mendoj se ish-
te e nevojshme, për të parë se
askund në ligj nuk thuhet se min-
istri duhet të njihet me çështje dhe
persona konkretë nën hetim për
vepra kriminale.

Më tej, për shkak të njohjes që
kam mbi këtë çështje, dëshiroj të

sensibilizoj personat dhe struktu-
rat e larta përgjegjëse për çështjet
e sigurisë kombëtare, për të kup-
tuar në kohë gravitetin e çështjes.
I siguroj se ekspozimi që na bëri
ministri është vetëm maja e ajsber-
gut të një fenomeni të shtrirë në të
gjitha agjencitë e luftës kundër
krimit! Për ta vërtetuar këtë dhe
për të parë përmasat reale të çësh-
tjes, ju mjafton vetëm një inspek-
tim i thjeshtë mbi korrespon-
dencën që kanë realizuar ato ndër
vite, pa përfshirë këtu informacio-
nin e qarkulluar pa protokoll, apo
siç quhet ndryshe në të zezë (dhe
kjo po të duan e verifikueshme
nëpërmjet gjurmëve të lëna në
server). Dhe të mendosh se ky
shpërdorim dokumentacioni të
klasifikuar “sekret shtetëror”
ndodh në një vend anëtar të NATO-
s dhe aspirant për anëtarësim në
BE është e patolerueshme. Është e
patolerueshme sepse:

Së pari, Së pari, Së pari, Së pari, Së pari, tregon çorganizimin
dhe kaosin ku gjenden strukturat
përgjegjëse për rendin dhe sigur-
inë në Shqipëri! E si mund të pritet
të kenë sukses në luftën kundër
krimit kur puna e specialistëve që
rrezikojnë jetën në luftën kundër
krimit shpërdorohet nga eprorët
për qëllime politike?! Shumë prej
tyre janë të demotivuar dhe nuk e
investojnë të gjithë kapacitetin pro-
fesional. Ata nuk duan që me
punën e tyre të ndodhë si në pjesën
komike të të famshmit Benny Hill;
kur ai kalon shumë rreziqe dhe me
sakrifica të mëdha arrin t’i dërgojë
një mesazh të rëndësishëm mbretit.
Por mbreti që gjendej në gosti me
oborrtarët e merr, i vë flakën dhe
me të ndez llullën!

Së dyti,Së dyti,Së dyti,Së dyti,Së dyti, minon besimin e part-
nerëve tanë ndërkombëtarë që janë
vërtet të interesuar për bash-
këpunim në luftën kundër krimit.
Partnerët me të drejtë e kanë të
vështirë të shkëmbejnë informa-
cion sensitiv dhe të zbatojnë pro-
jekte serioze bashkëpunimi me in-
stitucionet tona kur ato nuk janë
në gjendje të mbrojnë dokumenta-
cionin e klasifikuar, apo e shpër-
dorojnë atë.

Së trSë trSë trSë trSë treti,eti,eti,eti,eti, si vend anëtar i NATO-
s, mund të krijojmë rrethana që
çojnë në cenimin e interesave të
Aleancës. Kundërshtarët e NATO-
s e dinë mirë se institucionet sh-
qiptare janë hallka më e dobët e
Aleancës, ndaj kanë investuar dhe
investojnë fuqishëm për të gjetur
dhe për të krijuar të çara për
rrjedhjen e informacionit të
NATO-s.

Së katërti; Së katërti; Së katërti; Së katërti; Së katërti; dëmton standardet
dhe kërkesat e Bashkimit Europi-
an për ndarje të pushteteve, për
institucione të pavarura e të qën-
drueshme, për sundim të ligjit dhe
për respektim të lirive dhe të
drejtave themelore të shtetasve.
Për standardet e BE-së është i pa-
pranueshëm mentaliteti i tit-
ullarëve tanë: “Institucioni jam
unë”, që nën pretekstin e refor-
mave bëjnë dhe zhbëjnë institucio-
nin sipas qejfit të tyre sa herë t’u
teket!

Së pesti,Së pesti,Së pesti,Së pesti,Së pesti, është formë me të cilën
shfaqet mungesa e dëshirës së poli-
tikës për t’u ndarë nga krimi, që
në një formë apo në një tjetër dëshi-
ron ta njohë, ta mbikëqyrë dhe, pse
jo, ta përdorë për interesat e veta!

Mund të vazhdonim gjatë me
evidentimin e shkaqeve dhe të pa-
sojave, por mendoj se është më
produktive gjetja e mjeteve dhe
mënyrave për të ndryshuar gjend-
jen. Për këtë, përveç zgjidhjeve që
vijnë nga vendime dhe qëndrime
tërësisht politike dhe që presin
politikën që t’i ndërmarrë, reko-
mandoj të miratohet ligji “Për Kon-
trollin Parlamentar mbi Institu-
cionet e Sigurisë” dhe ligji “Për
Mbikëqyrjen dhe Koordinimin e
Aktivitetit të Shërbimeve Informa-
tive dhe të Sigurisë nga Qeveria e
Republikës së Shqipërisë”, pro-
jekte për të cilat është punuar dhe
janë pothuajse të gatshme. Mira-
timi i tyre do të sjellë konsolidimin
e institucioneve të sigurisë dhe do
të jetë një hap i rëndësishëm për
ndarjen e politikës nga krimi!

*Instituti për Sigurinë dhe*Instituti për Sigurinë dhe*Instituti për Sigurinë dhe*Instituti për Sigurinë dhe*Instituti për Sigurinë dhe
Kontrollin DemokratikKontrollin DemokratikKontrollin DemokratikKontrollin DemokratikKontrollin Demokratik
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Ilir Daja: Ua dedikoj lojtarëve.
Premion time ia jap Osmanit

SPORT

Champions League, përcaktohen 8 grupet

Shmangen grupet e "ferrit", Hasi
dhe Agolli short i tmerrshëm

grupin D, ku Bajerni dhe Par-
is Sën Zhërmenin do ndajnë
kualifikimin respektivisht
me Anderlehtin e Sëlltikun.
Finalistët e sezonit të shkuar,
Juventusi, do përballet në
grupin D, ku sfida me Barce-
lonën është vërtet emo-
cionuese, ndërsa me shumë
interes në këtë grup pritet
paraqitja e Besnik Hasit me

Olimpiakosin e tij. Karabaku
i Ansi Agollit u shortua në
grupin C. Hirushja nga Azer-
bajxhani do të ndeshet në
këtë grup me Çelsin, Atle-
tikon e Madridit dhe Romën,
çka e bën vërtet të vështirë
aventurën për kapitenin e
Shqipërisë në këtë sezon të
Champions League. Short me
fat për Liverpulin, që në

8 GRUPET E PLOTA

Grupi A: Benfika, M. Junajtid, Bazel, CSKA
Grupi B: Bajern, PSG, Anderleht, Sëlltik
Grupi C: Çelsi, Atletiko Madrid, Roma, Karabag
Grupi D: Juventus, Barcelona, Olimpiakos, Sp. Lis-
bona
Grupi E: Spartak Moska, Sevilja, Liverpul, Maribor
Grupi F: Shakhtar, Man.Siti, Napoli, Fejenord
Grupi G: Monako, Porto, Beshiktash, Lajpcig
Grupi H: Real Madrid, Dortmund, Totenhem, APOEL

grupin E duket se nuk do të
hasë shumë vështirësi me
Spartakun, Seviljen dhe
Mariborin, sikundër edhe
Monako e Porto, që së bash-
ku me Beshiktashin dhe

UEFA Champions
League ka hyrë zyr-

tarisht në fazën më emo-
cionuese të saj. 32 ekipet
finaliste janë ndarë në 8
grupe, ndërsa shorti i
hedhur në Montekarlo ka
dhuruar përballje vërtet
interesante. Kështu, kam-
pionët në fuqi të Real
Madridit, do të ndeshen në
grupin H, ku sfidat me
Borusian e Dortmundit
dhe Totenhemin do të
dhurojnë vërtet spektakël.
Duel mjaft interesant do të
kemi në grupin B dhe në

Lajpcigun formojnë grupin
G. Siti i Guardiolës dhe
Napoli do të kërkojnë kal-
imin e turit në grupin F,
ndërsa përballë do të kenë
Shakhtarin dhe Fejnordin.

Barazojnë 0-0 dhe eliminojnë Dinamon e Zagrebit. Arrijnë grupet për herë të dytë në tre vjet

Askush si ata, Skënderbeu 'pushton' Europën!
Shehi "zgjat" karrierën, do luajë në grupe

Mbrëmje e madhe,
mbrëmje magjike!
Skënderbeu elimi-

non Dinamon e Zagrebit dhe
arrin për herë të dytë në tre
vjet zonën e grupeve të Euro-
pa League. Në "Elbasan Are-
na" mbyllet gjithçka me rrje-
ta të paprekura, ndërsa kuali-
fikimi i korçarëve vjen si re-
zultat i barazimit 1-1 në
Zagreb. Nëse më parë Dinamo
e Zagrebit ishte një gogol i frik-
shëm për bardhekuqtë, këtë
herë Skënderbeu tregoi se
diferencat mes dy ekipeve ish-
in minimizuar shumë dhe me
pak kujdes dhe pak fat në "El-
basan Arena", arriti një kuali-
fikim që do të mbahet mend
gjatë.  45 minutat e para ish-
in vërtet të mira për ko-
rçarët, që e mbajtën larg

portës së Shehit rivalin, por
edhe kërcënuan të shënonin
golin e epërsisë. Në minutën
e 6-të Latifi tremb portierin
Livakoviç, me këtë të fundit
që grushton me vështirësi,
ndërsa në të 42-ën është Ra-
das që me një goditje dënimi
detyron portierin e Dinamos
të bëjë një ndërhyrje ven-
dimtare. Në pjesën e dytë
kroatët janë më kërkues dhe
e kërcënojnë disa herë
portën e Shehit, si në rastin
e minutës së 52-të, ndërsa në
të 66-ën vetëm rrjeta e jasht-
me e ndal Sudanin. Në
minutën e 78-të vështirëso-
hen punët për të besuarit e
Ilir Dajës, pasi Nimaga bën

një faull të panevojshëm dhe
merr të verdhën e dytë, duke
i lënë të tijtë me 10 lojtarë,
por gjithsesi, pavarësisht pre-
sionit të miqve, Skënderbeu
do të dijë të mbajë jashtë
zonës Sudanin me shokë,
duke festuar në fund një
kualifikim epik dhe legjitim.
Ndërsa Skënderbeu është në
histori! Bëhet klubi i parë sh-
qiptar që kalon katër ture

dhe arrin në fazën e grupeve.
Për fitoren e korçarëve rea-
goi edhe presidenti i Repub-
likës i cili u shpreh se sot u
ndjemë të gjithë krenarë.

“Urime Skënderbeut për
këtë sukses të merituar!
Skënderbeu me kurajo
skualifikoi një skuadër të
madhe si Dinamo e Zagrebit.
Skënderbeu na bëri të
gjithëve krenarë sot. Urime

për më tej!”, shkruajti kreu
i shtetit ne “Facebook”.
SHEHI

Orges Shehi është lajmi i
dytë i mirë për Skënderbe-
un, pasi portieri durrsak do
të vijojë të luajë, pasi ende
nuk janë eliminuar nga Eu-
ropa. Me sa duket ai është
bindur se mund t'ia dalë sër-
ish dhe ka ndryshuar men-
dim për lënien e futbollit. "E
kam thënë edhe herë tjetër,
është kënaqësi e madhe të
luash në Europë. Europa
vazhdon, ndaj do vazhdoj.
Përshëndetëm Latifin dhe
Osmani tha që të për-
shëndesim Orgesin, por
thashë se jemi sërish në Eu-
ropë. Eksperienca të ndih-
mon të paraqitesh mirë.
Ndeshje të tilla do vazhdoja
të bëja sa më shumë. Është
gjithçka fryt i punës. Jemi
skuadër që vrapojmë dhe
luftojmë shumë. Ka qenë një
verë e lodhshme, me tetë
takime. Në grupe do bëjmë
maksimumin për të marrë
pikë në grup".

TALENTI

Latifi
përshëndet

Korçën: Jam i
mërzitur që po iki
Liridon Latifi është

përshëndetur me
shokët e skuadrës pas
kualifikimit në grupet e
Europa League të
Skënderbeut, ndërkohë
që sezonin e ardhshëm
do të luajë në Hungari
me Pushkash Akademi.
Pas ndeshjes, në "Su-
persport" Latifi u
shpreh: "Normalisht
kam emocione, çdo
ndarje ka emocione.
Skuadra ka dhënë
shumë për mua, kam
dhënë edhe unë.
Shpresoj t'ia kam shpër-
blyer. Jam mërzitur që
po iki, por kështu është
futbolli. Primare ka
qenë kualifikimi, pasi
përfitohet shumë, gjë
që është shumë e
rëndësishme, Normal-
isht, edhe unë kam për-
fitimet më të mira. Jam
i kënaqur me gjithçka.
Unë do e ndjek çdo herë
në 'Digitalb' Skënder-
beun. Kam kaluar vitet
më të mira të karrierës
sime dhe normalisht do
e ndjek".

FAKTI
Skënderbeu
është në histori!
Bëhet klubi i
parë shqiptar që
kalon katër ture
dhe arrin në
fazën e grupeve.

ISH-KANDIDATI KUQEZI

Inzagi i sinqertë: Ju tregoj
pse e refuzova Shqipërinë

Pipo Inzagi ishte një nga kandidaturat për të marrë
drejtimin e Shqipërisë dhe një nga kandidaturat

më të dashura të presidentit Duka. Gjithsesi ai në fund
vendosi që të qëndrojë te Venezia, ndërkohë që në
mediat italiane, konkretisht në një intervistë në "Cor-
riere dello Sport" ka sqaruar së fundmi se është i
nderuar që FSHF-ja u interesua për të, por për mo-
mentin dëshira e tij është të punojë me klube, të fi-
tojë më shumë eksperiencë, ndërsa në të ardhmen nuk
i dihet. "Është e vërtetë, u ndjeva i nderuar që isha
në qendër të vëmendjes së një federate që në këto
vite, falë punës së De Biazit, ka djegur etapat, duke
arritur kualifikimin historik për në 'Euro 2016'. Por
unë sapo kam mbushur 44 vjeç dhe jam tepër i ri për
t'u bërë trajner i një kombëtareje. Kam nevojë të
punoj çdo ditë në fushë, me lojtarët dhe bashkëpunë-
torët e mi, duke vazhduar të studioj, të përmirëso-
hem dhe të grumbulloj eksperiencë. I uroj Panuçit
të arrijë gjithë sukseset që synon dhe që meriton".

TRAJNERI I
SKËNDERBEUT

Pas përfundimit të
ndeshjes kundër Di-

namos së Zagrebit dhe
kualifikimit në grupet e
Europa League, trajneri
i Skënderbeut, Ilir Daja
u shpreh: "Ky sukses
vjen në radhë të parë nga
lojtarët që ka Skënder-
beu, sepse kanë eksperi-
encën, kualitetin dhe
shpirtin e duhur të garës
për të përballuar këtë
takim. Merita iu shkon
pikërisht lojtarëve, sepse
kemi eliminuar disa
skuadra të forta si Mla-
da dhe Dinamo Zagreb.
Sot (dje) bëmë një
ndeshje të mirë në
përgjithësi, sidomos në

pjesën e parë. Punuam
shumë në anën psikologjike.
Kjo pasi të gjithë shqiptarët
prisnin kualifikimin dhe ne
nuk duhej t'i zhgënjenim. A
do bëj pushime? Në fakt nuk
kemi shumë kohë. Sot do fes-

tojmë dhe të hënën do të
nisim përgatitjet për
ndeshjet e kampionatit, që
fillon shumë shpejt. Unë
trajneri më i mirë? Fale-
minderit! Por, kjo meritë u
shkon edhe kolegëve të mi,
të cilët punojnë në kushte
të vështira. Këtu përjash-
toj Skënderbeun, sepse
këtu janë kushtet shumë të
mira. Ndaj dua t'ua kushtoj
kolegëve të mi këtë sukses.
Premio nga klubi? Nëse Os-
mani do t'ua japë premion
e tij tifozëve dhe ta doku-
mentojë me letër, unë do ia
jap premion time pikërisht
Osmanit (qesh)", tha tra-
jneri Ilir Daja për "Super-
sport".

Jeton Selimi
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KRIPTOSKEME
Përgjigja e numrit të djeshëmKRIPTOSKEME

Fjalëkryqi (1) Fjalëkryqi (2)
HORIZONTAL
1. Një doktor... i Fritz Lang
6. U paraprinë hoteleve.
11. Kush nuk ka... nuk ha
13. Eshtë djall
14. Një mund të ketë i rrallë.
15. Ishin  perëndi të Samotrakias.
17. Institucione Botuese Autonome.
18. Eshtë infeksion në bark
20. Fundi i një samurai.
21. Një markë kafeje.
22. Mbyllin një  hark.
23. Mund të jetë emërore.
25. Ishte muzikanti që nuk përsriste.
28. Në krye të avokatëve.
29. Qerre pa qe.
30. Një pjesë e adoleshentëve.
32.  Një banor imagjinar i planetit të kuq.
35. Nuk shuhej dot nga Tantali.

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

36. Desnuda e Goya-s.
37. Ruhet ajo sportive.
39. Vetëvrasja e samurait.
41. Drita pa kufizj.
43. Eshtë yll i skuadrës.
44. I dashuri i Aidas.
46. Eshtë zhurmë
47. Ishte lulja e harresës.

VERTIKAL

1. James, armiku i Sherlock Holmes.
2. Eshtë edhe ajo saudite.
3. Imami aktore
4. I kanë çift turket.
5. Inicialet e Seagal aktor.
6. Eshtë dëshmore... çudibërëse.
7. Në fund të lutjes.
8. Eshtë sporti me stil të lirë.

9. Mbeten në fund.
10. Eshtë rasti i veçantë, karakteristik.
12. Conan ai i Schwarzenegger.
13. Gjysmë ditari.
15. Mario, që qe bomber argjentinas.
16. Mund të prishej nga një... kleçkë.
18. Në hyrje të pistës.
19. Një numër... femrash.
21. Eshtë qyteti i Besës
24. Qyteti që quhej edhe Sebaste.
26. Njëlloj për latinët.
27. Mund të bëjnë stil të lirë.
31. Damon aktor.
33. Eshtë pije e jona.
34. Në krye të noterëve.
36. Film i Robert Altman.
38. Skuadra merengue.
39. Një pjesë e hasmërisë.
40. Rrallë është përgjysmë.
42. Nisur pa kufij.
45. Fillojnë mobilizimin.

Gjeni ndryshimin

Dy figurat kanë ndryshime nga njëra-tjetra

Përgjigja, ja cilat janë ndryshimet e figurave

BUDA

- Mos i beso asgjëje, s’ka rëndësi ku e ke dëgjuar
ose kush e ka thënë, edhe sikur ta kem thënë
unë, vetëm nëse është e pranueshme dhe e kup-
tueshme për arsyen tënde.

- Sikundër nuk ka peshk pa hala, nuk ka edhe njeri pa të meta.
- Mendojnë për të ardhmen me shqetësim, dhe harrojnë të

tashmen, nuk e jetojnë të tashmen e as të ardhmen, (i
humbin të dyja).                                                {Luter}

- "Çdo dalje është një hyrje diku."
Tom Stoppard

- Askush nuk është nderuar
ndonjëherë për atë që ka marrë.
Nderimi ka qenë për atë që ai ka
dhënë.         (Kelvin Tuejxh)

- Kur keni filluar të mos jepni më
kontribut, keni filluar të vdisni.

(Eleanor Rusvelt)

- Ambicja mund të zvarritet, por mund
të ngrihet edhe në fluturim.

(Edmund Burke)

HORIZONTAL
1. Riza aktor.
7. Një fjalë si hiç.
11. Një mund të jetë diplomatik.
12. Premton të bëhet as.
14. Janë felinë... të zinj.
16. Ami i Maupassant.
18. Heroi i Emilio Salgarit.
19. Qe anarkist i famshëm rus
21. Një mungesë gjaku.
22. Susanna shkrimtare
23. Të parat në cilësi.
25. Mbyllin një shtëpi.
26. Mbeten në fund.
27. Qendër në kaos.
28. Ka brirë piktoreskë një i tillë
30. Inicialet e Camus.
31. Motra...e Kolë Idromenos
33. Një konfuzion total.
34. Rastet pa set.
36. Rastisin në krye.

37. Fillojnë detyrën.
38. Bektashi këngëtare.
39. Andrea aktore.
41. Sampras i tenisit.
43. Shkroi Korbi (indic).
44. Triolet e Trëndafilë me kredi.
46. Kilmer aktor.
47. Në krye të robotëve.
49. Unë dhe ti.
50. Një mund të jetë fetar.
51. Stephane  poet francez

VERTIKAL.
1. Fillojnë praktikën.
2. Britma e Arkimedit.
3. Ekstreme në trap.
4. Në fund të fundit.
5. Janë fjetoret e ushtarëve
6. Parker regjisor.
7. Vivaldi kompozitor.
8. Një shkop për karambol.
9. Janë firmat rentiere.

10. Një i fundit mbi të gjithë
11. Kufizojnë tatimet
13. Janë nomadë.
15. Panik pa kufij.
16. Fryn detin
17. Sidney regjisori i Serpico.
18. Jep alarmin.
20. Fillojnë nazet.
24. Janë llogari.
25. Alan regjisor.
29. Roman regjisor.
32. Eshtë X ajo e sulmit.
33. Kapen të parat.
35. Një provë... inteligjence.
37. Një markë lap top.
40. Fillojnë matjet.
41. Rruga e Ferenc Molnar.
42. Qerre pa qe.
45. Fillojnë lirinë.
46. Fillojnë vallen.
48. Në mes të dhomës.
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