
Nëse nuk e shohim të kaluarën tonë 
me guxim dhe integritet, atëherë 

nuk do të mund të kuptojmë dot se po 
e përsërisim atë”! Kjo ishte deklarata 
mbase më  ... Vijon në faqen 19

Për kullën e Calit, festën e 
Pezës dhe paaftësinë tonë!

Nga BLENDI FEVZIU 
Opinioni

 Ditësi

(Në foto)  Admir Tafi laj dhe bashkëpunëtorët e tij në gjykatë
Në faqen 6

 

Në faqen 16

KONKURSI

Një shqiptare 
pjesë e Puçinit,

flet kompozitorja
Olsa Toqi

Në faqen 12

Gjenerali amerikan: Shqipëria, rol kyç në Aleancë 

Scaparroti për ‘GSH’: Sfi dat janë infl uenca e Scaparroti për ‘GSH’: Sfi dat janë infl uenca e 
jashtme, ekstremizmi dhe kthimi i luftëtarëve jashtme, ekstremizmi dhe kthimi i luftëtarëve 

Komandanti i NATO-s: 
Cilat janë 3 rreziqet 
për Shqipërinë dhe 
Ballkanin e brishtë 

Për herë të parë në histori, Komiteti Ushtarak i NATO-
s u mblodh fundjavën e kaluar në Tiranë. Shefat e 
shtabit të ushtrive të 29 vendeve anëtare diskutuan 
për sigurinë në rajon dhe zgjodhën ...

Në faqet 2-3

REFORMA ZGJEDHORE

Basha: Tri kushtet
tona. Rama: Idetë
e kreut të PD, jo
kusht për PS-në

Kryeredaktor: Erl MURATI
Zv/kryeredaktore - Rezarta DELISULA  
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Në faqen 14

‘URIA 50-VJEÇARE’

At Zef Pllumi:
Si na e vodhi PD-ja
partinë që donim të 
formonim pas ‘90-ës

GJYKATA DENON ME 137 VJET TE TJERE NENTE PJESETARET E BANDES SE TIJ

VRASJE ME PAGESE, BURG
PERJETE ADMIR TAFILAJT

Vijon në faqen 20

Opinioni
 Ditës

Për hir të së vërtetës, fi llimisht dua 
të saktësoj termat: Nuk mund të 

fl itet me terma relativë. Po e fi lloj me 
atë që quhet gjoja “debat” mbi Gjergj 
Kastriotin. ...

Pseudodebati për 
Gjergj Kastriot Skënderbeun 

Nga MOIKOM ZEQOi

Nga ERL MURATI

 

Dhuna, vjehrra
bën nusen për
spital, ja çfarë

ndodhi në familje

DESHMITE E 2 PALEVE

Në faqen 8

 

Protesta në 
Shkozë, shembet
banesa e parë

mes 153 shtëpish
Në faqen 13

PERPJEKJA Lista e 7-të me trashëgimtarët që do të marrin dy këstet bashkë

Ish-të përndjekurit, kush përfiton paratë

Në faqet 10-11

Ministria e Financave: Dosjet duhet të plotësohen brenda tre muajve
Nga ORNELA MANJANI jshme në drejtorinë e pag-

esave. Bëhet fjalë për listën 
e kategorisë jo parësore, për 
trashëgimtarët, rreth 2000 
përfi tues, të cilët do të marrin 
dëmshpërblim, por më parë 
duhet të plotësojnë dosjen me 
dokumente. Përfi tuesit do të 
marrin ...

Ministria e Financave 
publikon listën e kat-

egorisë jo parësore në radhët 
e ish-të përndjekurve politikë 
që mund të trajtohen me dëm-
shpërblim, por duhet dorë-
zojnë dokumentet e nevo-

Vendimi pritet me duartrokitje, Qefalia dhe Dhimitër Zito kërkojnë 
pafajësi në gjykatë. Ja çfarë ndodhi gjatë seancës gjyqësore, detajet

EKSKLUZ
IVE

Komandanti suprem i NATO-s, 
Curtis M. Scaparroti 
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REFORMA ZGHEDHORE
QENDRIMET

Kërkesa drejtuar Kuvendit, çfarë kërkojnë demokratët për garantimin e votës së lirë

Reforma zgjedhore, PD depoziton
kërkesën, Basha: Tri kushtet tona

"Marrëveshja, Ramën s'e kemi aleat, por problem"

Noka: Vetingu
show, droga
me bekim të

policisë

Reforma Zgjedhore, Kokëdhima:
Të bëhet për vendoret e 2019-ës

Kreu i ZGJIDHJA-s, Koço Kokëdhima kërkon që re
forma zgjedhore duhet bërë për zgjedhjeve ven-

dore të vitit 2019 dhe se ajo duhet të nisë urgjentisht.
Ai u shpreh se: "Rilindja s'mund t'i mbajë peng zgjedh-
jet dhe popullin shqiptar". ZGJIDHJA e konsideron
një hile të Rilindjes për ta shtyrë deri në fund proces-
in dhe për ta lënë vendin pa një reformë zgjedhore
demokratike, që do ta kthente pushtetin e votës te
zgjedhësit dhe do t'ua
hiqte monopolin e
zgjedhjeve partive krye-
sore, PS dhe PD. Në fund-
javë, PD-ja propozoi ng-
ritjen e një komisioni
parlamentar ad hoc që
duhet të nisë menjëherë
reformën zgjedhore.
Referuar edhe faktit që
ZGJIDHJA bëri thirrje
dhe bojkotoi zgjedhjet
parlamentare të 25 qer-
shorit, si të kontrollu-
ara dhe të trukuara nga
partitë që kishin komi-
sionerë, Kokëdhima
është shprehur se refor-
ma zgjedhore është mëma e të gjitha reformave dhe se
duhet bërë urgjentisht. Sipas ZGJIDHJA-s, reforma
zgjedhore duhet të jetë gjithëpërfshirëse. Ajo kërkon
që të futet votimi elektronik në qendrat e votimit, që
administrata zgjedhore të jetë e depolitizuar, që të
hiqet me ligj monopoli që kanë kryetarët e partive për
të caktuar kandidatët në zgjedhje, që t'u priten finan-
cimet partive politike që nuk do t'i caktojnë kandi-
datët për deputetë, kryetarë dhe këshilltarë bashkie
me zgjedhje primare nga populli dhe përmes një pro-
cesi të garantuar me ligj.

Partia Demokratike
kërkoi dje zyrtarisht
në Kuvend ngritjen e

Komisionit ad hock për re-
formën zgjedhore. Tri janë
kushtet e PD-së për një re-
formë që garanton votën e
shqiptarëve: "1-Votimi dhe
numërimi elektronik; 2-Të
ulë rolin e kryetarëve dhe
partive politike në proces; 3-
T'i japë më shumë pushtet
qytetarëve për të vendosur
mënyrën përfaqësimit të tyre
në parlament dhe në organet
e tjera". Kërkesa drejtuar
kreut të Kuvendit, Gramoz
Ruci është propozuar nga
deputetët Endri Hasa, Valen-
tina Duka, Eduard Halimi,
Enkelejd Alibeaj, Durata
Çupi, Fatbardha Kadiu, Fla-
mur Noka, Romeo Guraku-
qi, Jorida Tabaku, si dhe ësh-
të firmosur nga kreu i grupit
parlamentar Edmond Spaho.
Në kërkesën e PD thuhet se
zgjedhjet e lira dhe të nder-
shme janë themeli i demokra-
cisë funksionale. Gjithashtu,
në kërkesë bëhet e ditur se
për shkak të vullnetit të
maxhorancës qeverisëse në
mandatin e kaluar nuk u ar-
rit të realizoheshin ndry-
shimet ligjore për të garan-
tuar zgjedhja të lira dhe të
ndershme. Por kreu i PD-së
Lulzim Basha bëri dje me dije
edhe 3 kushtet e PD për re-
formën zgjedhore, teksa u
shpreh i hapur të diskutojë
çdo opsion për sistemin
zgjedhore, po ai tha se refor-
ma duhet të plotësoje 3 kri-
tere. "Ne jemi të hapur për
çdo model që ofron këto tre
kushte: "Jemi të hapur për
modelin por duhet të plotë-
sojë tri kushte sipas PD. -
Votimin dhe numërimin ele-
ktronik; -Të ulë rolin e kry-
etarëve dhe partive politike;
-Të fuqizojë dhe japë më
shumë pushtet qytetarëve
për të vendosur mënyrën e
përfaqësimit e tyre", deklaroi
kreu i PD-së. Sipas tij refor-
ma zgjedhore do të kalojë
nëpërmjet një procesi të gjerë
konsultimesh, ku do të përf-
shihen të gjithë grupet e in-
teresit. "Jemi të vendosur që
kjo reformë as të mos nda-

let, as të mos bëhet sa për sy
e faqe vetëm nga partitë poli-
tike në Kuvend, por të bëhet
vetëm pasi të ketë konsen-
susin më të gjerë shoqëror",
u shpreh z.Basha. I pyetur
nga mediat për prishjen e
marrëveshjes së 18 majit me
kryeministrin Edi Rama,
Basha bëri të qartë se në këtë
betejë hyjnë jo me Edi Ramën
si aleat, por si vetë problemi.
"T'i themi gjerat si janë. Kjo
qeveri nuk do të ishte qeveri
pa paratë e drogës, pa
dhunën e kriminelëve, pa
milionat e korrupsionit që u
derdhën për të blerë votat. Në
këtë kuptim marrëveshja e
18 majit u vra nga Edi Rama
përmes zgjedhjeve të 25 qer-
shorit. Objekti i vetëm i mar-
rëveshjes ishin zgjedhjet e lira
dhe të ndershme. Zgjedhjet
ishin gjithçka përveçse të lira
dhe të ndershme. Cili do jetë
qëndrimi i Edi Ramës do ta
shikojmë. E kaluara jo fort e
largët, e para dy muajve, tre-
gon se ai është rreshtuar në
anën e atyre që në vend të res-
pektojë vullnetin e ndershëm
të qytetarëve, e blen, e manipu-
lon dhe e dhunon atë. Ne
nisemi në këtë betejë duke
pasur Edi Ramën përballë dhe
jo në krah. Kjo sepse Edi Rama
u rreshtua dhe kësaj radhe
sikundër në 2015, zgjedhjet e
pjesshme të Dibrës, në anën e
atyre që ua mohojnë vullne-
tin qytetarëve përmes an-
gazhimit të parave të pista,
dhunës së kriminale dhe in-
teresave të tjera që nuk për-
faqësojnë interesin e qyteta-
rëve", deklaroi z.Basha.

Valentina Madani

Deputeti i PD, Flamur
Noka deklaroi se

Prokuroria e Krimeve të
Rënda ka konfirmuar atë
që opozita ka denoncuar më
parë, që mbjellja dhe trafiku
i drogës është bërë me
bekimin e policisë. Sipas tij
vetingu në radhët e Policisë
së Shtetit është show i
radhës i ministrit të
Brendshëm dhe kryeminis-
trit. "Prokuroria e Krimeve
të Rënda ka konfirmuar atë
që kemi thënë në qe mbjell-
ja, trafikimi i drogës është
bërë me bekimin e policisë.
Ka konfirmuar që në Po-
licinë e Shtetit inkriminimi
është i shtrirë në të gjithë
strukturat policore dhe
kryesisht në kupolën e saj.
Ka konfirmuar që bekimi i
këtij inkriminimi dhe kul-
tivimi i kanabist është poli-
tik, pranga kryeministri
dhe ministri. Ky veting ësh-
të show i radhës i qeverisë,
sepse vetingu duhet të fil-
lojë me Ramën që e ka kthy-
er Shqipërinë në Kolumbi,
me Fatmir Xhafën dhe du-
het të vazhdojë deri te kupo-
la. Nuk ka veting duke bërë
show, por duke larguar të
gjithë këta nga strukturat
e policisë dhe kupola politi-
ka", deklaroi z.Noka.

PD kërkon
shpjegime për
shkrirjen e disa

ministrive
PD kërkon të mësojë se si

janë ndërtuar ministritë
që përfshijnë brenda tyre
shumë sektorë. Për këtë ar-
sye kërkohen shpjegime nga
tre ministra të tri ministrive,
ku bashkimi i funksioneve,
sipas saj, është bërë në mu-
ngesë të një lidhjeje logjike.
Përfaqësuesit e demokratëve
në Komisionin Parlamentar
të Ekonomisë dhe Financave
kanë kërkuar një seancë
dëgjimore me ministrin e
Ekonomisë dhe Financave,
Arben Ahmetaj; ministrin e
Energjisë dhe Industrisë,
Damian Gjiknuri; dhe min-
istren e Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale, Ogerta
Manastirliu. "Ministrat e
rinj që kanë marrë këto funk-
sione përsipër janë duke kri-
juar disa ministri, të cilat
kanë për shembull arsimin
profesional te Ministria e Fi-
nancave, që nuk ka qenë kur-
rë, ndërkohë që para katër
vitesh arsimi profesional ish-
te te Ministria e Arsimit. Së
pari, për përgjegjësitë,
fokusin dhe kompetencat që
do të kenë ministrat, së dyti,
për buxhetin që do të an-
gazhojnë dhe së treti, për af-
tësinë që ata kanë për të ush-
truar këto funksione", tha
zj.Tabaku.

KUSHTET E PD

1-Votimi dhe
numërimi elektronik
2-Të ulë rolin e
kryetarëve dhe partive
politike në proces
3-T'i japë më shumë
pushtet qytetarëve
për të vendosur
mënyrën përfaqësimit
të tyre në parlament
dhe në organet e
tjera.

Faksimile e kërkesës
së PD-së

Kryeministri Edi Rama dhe
kreu i PD-së, Lulzim Basha
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Kryeministri dhe kreu i Grupit Parlamentar të PS-së: Fillojmë me votën e shqiptarëve jashtë kufijve

Reforma zgjedhore, Rama: Idetë e Bashës, jo kusht për PS
Balla: Jemi të hapur, ftesë për PD e LSI, për një tryezë politike

Kryetari i Grupit Par
lamentar të LSI-së,

Petrit Vasili deklaroi dje,
pas mbledhjes së grupit
parlamentar se "Vendi ka
nevojë në mënyrë të
padiskutueshme për një
reformë zgjedhore të
vërtetë, të thellë dhe që u
jep përgjigje plagëve të
mëdha të zgjedhjeve në
Shqipëri". "Plaga e madhe
e zgjedhjeve në Shqipëri
janë zgjedhjet që shiten e
blihen, të cilat rrënuan
edhe procesin e fundit
zgjedhor të 25 qershorit,
ku fjalën e pati blerja e
votës, përfshirja e
kriminelëve dhe trafi-
kantëve në këtë proces. Së
dyti, sistemi zgjedhor sh-
qiptar dhe zgjedhjet në
Shqipëri kanë një tjetër
plagë të madhe që është
pabarazia e votës, pasi në
qarqe të ndryshme vota e

Grupi Parlamentar i LSI-së përgatit nismat për në Kuvend

Vasili: Koha e tangove PD-PS për
reformën zgjedhore ka marrë fund

shqiptarëve peshon ndryshe
dhe kjo është një pabarazi
ekstreme antikushtetuese të
cilës nuk i është dhënë asn-
jëherë përgjigje e penguar
pikërisht nga këto dy forca
politike", u shpreh Vasili.
Por shtoi ai, ajo që është

hedhur këto ditë në tregun
e politikës është ky: "Po, re-
formës zgjedhore, Po, sigur-
isht mbledhjes sa më parë të
komisionit, është një provë,
janë nisma të sinqerta apo
janë nisma për të krijuar
fokusin e ditës së radhës dhe

për të hequr vëmendjen
nga aftësia për të bërë
gjëra të tjera të mëdha për
Shqipërinë", kjo është për
t'u parë, sipas tij. "Besoj që
koha e tangove PS-PD
lidhur me reformën zgjed-
hore, u ka ardhur fundi",
tha Vasili.  "Ne do ta
mbështesim, sikurse e
kemi mbështetur, kemi
qenë promotorë të refor-
mave zgjedhore dhe në të
shkuarën",  u shpreh
kreu i grupit parlamen-
tar të LSI-së. Ndërkohë
LSI ka depozituar
nismën e saj prej kohësh,
në Kuvend. Por, sipas tij,
"Tavolina do të tregojë
cili është produkti që do
dorëzohet aty".

Kryeministri Edi
Rama i bëri të qartë
dje, kreut të PD-së,

Lulzim Basha se reforma
zgjedhore ka qenë pjesë e pa-
ketës së 18 majit, por kush-
tet e njërës palë nuk mund të
jenë edhe për palën tjetër. Në
një koment të shkurtër, shk-
ruar në rrjetin social, "Face-
book", Rama u shpreh dje,
pas deklaratës së Lulzim
Bashës: "Reforma zgjedhore
brenda paketës së 18 majit
dhe nis nga vota e sh-
qiptarëve jashtë kufijve.
Plus: Idetë e një pale s'janë
kusht për tjetrën!". Më herët
edhe kryetari i Grupit Par-
lamentar të PS-së, Taulant
Balla, pas takimit që pati me
Raportuesin për Shqipërinë
në Parlamentin Europian,
Knut Fleckenstein, theksoi
se në një tryezë nuk mund të
ulesh me kushte. "Së pari, më
lejoni të ritheksoj qëndrimin
tonë shumë të qartë që ne
duam të kemi me opozitën një
tryezë ku mund të disku-
tojmë çështje të rëndë-
sishme, dhe propozimi i
kryeministrit është ende i
gatshëm për t'iu paraqitur
opozitës. Do të ishte mirë që
z. Basha të jepte një përgjigje
për propozimin e Partisë So-
cialiste të bërë nga kryetari i
Partisë Socialiste", u shpreh
për gazetarët, Taulant Balla.
"Lidhur me reformën zgjed-
hore, dua ta them shumë
qartë që ne jemi të gatshëm
që në seancën më të parë të
Kuvendit të Shqipërisë të

ngrihet menjëherë Komisio-
ni i Reformës Zgjedhore, për
të filluar menjëherë punën
për të adresuar çështje të
lëna ende pezull dhe të pa
adresuara nga raportet e
OSBE-ODIHR-it dhe të part-
nerëve të tjerë", tha kreu i
grupit parlamentar të PS-së.

Sipas tij, "Në një reformë të
rëndësishme, sikurse është
reforma zgjedhore, nuk
mund të ulesh me kushte.
Por, nëse do të kishte një
kusht bazë për të filluar re-
formën zgjedhore, ai duhet
të ishte patjetër ajo që e pres-
in të gjithë shqiptarët dhe që

është vota e shqiptarëve
kudo që ata jetojnë". "Unë
dua ta them shumë qartë, që
reforma zgjedhore që do të
fillojë menjëherë prej javës
tjetër në Kuvendin e Sh-
qipërisë, pra ngritja e Komi-
sionit të Reformës, dua t'ia
them çdo shqiptari dhe çdo

shqiptareje që jeton kudo në
botë, që është synimi ynë
madhor në këtë mandat
qeverisës dhe në këtë man-
dat legjislativ; që ne t'i
mundësojmë çdo shqiptari
dhe shqiptareje që në vitin
2021 të jetë edhe ai apo ajo
vendimmarrës për të ardh-

men e Shqipërisë Europi-
ane", siguroi socialisti Bal-
la. I pyetur, nëse do të ishte e
gatshme PS-ja që të ndrys-
honte sistemin zgjedhor,
Balla u shpreh: "Çdo dis-
kutim dhe çdo lloj kushti që
nuk ka të bëjë me
bërthamën dhe as me integ-
ritetin e procesit, është i
dëmshëm në këtë fazë. Çdo
lloj diskutimi, edhe kjo që
thoni ju, le të jetë pjesë e dis-
kutimit në reformën zgjed-
hore. Shqiptarët duhet ta
dinë që ne duhet të garan-
tojmë një proces me integ-
ritet të plotë zgjedhor e për
këtë mazhoranca e Partisë
Socialiste është e interesuar
tërësisht që Komisioni i Re-
formës Zgjedhore të ngrihet
menjëherë". Sa i përket qe-
nies së tij sërish bashkëkry-
etar i Komisionit të Re-
formës Zgjedhore, Balla tha
se kjo i mbetet ta caktojë
grupi parlamentar. "Formu-
la e Komisioneve të Re-
formës Zgjedhore është bi-
partizane: me bashkëdrejtim
ndërmjet një bashkëkrye-
tari nga ana e maxhorancës
dhe një nga opozita, që, në
fakt, i takon opozitës më të
madhe, asaj të Partisë
Demokratike", sqaroi Balla.
Sipas tij, ftesa e PS-së, "Për
një tryezë politike për të
bashkëdiskutuar çështje të
mëdha në interes të Sh-
qipërisë dhe shqiptarëve ësh-
të për të dyja, edhe për
Partinë Demokratike, e cila
është tradicionalisht në
opozitë tashmë, edhe për
opozitën sezonale të Lëvizjes
Socialiste për Integrim".

Darina Tanushi

Dy drejtorë që i përka
sin LSI-së kanë dhënë

dorëheqjen, në ministrinë
që drejtohet nga Damian
Gjiknuri dhe që mbulon in-
frastrukturën dhe energje-
tikën. Drejtori i Autoritetit
Rrugor Shqiptar, Da-
shamir Xhika i ka paraqi-
tur ministrit Gjiknuri
dorëheqjen nga pozicioni
drejtues, dorëheqje kjo që
është pranuar. Largimi ësh-
të konfirmuar për "Top
Channel" nga vetë zoti Xhi-
ka. Edhe largimi tjetër i
përket po kësaj ministrie,
me propozim të ministrit të
Infrastrukturës dhe ur-

dhër të kryeministrit është li-
ruar nga detyra drejtori i
Përgjithshëm i Shërbimeve të
Transportit Rrugor, Ylli Spa-
hiu. Ky i fundit në një interv-
istë telefonike ka deklaruar
se nuk është informuar ende
zyrtarisht për këtë. Ende nuk
janë caktuar drejtuesit e rinj,
ndërkohë që puna vazhdon
me komandim të brendshëm.

Të dyja këto drejtori janë
nga më të rëndësishmet në
fushën e transporteve, e
para është përgjegjëse për
të gjitha asket rrugore ko-
mbëtare dhe investimet e
reja që bëhen në to; ndërsa
e dyta ka nën përgjegjësinë
e saj pjesën e patentave, tar-
gave dhe taksën e qarkulli-
mit të mjeteve.

Dashamir Xhika jep dorëheqjen, lirohet Ylli Spahiu

Humbja e zgjedhjeve, largohen
drejtorët e LSI tek transportet

Kryeministri Edi Rama
Kryetari i Grupit të PS-së,
Taulant Balla
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SIMBOLET
NISMA

Opozita gati projektligjin e ri, kërkohet ndihma e partnerëve gjermanë

PD: Ligj për kriminalizimin
e simboleve komuniste

Ligj si Gjermania, ndalohet flamuri me yll

SALI BERISHA
Ish-kryeministri Sali Berisha publikoi dje,

mesazhin e një qytetari nga Laçi që denoncon
djalin e kryebashkiakut të Kurbinit Artur Bardhi,

një emër i përfolur shumë nga opozita për të
shkuarën e tij. Qytetari që i shkruan Berishës

publikoi një foto të atij që supozohet të jetë djali i
kryebashkiakut, Kejvi Bardhi, në makinë me një

pistoletë në prehër.

Denoncimi

Shfaqja e portretit të
diktatorit komunist
Enver Hoxha në festën

e Pezës si dhe në ceremoni të
tjera zyrtare që lidhen me
Luftën e Dytë Botërore, e ka
shtyrë Partinë Demokratike
drejt një zgjidhjeje radikale.
Për hartimin e nismës lig-
jore, Partia Demokratike do
të kërkojë ndihmën e part-
nerëve të saj gjermanë, në
mënyrë që të përshtasë për
kushtet e Shqipërisë ligjin e
Gjermanisë për ndalimin e
simboleve naziste. Kryeo-
pozitari Lulzim Basha reagoi
dje lidhur me foton në Kon-
ferencën e Pezës, ku u
shfaqën simbolet e komu-
nizmit, siç ishte fotoja e dik-
tatorit Enver Hoxha dhe fla-
muri me yll. Ai theksoi se kjo
është një sëmundje e përsëri-
tur dhe se ilaçi nuk jepet me
propozime-fasadë. Kreu i Par-
tisë Demokratike, Lulzim
Basha paralajmëroi shumë
shpejt depozitimin e një pro-
jektligji në Kuvend për ndal-
imin dhe kriminalizimin e
simboleve të komunizmit.
Duke komentuar rishfaqen e
simboleve komuniste së
bashku me foton e diktatorit
Enver Hoxha në 75-vjetorin
e Konferencës së Pezës,
Basha tha se kjo është një
sëmundje e përsëritur së cilës
nuk mund t'i jepet ilaçi me
propozime-fasadë. "Sëmund-
je e përsëritur së cilës nuk
mund t'i jepet ilaçi me propo-
zime-fasadë. Kemi kërkuar
ndihmën e partnerëve tanë
ndërkombëtarë, do kërkojmë
ndihmën e partnerëve gjer-
manë dhe do të propozojmë
shumë shpejt në Kuvend një
projektligj për ndalimin dhe
kriminalizimin e simboleve
të komunizmit sipas ligjit që
përdor dhe Gjermania për
simbolet e nazizmit", - thek-
soi z. Basha. Mazhoranca e
re parlamentare ka vendo-
sur që të përfshijë në ax-
hendën e punimeve të Kuven-
dit një nga nismat më të nxe-
hta, e cila qëndron në sirtarët
e Kuvendit prej dhjetorit të
vitit 2015, ligjin "Për deko-
ratat, titujt e nderit, medal-
jet dhe titujt vendorë të nder-

it në Republikën e Sh-
qipërisë". Kjo nismë mban
firmën e kryeministrit Edi
Rama dhe deputetit Taulant
Balla, dhe parashikon heqjen
e dekoratave, titujve dhe
medaljeve për diktatorin
Enver Hoxha, bashkëpunë-
torët e ish-Sigurimit të Sh-

tetit, funksionarët që kanë
shërbyer në sistemin komu-
nist si dhe për disa antifash-
istë të parë, pra për veteranë
të luftës, të cilët kanë mbaj-
tur funksione të rëndë-
sishme në regjimin komu-
nist. Edhe pse qëndron prej
shumë muajsh në Kuvend,

kjo nismë u bllokua për sh-
kak të reagimeve të veter-
anëve të luftës. Nisma në
fjalë, e cila u shoqërua me
debat në kohën e propozim-
it, është pjesë e programit të
punimeve në Kuvendin e ri të
Shqipërisë, në periudhën 18
shtator-13 tetor. Ky propozim
erdhi pas përplasjeve për de-
korimin e Shyqeri Çokut, tor-
turuesit të at Zef Pllumit dhe
prof. Sami Repishtit, dhe de-
batit të madh publik që sh-
kaktoi. Asokohe, kryeminis-
tri Edi Rama së bashku me
deputetin e PS-së, Taulant
Balla paraqiten nismën në
Parlament për të rishikuar
të gjitha medaljet dhe deko-
ratat e dhëna. Në të parash-
ikohen rastet se kush nuk e
përfiton dekorimin: person-
at që kanë pasur përgjegjësi
në ndëshkime dhe në realiz-
imin e krimeve kundër njerë-
zimit apo gjenocideve.

Valentina Madani

REAGIMI
Djali i ish-kryeministrit
Berisha reagoi lidhur
me festimet me rastin
e përkujtimit të
Konferencës së
Pezës, ku u shfaq
edhe fotoja e diktatorit
Enver Hoxha. Në një
postim në faqen e tij
të "Facebook"-ut,
Shkëlzen Berisha
shkruan me indinjatë
të madhe për faktin
nëse do të flasë njeri
për njollosjen e
flamurit kuqezi, që u
shfaq me një yll
komunist jugosllav.

AKUZAT
Ish-deputetja Mesila
Doda reagoi në lidhje
me nismën e
kryeministrit për
rishikimin dhe heqjen e
dekoratave të dhëna
kryesisht për persona
të ndryshëm, të
periudhës së komuni-
zmit. Doda kritikoi
nismën që pritet të
shqyrtohet në Kuvend.
Duke e cilësuar si të
pavërtetë Ramën, ajo
shkroi: "Që të bësh
gjëra të mira, duhet të
kesh mendje e zemër,
dhe të besosh".

Deputeti i PD-së, Mys
lim Murrizi pub-

likoi dje, në profilin e tij
në "FB", përgjigjen nga
Autoriteti i Dosjeve të
ish-Sigurimit të Shtetit
nëse ai ka pasur lidhje
apo jo me Sigurimin e
Shtetit. Dhe përgjigjja
nga institucioni i ri që
drejtohet nga Gentjana
Sula ka qenë negative. Në
këtë përgjigje, rezulton
se për Murrizin nuk ka
asnjë dosje, qoftë surve-
jimi apo bashkëpunimi.
Murrizi e ka bërë këtë
lëvizje në një kohë kur
debati për bashkëpunë-
torët e regjimit të kalu-
ar është i nxehtë dhe
akuzat ndaj kreut të ri
të Kuvendit,  Gramoz
Ruçi sa vijnë e shtohen.
"Kjo është përgjigjja
zyrtare e ardhur nga
Komisioni i Verifikim-
it të Figurave, për lidh-

Lidhjet me Sigurimin e Shtetit

Deputeti i PD-së
publikon "dosjen" e tij

NISMA

Për hartimin e nismës ligjore, Partia
Demokratike do të kërkojë ndihmën e

partnerëve të saj gjermanë, në mënyrë që
të përshtasë për kushtet e Shqipërisë

ligjin e Gjermanisë për ndalimin e
simboleve naziste.

“

Grupi Parlamentar i PD-së

jet me Sigurimin e Shtetit.
E kemi detyrim moral dhe
ligjor që të 140 deputetët,
nga kryetari Ruçi deri tek
i fundit, t'i drejtohemi këtij
komisioni për të qartë-
suar qytetarët në lidhje me
të kaluarën tonë.  De-
putetët e Partisë Demokra-

tike, më shumë se çdo
deputet tjetër i Kuven-
dit. Mirë do ishte edhe
të gjithë ishët që bëjnë
faktorin nëpër ekrane
(nëse nuk kanë frikë)",
shkruan deputeti i PD-së
në profilin e tij në "Face-
book".

Raportuesi i Parlamentit Evropian
për Shqipërinë, Knut Fleckenstein
dhe presidenti Ilir Meta
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Raportuesi i KE, tur takimesh në Tiranë. Pritet nga Meta, Ruçi e Basha

Fleckenstein: Do bëjmë çmos që BE
të çelë negociatat vitin që vjen

"Zgjedhjet ishin më të mirat, vlerësim pozitiv edhe për reformat"

Eurodeputeti Knut
Fleckenstein bisedoi

dje, edhe me kryetaren e
LSI-së, Monika Kryema-
dhi. Takimi mes eurode-
putetit dhe Kryemadhit
është zhvilluar në selinë
e LSI-së, ndërsa në qendër
të bisedës kanë qenë inte-
grimi dhe reformat që du-
het të ndërmarrë Sh-
qipëria. Kryemadhi ka de-
klaruar se LSI-ja mbësh-
tet reformën zgjedhore
dhe gjithçka që lidhet me
integrimin e Shqipërisë në
BE. "LSI do të mbështesë
në Kuvend gjithçka që lid-
het me Integrimin Evro-
pian. Mbështesim një re-
formë të vërtetë zgjed-
hore; 25 qershori, një his-
tori e shëmtuar e de-
formimit të votës së sh-
qiptarëve", - u shpreh
gjatë takimit kryetarja e
LSI-së, Monika Kryema-
dhi. "Është momenti - tha
kryetarja e LSI-së më tej -
që t'i jepet fund farsës me

reformën zgjedhore". "De-
kriminalizuam parlamen-
tin, tani misioni ynë është të
dekriminalizojmë votën e
shqiptarëve", - deklaroi Mon-

ika Kryemadhi. Gjatë
bisedës me raportuesin për
Shqipërinë, Kryemadhi
ndau të gjitha shqetësimet
e LSI-së në lidhje me zgjedh-

jet, ndërsa theksoi fort
vullnetin për të punuar
në lidhje me çeljen e nego-
ciatave të Shqipërisë me
Bashkimin Evropian.

Raportuesi i Parla
mentit Evropian për
Shqipërinë, Knut

Fleckenstein nisi dje, në Ti-
ranë një tur takimesh me
drejtues të shtetit shqiptar.
Fleckenstein u prit nga Pres-
identi i Republikës, Ilir Meta.
"Avancimi i reformave
gjithëpërfshirëse dhe me kon-
sensus sa më të gjerë mes
pozitës dhe opozitës, me
qëllim integrimin e Sh-
qipërisë në Bashkimin Evro-
pian dhe mundësimi i një
klime politike mirëbesimi
dhe bashkëveprimi të ngush-
të është shumë i rëndë-
sishëm në këtë proces", - u
shpreh presidenti Meta. Pres-
identi i Republikës nënvizoi
se një rëndësi madhore ka
zbatimi i Reformës në Drejtë-
si, në veçanti ecuria e proces-
it të vetingut, me synim kr-
ijimin sa më të shpejtë të in-
stitucioneve të reja të drejtë-
sisë. Pas takimit me Kreun e
Shtetit ishte Kryetari i Kuv-
endit, Gramoz Ruçi që e priti
Raportuesin për Shqipërinë
në Parlamentin Evropian, z.
Knut Fleckenstein. Ruçi nën-
vizoi vendosmërinë e Kuven-
dit të Shqipërisë për vijimin
e procesit integrues të Sh-
qipërisë në Bashkimin Evro-
pian si edhe me vijimin e re-
formave që e përshpejtojnë
këtë proces. Gjatë takimit,
Kryetari i Kuvendit u shpreh
se në vijim të plotësimit të re-
komandimeve të Komisionit
Evropian, Shqipëria po vijon
punën për implementimin e
reformës në drejtësi dhe
veçanërisht të ligjit të veti-
ngut. "Rezultati i zgjedhjeve
të qershorit ishte një mandat
i qartë për reformat evropia-
nizuese. Ne kemi filluar zba-
timin e reformës në drejtësi,
që u miratua me konsensus
ndërpartiak në korrik 2016
dhe që do të forcojë ndjeshëm
luftën kundër krimit të orga-
nizuar dhe korrupsionit", -

tha z. Ruçi, duke shtuar se
Kuvendi i Shqipërisë pret çel-
jen e negociatave me Bash-
kimin Evropian për vijimin
e reformave të mëtejshme
legjislative. Gjithashtu, kry-
etari Ruçi theksoi se Kuven-
di i Shqipërisë do vazhdojë të
bashkëpunojë ngushtë me
Parlamentin Evropian në
nxitje të reformave kyçe që
nevojiten për forcimin e sh-
tetit ligjor dhe për mirë-
qeverisjen ekonomike. "Ne i
shohim rekomandimin e Ko-
misionit Evropian, konkluz-
ionet e vendeve anëtare dhe
kushtet e tyre specifike për

zbatimin e reformës në
drejtësi si inkurajim. Jemi
plotësisht dakord me faktin
se zbatimi i reformës në
drejtësi përbën elementin
themelor për çeljen e negoci-
atave, dhe për këtë shpre-
sojmë që kjo të ndodhë sa më
parë", - tha z. Ruçi. Flecken-
stein e uroi z. Ruçi për rezul-
tatin dhe zgjedhjen e tij në
krye të Kuvendit të Sh-
qipërisë, duke shprehur
edhe një herë mbështetjen e
tij dhe të Parlamentit Evro-
pian në procesin e integrim-
it të Shqipërisë. "Ju siguroj
që grupi parlamentar që unë

përfaqësoj, por edhe ai i Par-
tive Popullore Europiane,
jemi mbështetësit e rrugës
suaj për në Bashkimin Euro-
pian si dhe çeljes së negoci-
atave për anëtarësim. Bash-
kimi Europian kishte dy
kushte thelbësore për Sh-
qipërinë. E para, ishin
zgjedhjet, të cilat në vlerë-
simin tonë ishin më të mirat
që ju keni zhvilluar në gjithë
këto vite. E dyta, ishte avan-
cimi me reformat e rëndë-
sishme dhe të domosdoshme
kryesisht në atë të drejtë-
sisë, për të cilat ne kemi një
opinion dhe vlerësim shumë
pozitiv. Shqipërisë i duhej të
punonte fort në këtë drejtim.
Nuk ka dyshim që kjo po
bëhet, dhe ne do të bëjmë
çmos që KE të çelë negociatat
me vendin tuaj. Për këto ar-
sye, unë jam i bindur se Ko-
misioni do të vendosë për 'PO'
në qershor të vitit të ardhs-
hëm", - tha z. Fleckenstein.
"Kuvendi i Shqipërisë do të
jetë garant i zbatimit të Kush-
tetutës, rregullores si dhe
ligjeve të vendit", - tha Ruçi,
duke shtuar se institucioni
që ai drejton "do të përm-
bushë çdo detyrim që lidhet,
jo vetëm me rrugën e Sh-
qipërisë në BE, por edhe me
rritjen e mirëqenies dhe cilë-
sisë së jetës për qytetarët sh-
qiptarë". Fleckenstein u
takua edhe me kreun e PD-
së, Lulzim Basha.

Valentina Madani

OKB
Ministria e Europës dhe
Punët e Jashtme bëri të ditur
dje, se kryeministri Edi Rama
dhe ministri për Evropën dhe
Punët e Jashtme, Ditmir
Bushati, iu bashkuan krerëve
botërorë në Sesionin e 72-të
të Asamblesë së Përgjith-
shme të OKB-së. Rama e
Bushati, iu bashkuan krerëve
botërorë në Sesionin e 72-të
të Asamblesë së
Përgjithshme të OKB-së.
"Temat më të rëndësishme
që pritet të diskutohen do të
jenë të lidhura ngushtësisht
me të drejtat e njeriut,
paqen, sigurinë dhe
zhvillimin", thuhet në
publikimin e MEPJ-së.



Fyerjet ndaj ish-ministrit
Tahiri, Rama shkarkon

zv.ministrin e Brendshëm
Zëvendësministri i Punëve të Brendshme, Ilir Mar

ko është liruar nga detyra me urdhër të kryeminis-
trit Edi Rama. Vendimi është marrë nga Këshilli i Min-
istrave, me propozim të kryeministrit Edi Rama që në
datën 15 shtator dhe u publikua në Fletoren Zyrtare.
"Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës
2, të nenit 6, të ligjit nr. 9000, datë 30.1.2003, 'Për orga-
nizimin dhe funksionimin e Këshillit të Ministrave',
me propozimin e kryeministrit, Këshilli i Ministrave
vendosi: Z. Ilir Marko, zëvendësministër i Punëve të
Brendshme, lirohet nga kjo detyrë. Ky vendim hyn në
fuqi menjëherë", thuhet në njoftimin e publikuar në
Fletoren Zyrtare. Zv/ministri i Brendshëm vinte nga
radhët e LSI-së, ndërsa u bë i njohur pas SMS-ve fyese
ndaj Saimir Tahirit. Për këtë shkak, Rama kërkoi sh-
karkimin e tij në 22 qershor, ndërsa vendimi është
marrë pas mbledhjes së qeverisë së re.

Kryetarja e LSI-së: Duam reformë të vërtetë, 25 qershori, një histori e shëmtuar

Kryemadhi-Fleckenstein: Mbështesim në
Kuvend çdo gjë në lidhje me integrimin

DEKLARATA
"LSI-ja do të
mbështesë në
Kuvend gjithçka që
lidhet me integrimin
evropian.
Mbështesim një
reformë të vërtetë
zgjedhore; 25
qershori, një histori
e shëmtuar e
deformimit të votës
së shqiptarëve", - u
shpreh gjatë takimit
kryetarja e LSI-së,
Monika Kryemadhi.

Raportuesi i Parlamentit Evropian
për Shqipërinë, Knut Fleckenstein
dhe Kryetari i Kuvendit, Gramoz Ruçi

Kryetarja e LSI-së,
Monika Kryemadhi
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Gjenerali amerikan, Curtis M. Scaparroti për "GSH": Jeni pothuajse në çdo mision të Aleancës

Komandanti suprem i NATO-s: Siguria,
tri kërcënimet për Ballkanin e brishtë
Shefat e Shtabit të 29 vendeve, për herë të parë në Tiranë

Për herë të parë në his
tori, Komiteti Ushtar
ak i NATO-s u mblodh

fundjavën e kaluar në Ti-
ranë. Shefat e shtabit të ush-
trive të 29 vendeve anëtare
diskutuan për sigurinë në
rajon dhe zgjodhën si kry-
etar të ardhshëm të komi-
tetit, që sot drejtohet nga
një gjeneral çek, shefin e
Flotës Ajrore britanike.

Ministrja e re e Mbro-
jtjes, Xhaçka dhe shefi i sa-
podekretuar i Ushtrisë,
Kollçaku patën rast ta nisin
detyrën me një "stërvitje" të
nivelit të lartë.

Bashkë me Komitetin
Ushtarak, në Tiranë ishte
Komandanti Suprem i
NATO-s, Curtis M. Scapar-
roti.

Komandanti ushtarak i
NATO-s është historikisht
një gjeneral i Ushtrisë ose i
Flotës Ajrore Amerikane.
Ky post është mbajtur për
herë të parë nga Ajzenhau-
er, më vonë nga një person i
dashur për shqiptarët, Ues-
li Klark dhe sot, nga gjener-
ali me 4 yje, Scaparroti.

Ai është njeriu përgjegjës
për operacionet ushtarake
të Aleancës dhe njëkohë-
sisht mban detyrën e koman-
dantit të ushtrisë ameri-
kane në Europë. Curtis Scap-
arroti ju përgjigj pyetjeve të
"Gazeta Shqiptare".

Ai identifikoi 3 kërcën-
ime kryesore për Shqipërinë
dhe rajonin: Rritjen e influ-
encës së jashtme, ekstrem-
izmin dhe kthimin e
luftëtarëve të huaj.

Gjeneral, Komiteti Ush-Gjeneral, Komiteti Ush-Gjeneral, Komiteti Ush-Gjeneral, Komiteti Ush-Gjeneral, Komiteti Ush-
tarak i Ntarak i Ntarak i Ntarak i Ntarak i NAAAAATOS-s u mbTOS-s u mbTOS-s u mbTOS-s u mbTOS-s u mblodhlodhlodhlodhlodh
për herë të parë në Tiranë.për herë të parë në Tiranë.për herë të parë në Tiranë.për herë të parë në Tiranë.për herë të parë në Tiranë.
Cilat ishin qëllimet, çfarëCilat ishin qëllimet, çfarëCilat ishin qëllimet, çfarëCilat ishin qëllimet, çfarëCilat ishin qëllimet, çfarë
u arrit nga kjo konferencëu arrit nga kjo konferencëu arrit nga kjo konferencëu arrit nga kjo konferencëu arrit nga kjo konferencë
dhe çfarë kontributi i sjell-dhe çfarë kontributi i sjell-dhe çfarë kontributi i sjell-dhe çfarë kontributi i sjell-dhe çfarë kontributi i sjell-
in takime të tilla sigurisëin takime të tilla sigurisëin takime të tilla sigurisëin takime të tilla sigurisëin takime të tilla sigurisë
së përbashkët?së përbashkët?së përbashkët?së përbashkët?së përbashkët?

Ne u mblodhëm në Tiranë
për të bërë një pasqyrim të
situatës së përgjithshme,
për të ndarë me njëri-tjetrin
pikëpamjet dhe informacio-
net tona në çdo fushë. Kë-
sisoj, ne mund t'u japim
udhëzime apo informacion
të saktë ushtarak shteteve
anëtare, por edhe sekretar-
it të Përgjithshëm dhe Komi-
tetit ushtarak të NATO-s.

Ky ishte rezultati i takim-
it. Ne folëm për shumë çësh-
tje, p.sh për misionin "Reso-
lute Support" në Afganistan
apo misionin e KFOR-it në
Kosovë.

Trajtuam projektimin e
stabilitetit, si mund të kri-
jojmë një mjedis të tillë dhe
çfarë udhëzimesh men-
dojmë se na duhen ne, si drej-
tues ushtarakë, në mënyrë

që ta zbatojmë këtë projekt
stabiliteti.

Ne diskutuam për ko-
mandën drejtuese të NATO-
s, çfarë ndryshimesh duhen
bërë aty. Të gjitha këto çësh-
tje janë shumë të rëndë-
sishme dhe patëm shkëm-
bime mendimesh dhe bised-
ime mjaft, mjaft të mira.
Kështu, kjo ishte një mundë-
si përfitimi për të gjithë.

E fundit, që mund të
them, sa herë që shefat e sh-
tabeve të 29 vendeve mblid-
hen së bashku me koman-
dantët, kemi të bëjmë me një
shans të vërtetë. Sepse aty
ka ekspertizë të kualifikuar
dhe mundësia për t'i folur
njëri-tjetrit sy më sy sjell
gjithmonë përfitim për të
gjithë. Është shumë më mirë
se komunikimi me telefon
ose të tjera si kjo.

Një nga qëllimet e kon-Një nga qëllimet e kon-Një nga qëllimet e kon-Një nga qëllimet e kon-Një nga qëllimet e kon-
ferencës ishte diskutimiferencës ishte diskutimiferencës ishte diskutimiferencës ishte diskutimiferencës ishte diskutimi
mbi situatën e sigurisë nëmbi situatën e sigurisë nëmbi situatën e sigurisë nëmbi situatën e sigurisë nëmbi situatën e sigurisë në
Ballkanin PBallkanin PBallkanin PBallkanin PBallkanin Perëndimorerëndimorerëndimorerëndimorerëndimor.....
Cilat  mendoni se janëCilat  mendoni se janëCilat  mendoni se janëCilat  mendoni se janëCilat  mendoni se janë
kërcënimet kryesore përkërcënimet kryesore përkërcënimet kryesore përkërcënimet kryesore përkërcënimet kryesore për

Shqipërinë dhe rajonin?Shqipërinë dhe rajonin?Shqipërinë dhe rajonin?Shqipërinë dhe rajonin?Shqipërinë dhe rajonin?
NATO është e përkushtu-

ar për stabilitetin dhe sigur-
inë në Ballkan. Ne kemi një
mision në Kosovë, KFOR, i
cili siguron një mjedis të sig-
urt. Kjo është e rëndësishme
dhe ne jemi të përkushtuar
në këtë drejtim. Sfidat që ne
kemi janë p.sh, një rritje e
influencës së jashtme, sigur-
isht shqetësimet për ek-
stremizmin dhe kthimi i
luftëtarëve të huaj, gjëra, të
cilat ne i diskutuam.

Pra, këto janë çështjet që
sfidojnë situatën stabël, por
disi të brishtë në Ballkanin
Perëndimor.

Ne i trajtojmë gjithnjë me
kujdes këto gjëra. Kërkojmë
vazhdimisht raportime nga
komandantët e KFOR-it për
shembull, që të sigurohemi
që kemi perspektivën e du-

hur dhe që mund të japim
këshilla shumë të sakta se
çfarë nevojitet për të siguru-
ar vazhdimësinë e për-
forcimit të sigurisë në Ball-
kanin Perëndimor dhe, sig-
urisht, të punojmë për dia-
log dhe pajtim atje.

Si mund ta ndihmojnëSi mund ta ndihmojnëSi mund ta ndihmojnëSi mund ta ndihmojnëSi mund ta ndihmojnë
NNNNNAAAAATO dhe Shtetet e Bash-TO dhe Shtetet e Bash-TO dhe Shtetet e Bash-TO dhe Shtetet e Bash-TO dhe Shtetet e Bash-

kuara rajonin e Ballkanit,kuara rajonin e Ballkanit,kuara rajonin e Ballkanit,kuara rajonin e Ballkanit,kuara rajonin e Ballkanit,
që të luftojë terrorizminqë të luftojë terrorizminqë të luftojë terrorizminqë të luftojë terrorizminqë të luftojë terrorizmin
dhe ekstremizmin e dhun-dhe ekstremizmin e dhun-dhe ekstremizmin e dhun-dhe ekstremizmin e dhun-dhe ekstremizmin e dhun-
shëm? Çfarë mund të bëjëshëm? Çfarë mund të bëjëshëm? Çfarë mund të bëjëshëm? Çfarë mund të bëjëshëm? Çfarë mund të bëjë
Shqipëria më shumë apoShqipëria më shumë apoShqipëria më shumë apoShqipëria më shumë apoShqipëria më shumë apo
më mirë në këtë drejtim?më mirë në këtë drejtim?më mirë në këtë drejtim?më mirë në këtë drejtim?më mirë në këtë drejtim?

Si fillim dua të them se
Shqipëria aktualisht bën
shumë, veçanërisht në
mbështetje të misioneve të
NATO-s kudo që janë. P.sh,
meqë po flasim për Ballka-
nin, Shqipëria merr pjesë në
misionin e KFOR-it, në atë
mision që është kyç për Kos-
ovën por jo vetëm për të. Ai
mision ka një impakt në të
gjithë rajonin.

Theksoj rëndësinë e kon-
tributit të Shqipërisë në mi-
sionin atje. Shqipëria është
një partner kyç në këtë mis-
ion.

E dyta, brenda për bren-
da NATO-s, Shqipëria kon-

tribuon pa dyshim në shkëm-
bimin e informacioneve të
shërbimeve inteligjente.

Antiterrorizmi nuk ësh-
të diçka me të cilin një shtet
mund të përballet i vetëm.
Për këtë nevojitet aleanca,
duhen partnerë. Asnjë shtet
nuk e ka të gjithë informa-
cionin, por nëse ne e shkëm-
bejmë me njëri-tjetrin atë që

dimë, ne mund ta fuqizojmë
veten tonë mbi një rrjet ter-
rorist dhe ta shkatërrojmë
atë.

Kjo është mënyra që
mund të bëhet kjo gjë. Dhe
Shqipëria luan rolin e saj me
forcat ushtarake të saj, me
kapacitetet e shërbimeve in-
teligjente, me kontributin
p.sh, në KFOR ose në HUB.
(Bazë ushtarake për opera-
cionet e NATO-s që ka rol
ndihmës, furnizues)

Dua të fokusohem pakDua të fokusohem pakDua të fokusohem pakDua të fokusohem pakDua të fokusohem pak
te kontributi i Shqipërisëte kontributi i Shqipërisëte kontributi i Shqipërisëte kontributi i Shqipërisëte kontributi i Shqipërisë
në misionet paqeruajtëse.në misionet paqeruajtëse.në misionet paqeruajtëse.në misionet paqeruajtëse.në misionet paqeruajtëse.
Mësuam se në muajin prillMësuam se në muajin prillMësuam se në muajin prillMësuam se në muajin prillMësuam se në muajin prill
Shqipëria dyfishoi praninëShqipëria dyfishoi praninëShqipëria dyfishoi praninëShqipëria dyfishoi praninëShqipëria dyfishoi praninë
ushtarake në Afganistan.ushtarake në Afganistan.ushtarake në Afganistan.ushtarake në Afganistan.ushtarake në Afganistan.
Si e sheh NSi e sheh NSi e sheh NSi e sheh NSi e sheh NAAAAATO rTO rTO rTO rTO rolin e Sh-olin e Sh-olin e Sh-olin e Sh-olin e Sh-
qipërisë në këto misione?qipërisë në këto misione?qipërisë në këto misione?qipërisë në këto misione?qipërisë në këto misione?

Në vështrim të parë Sh-
qipëria është një nga vendet
e vogla të NATO-s, por ka
ushtarakë shumë të përgat-
itur dhe ushtri mjaft aktive.

Pra, ju ndërkohë po mer-
rni pjesë: jeni në misionin
"Resolute Support", në Ko-
alicionin e Irakut, në KFOR,
ju merrni pjesë rregullisht
në operacione.

Pothuajse në çdo mision
të NATO-s, Shqipëria ka
qenë ose është pjesë.

Ajo luan rol kyç, ky ësh-
të kontribut. Partneriteti
ynë na bën ne aleancën më
të fortë ushtarake në histori
dhe aktualisht na siguron
që të kemi një Europë të lirë
dhe në paqe.

Në fund, desha të shtoj
diçka. Unë pata mundësinë
të takohem personalisht
me ministren tuaj të
Mbrojtjes dhe shefin e Sh-
tabit të Përgjithshëm, gjë
që e vlerësoj shumë, duke
ditur se ata kanë vetëm
pak ditë që kanë marrë
këto detyra.

Ne patëm një bisedë mjaft
produktive ku shkëmbyem
mendime mbi çështje të
ndryshme dhe folëm për

kontributet në këto çështje.
Gjej rastin që t'i falënderoj ata
për këtë dhe, gjithashtu, për
mbështetjen në mbajtjen e
konferencës së Komitetit Ush-
tarak të NATO-s këtu në Sh-
qipëri. Jam i nderuar që i tak-
ova ata dhe pres të bash-
këpunoj me ta, ndërkohë që
bëjmë përparime të përbash-
këta në NATO.

KOMANDANTI I NATO-s
INTERVISTA

Erl Murati

RREZIQET
Rritja e influencës së jashtme,
ekstremizmi i dhunshëm dhe kthimi i
luftëtarëve të huaj janë shqetësimet
kryesore për shefat ushtarakë të
Aleancës së Atlantikut të Veriut.
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KUNDERTERRORIZMI

"Antiterrorizmi nuk është diçka me të
cilin një shtet mund të përballet i vetëm.

Për këtë nevojitet Aleanca, duhen
partnerë. Asnjë shtet nuk e ka të gjithë

informacionin i vetëm", thotë Scaparroti.

“

PREMTIMI

Shefi i Shtabit,
Kollçaku: Do të
rrisim prezencën
në Afganistan
Shefi i Shtabit të Ushtrisë,
Bardhyl Kollçaku deklaroi se
Shqipëria do të shtojë
prezencën ushtarake në Af-
ganistan. "Shqipëria do të
mbetet e angazhuar për sa
kohë të jetë e nevojshme në
misionin e NATO, "Resolute
Support Mission" në Afgani-
stan. Përpjekja jonë e për-
bashkët është që ky vend të
mos ketë mundësi të kthe-
het në një vend të sigurt për
terrorizmin ndërkombëtar.
Prandaj, vitin që shkoi Sh-
qipëria dyfishoi kontributin
ushtarak dhe ka shprehur
vullnetin përsëri (përgjatë
kësaj konference) për sh-
timin me një togë të person-
elit në Afganistan", deklaroi
Kollçaku gjatë një konferencë
për mediat në Tiranë.

Komandanti Suprem i NATO-s,
Curtis M. Scaparroti

Kryeministri Rama dhe Ministrja e Mbrojtjes
Xhaçka në konferencën e NATO-s
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Të gjithë ata që janë pr
onarë toke do të pagua-

jnë taksë për ujitjen pa
marrë parasysh nëse e për-
dorin këtë shërbim apo jo.
Një dokument i qeverisë, i
publikuar në korrik të
këtij viti nga Ministria e
Bujqësisë për ujitjen dhe
kullimin jep edhe detajet
sesi do të funksionojë kjo
skemë, e cila synon të
mbledhë paratë e nevo-
jshme për funksionimin e
strukturave të koordinim-
it dhe investimeve. Në fakt,
edhe sot mblidhet një tak-
së vjetore për ujitjen,
veçse ligji sanksionon se
atë e paguan zotëruesi i
tokës, por jo shtesa nëse ai
e përdor apo jo këtë shër-
bim. Drejtoritë e Ujitjes dhe

Kullimit, së bashku me
njësitë e Ujitjes dhe Kullim-
it të bashkive dhe Organiza-
tat e Përdorimit të Ujit -të
takohen çdo fillim viti për
hartimin e planit të shërbim-
it të ujitjes, buxhetit dhe
tarifës së shërbimit të
ujitjes. Më pas shkohet në
këshillin bashkiak ku dhe
kërkohet miratimi i bux-
hetit dhe tarifës. Kur sistemi
ujitës bëhet financiarisht i
qëndrueshëm, bashkitë dhe
Organizatat e Përdorimit të
Ujit do të nxiten të krijojnë
një fond rezervë, i cili mblid-

het çdo vit dhe do të për-
doret për mbulimin e kos-
tove fikse të menaxhimit të
sistemit ujitës. Kostot fikse
për ujitjen (mirëmbajtje,
zyra, staf) do të mblidhen
nga bashkitë nga të gjithë
pronarët e tokave brenda
zonës së shërbimit të siste-
mit ujitës, pavarësish nëse
ata zgjedhin të ujitin ose jo.
Kostot variabël i ngarkohen
vetëm fermerëve që
kërkojnë ujitje dhe kjo du-
het të bëhet sa më shumë të
jetë e mundur, bazuar mbi
sasinë e ujit të kërkuar dhe

atë të dhënë, shkruan "Mon-
itor". Qeveria do të hartojë
procedura të reja për pag-
esën dhe depozitimin si për
tarifat fikse, e thënë ndry-
she Tarifa Vjetore e Mirëm-
bajtjes (TVM), ashtu dhe për
koston variabël apo ndry-
she Tarifën e Shërbimit të
Ujitjes (TSHU). Pagesa për
TVM, e cila mbulon kostot
fikse bazë, do bëhet si për
taksat dhe tarifat e tjera të
vendosura nga bashkia. Ajo
do të vendoset mbi këdo që
zotëron apo merr me qira
një tokë, brenda zonës po-

tenciale të shërbimit të
ujitjes. Pagesat nga pronar-
ët/qiramarrësit mund të
bëhen direkt në zyrat e tak-
save në bashki ose nëpërm-
jet transfertave bankare.
Përdorimi i fondeve do të
bëhet duke qenë njësia e

Ujitjes dhe Kullimit e bash-
kisë si firmë e parë e autor-
izuar dhe OPU-ja si firmë e
dytë. Pagesat për shër-
bimin e ujitjes do të kryhen
50% përpara sezonit të
ujitjes dhe 50% në mes të
sezonit të ujitjes.

Unifikimi i institucioneve që trajtojnë dosjet e pronave

Versioni i ri: Hipotekat
e ALUIZNI bëhen bashkë
Agjencia e Trajtimit të pronave institucion më vete

Propozimi i kryeminis
trit për  bashkimin e
institucioneve që mer-

ren me çështjet e pronave
është formalizuar. Versioni
që po diskutohet dhe pritet
të zbatohet është bashkimi
i Hipotekës me Agjencinë e
Legalizimeve dhe Agjencia e
Trajtimit të Pronave të jetë
institucion më vete.
SKEMASKEMASKEMASKEMASKEMA

Bashkimi i paralajmëru-
ar i institucioneve që traj-
tojnë çështjen e pronës ësh-
të ndër prioritetet e ristruk-
turimeve masive që po
ndërmerr qeveria "Rama 2".
Burime nga qeveria bëjnë të
ditur se një prej versioneve
më të mundshme të këtij ris-
trukturimi, i cili përfshin
ALUIZNI-n, Zyrat e Regji-
strimit të Pasurive dhe
Agjencinë e Trajtimit të
Pronave. Sipas burimeve
brenda qeverisë, ky version
parashikon bashkimin e
ALUIZNI-t dhe zyrës së
hipotekave në një drejtori të
vetme. Bashkë me adresarin
e ri, kjo zyrë do parashiko-
het të vendoset nën varësinë
e Ministrisë së Brendshme.
Përmes kësaj shkrirjeje syn-
ohet unifikimi i të dhënave
të pronave në një organ të
vetëm, duke shmangur bu-
rokracitë, përplasjet dhe
procedurat e stërzgjatura të
rakordimit të informacion-
it. Njëherësh qeveria shpre-
son se në këtë mënyrë
thjeshtëzohen procedurat
dhe minimizohen hapësirat
për korrupsion.  Burimet
nga qeveria bëjnë të ditur se
Agjencia e Trajtimit të
Pronës mendohet të lihet jas-
htë kësaj strukture, për sh-
kak të faturave të larta të
kompensimeve ndaj pronar-
ëve. Unifikimi i institucion-
eve që trajtojnë çështjet e
pronave u paralajmërua
këtë verë nga Kryeministri
Edi Rama. Sipas tij, është e
papranueshme që qytetarët
duhet të përplasen në tre
zyra të ndryshme për të

S'ka rëndësi nëse e përdor ose jo shërbimin për ujitje

Pronarët e tokës do paguajnë taksë ujitje

Ornela Manjani

zgjidhur çështjet e pronë-
sisë.
SKEMA PËR PRSKEMA PËR PRSKEMA PËR PRSKEMA PËR PRSKEMA PËR PRONONONONONAAAAATTTTT

Me rishikimin dhe
rigrupimin e shumë prej in-
stitucioneve, Agjencia e
Titujve të Pronësisë pritet të
jetë institucioni kryesor që
do të merret me çështjen e
pronave në Shqipëri. Në

tryezën e kryeministrit
kanë shkuar dy variante se
si mund të zgjidhet përfun-
dimisht çështja e pronave në
vend. Duke renditur 12 insti-
tucione që merren aktual-
isht me dhënien e titujve të
pronësisë, grupi i punës evi-
denton faktin që secila prej
agjencive i lëshon këto tituj

në bazë të hartave të veta.
Kështu, përmes një struk-
ture të re që pritet të krijo-
het, qeveria do të synojë për-
fundimin e një regjistri fille-
star, sistematik, kombëtar të
pronës së paluajtshme,
regjistër ky që ka munguar
dhe ka shkaktuar këtë kaos
që ish-pronarët po vuajnë

ende sot. Gjithashtu, qever-
ia, në bazë të rekomandi-
meve të marra, pritet të ndër-
tojë një regjistër elektronik
të pasurive të paluajtshme
për pronat në fshat, për
regjistrimin e pasurive pas
vitit 1991, si dhe ndërtimin e
një sistemi dixhitalizimi të
pasurive të paluajtshme,
përfshirë hartografinë sipas
standardeve europiane. Deri
më tani kanë qenë 10 agjen-
ci që jepnin tituj pronësie,
duke nisur nga ALUIZNI
(Ministria e Zhvillimit Ur-
ban); ZRPP (Ministria e
Drejtësisë); ASIG (Ministria
e Shtetit për Inovacionin);
ATP (Ministria e Drejtësisë);
AMTP (Ministria e Bujqë-
sisë); Administrimi i Pronës
Shtetërore (Ministria e
Ekonomisë); EKB (Minis-
tria e Zhvillimit Urban);
Oborret dhe shtëpitë prej '91
(Njësitë vendore); AITP
(Ministria e Punëve të
Brendshme) e deri te Drejto-
ria e Pronës Publike (Minis-
tria e Financave).

e-Albania, gjurmim të
çështjeve të prokurimit publikPortali e-Albania ofron

për biznesin edhe një
shërbim elektronik të
posaçëm për gjurmimin e
çështjeve të prokurimit
publik. "Gjurmimi i çësh-
tjeve të prokurimit pub-
lik" është shërbimi që
mundëson gjurmimin e
pjesëmarrjes në tenderë
në Agjencinë e Prokurim-
it Publik, por edhe të edhe
një pjesëmarrje të caktu-
ar në tender në bazë të
numrit identifikues që

Sigurimi i debitorëve,
bankat licencohen si

agjentë ndërmjetësimi

Bankat tregtare po
zgjerojnë spektrin e

aktivitetit të tyre, duke u
licencuar edhe si agjentë të
ndërmjetësimit në sig-
urime. Së fundmi, Credins
Bank ka marrë miratimin
paraprak nga Banka e Sh-
qipërisë për të kryer këtë
aktivitet, pasi të jetë licen-
cuar nga Autoriteti i
Mbikëqyrjes Financiare.
Më herët, licenca për këtë
aktivitet është marrë edhe
nga banka të tjera. Marrja
e një licence të tillë nuk
nënkupton një angazhim
me spektër të gjerë për të
ndërmjetësuar në shitjen e
policave të sigurimit, por
kryesisht me tregtimin e
produkteve të lidhura me
aktivitetin bankar. Në
dhënien e kredive afatgja-
ta, bankat kërkojnë do-
mosdoshmërish sigurimin
e jetës së kredi marrësit
dhe të pronës që lihet si
kolateral. Me marrjen e li-
cencës së ndërmjetësimit,
këto produkte mund të bli-
hen nga klienti direkt në
bankë. Bankat në këtë rast
do të përfitojnë edhe komi-
sionin e ndërmjetësimit,
çka krijon mundësi për
zgjerimin e bazës së tyre të
të ardhurave. Vitin e kalu-
ar, primet e shkruara bru-
to nga produktet e sig-
urimit të jetës së debitorit
dhe sigurimit të garancive
arritën në 760 milionë lekë.
Një pjesë e mirë e primeve
të arkëtuara kanë shkuar
si komisione për agjentët.

zotëron. Regjistrohuni/
logohuni në e-Albania për të
siguruar shërbimin më të
mirë. E-Albania është porta-
li qeveritar ku shërbimet
qeveritare që gjenden në
zyrat dhe sportelet fizike të
institucioneve ofrohen në
mënyrë elektronike falë plat-
formës së ndërveprimit që
ndërlidh sistemet e institu-

cioneve me njeri-tjetrin. Por-
tali është konceptuar si një
zyrë elektronike me një
ndalesë ku qytetari regjis-
trohet duke përdorur
kartën e tij të identitetit dhe
shërbehet duke kërkuar dhe
aplikuar për shërbimin që i
nevojitet. E-albania ofron
shërbime elektronike të
nivelit 3 dhe 4 (sipas UNPAN

2014) nëpërmjet stan-
dardeve më të fundit të
teknologjisë, mundësi për
kryerjen e pagesave online
për këto shërbime nëpërm-
jet kartave të debitit dhe
kreditit. Gjithashtu, në por-
tal ofrohet edhe shërbime
elektronike të nivelit 1 dhe
2 (sipas UNPAN 2014), ku çdo
i interesuar të marrë infor-

macion të detajuar në
lidhje me shërbimet për
publikun, (licenca, leje, au-
torizime, certifikata, vër-
tetime apo shërbime të
tjera të ngjashme), doku-
mentacionin e nevojshëm,
procedurën që duhet të nd-
jekë, oraret e funksionimit
dhe vendndodhjen e zyrave
të administratës, kontak-
tet, si dhe adresën e faqes
zyrtare të institucionit që
ofron shërbimin përkatës,
ku mund të orientohet për
detaje të mëtejshme.

Foto ilustruese

Zyrat e Regjistrimit të Pasurive
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E ëma e 1-vjeçares ishte në punë, i ati në Gjermani

Vogëlushja shqiptare që u sulmua nga dy
qenë pitbull ndodhej në shtëpi me gjyshërit

Qëlloi me armë
në ajër e

terrorizoi banorët,
në kërkim i riu
DURRËS DURRËS DURRËS DURRËS DURRËS - Një 35-

vjeçar nga Durrësi është
shpallur në kërkim nga
policia, pasi gjatë natës së
djeshme qëlloi me armë
në ajër, duke terrorizuar
banorët. Shtetasi me ini-
cialet B.D., banues në
Sektor Rinia, akuzohet se
rreth orës 03:00 ka qëllu-
ar me automatik në ajër
në zonën ku ai banon. Fill
pas kësaj u largua nga
vendngjarja, ndërsa gjatë
kontrollit në banesë iu
gjetën 12.2 kg kanabis sa-
tiva. "Shtetasi i më-
sipërm, më datë
18.09.2017, rreth orës
03:00, në Sektor Rinia dy-
shohet se ka qëlluar në
ajër me armë zjarri au-
tomatik. Me të marrë
njoftim, menjëherë në
vendngjarje kanë shkuar
efektivët e policisë, të
cilët kanë këqyrur ven-
din e ngjarjes dhe kanë
identifikuar autorin.
Gjatë këqyrjes së vendit
të ngjarjes janë gjetur
dhe sekuestruar 10 gëzho-
ja", thuhet në njoftimin e
policisë. Materialet i
kaluan Prokurorisë së
Rrethit Gjyqësor Durrës,
për veprime të mëte-
jshme për veprat penale
"Prishje e rendit dhe
qetësisë publike", "Pro-
dhim dhe mbajtje pa leje
e armëve luftarake dhe e
municionit" dhe "Pro-
dhim dhe shitje e narko-
tikëve".

Autorët i morën 500 euro

Arrestohen 2 shqiptarë,
grabitën biznesmenin në Itali
ITITITITITALI ALI ALI ALI ALI - Dy shtetas shqiptarë janë arrestuar nga

policia italiane në Altamura, pasi dyshohet se janë
autorë të grabitjeve me armë në një biznes. Medi-
at e huaja raportuan dje, se duke përfituar nga fes-
timet e festivalit "San Riccardo", dy shqiptarët me
inicialet M.E. dhe K.H., të dy 22 vjeç, kanë shkuar
të maskuar dhe me armë zjarri në një biznes famil-
jar dhe nën kërcënimin e armës i kanë marrë pr-
onarit rreth 500 euro dhe janë larguar me shpejtë-
si. Pas disa kërkimeve nga policia dhe në bash-
këpunim me një kompani sigurimesh private, ësh-
të arritur të identifikohet makina e autorëve sh-
qiptarë si dhe të arrestohen në flagrancë. Policia
gjeti në makinën tip "Fiat Panda" një pistoletë tip
"Kayman" me 5 plumba në karikator, e cila u për-
dor nga dy shqiptarët për të kërcënuar pronarin e
biznesit, para cash si dhe disa telefona.

21-vjeçarja: Sherrin e niste për punët e shtëpisë. Gruaja: E qortoja, por e kishte mendjen për të dalë

Dhuna, vjehrra bën për spital nusen e djalit
E reja merr urdhër mbrojtjeje, në hetim 56-vjeçarja

ITITITITITALI ALI ALI ALI ALI - Të tjera detaje
raportuan dje mediat ital-
iane në lidhje me ngjar-
jen e rëndë që tronditi
pasditen e së dielës Bres-
cia-n e Italisë dhe jo
vetëm, ku një vajzë 1
vjeçe me origjinë sh-
qiptare u masakrua për
vdekje nga dy qen pitbull.
Ngjarja e rëndë ndodhi
në komunën e Flero-s, në
krahinën e Brescia. Mëso-
het se vogëlushja jetonte
bashkë me nënën e saj te
gjyshërit, pasi babai, sh-

tetas shqiptar, ishte larguar
drejt Gjermanisë, fill pasi
kishte humbur punën në Ita-
li. "Tgcom" shkruan se në
momentin kur ndodhi ngjar-
ja, 1-vjeçarja ishte në shtëpi
bashkë me gjyshen dhe gjy-
shin, pasi nëna 22-vjeçare,
shtetase italiane, ndodhej në
punë. Pasi ka dalë në obor-
rin e shtëpisë për të luajtur,
vogëlushja është sulmuar
egërsisht nga dy qentë e gjy-
shit të saj 63-vjeçar. Sapo ka
dëgjuar të qarat e vajzës, ai
ka ndërhyrë menjëherë për

të shpëtuar mbesën e tij. Por,
pavarësisht se 63-vjeçari
ndërhyri në kohë, nuk arriti
ta shpëtonte vogëlushen,
duke mbetur edhe vetë i pla-
gosur. Mësohet se vajza
mori lëndime të mëdha në
kokë, duke i shkaktuar në
këtë mënyrë edhe vdekjen
e menjëhershme. Vogëlush-
ja Victoria Zikaj ishte vaj-
za e emigrantit shqiptar Egi
Zikaj dhe 22-vjeçares ital-
iane Olga De Luca.
Ndërkaq, sapo u sinjalizuan
për ngjarjen e rëndë, kara-

binierët mbërritën në sh-
tëpinë ku ndodhi tragjedia,
dhe vunë re se në hyrje të
saj ndodheshin dy qentë
pitbull, të cilët më pas u
neutralizuan prej tyre. Ak-
tualisht gjyshi ndodhet i
shtruar në spital dhe jash-
të rrezikut për jetën. Medi-
at italiane raportuan dje,
mes të tjerash, se nëna e
vogëlushes për shkak të
shokut të madh që përjetoi
pas lajmit të tmerrshëm, ësh-
të shtruar në spital. Pas ng-
jarjes tragjike, Mauro Bru-

netti, nënkryetari i bashkisë
së komunës së Flero-s, duke
folur për mediat italiane tha
se kjo është diçka shumë e
rëndë dhe se e gjithë qyteza
ndodhet në zi. "Një ngjarje

që nuk mund të shpjego-
het. Nuk gjej fjalët. E gjithë
qyteza është në zi për
tragjedinë që ka goditur
këtë familje", - u shpreh
Mauro Brunetti.

Xhensila Kodra

Rastet e dhunës në
familje nuk kanë të
ndalur. Një 56-vjeçare

nga Tirana ka rrahur dhe ka
bërë për spital nusen e djalit.
Mësohet se konfliktet vjehr-
rë-nuse kanë marrë shkak
nga punët e shtëpisë. Burime
nga policia bënë me dije se
ngjarja ka ndodhur dy ditë
më parë në banesën e tyre.
Pas kësaj, 21-vjeçarja është
paraqitur në Komisariatin
Nr. 4 dhe ka bërë kallëzim,
duke pretenduar se është
dhunuar edhe herë të tjera
nga mamaja e burrit të saj sa
herë që ai nuk ndodhej në sh-
tëpi. Por kjo gjë është mohuar
nga 56-vjeçarja, e cila ka po-
huar se në asnjë moment nuk

ka vënë dorë mbi të, por se në
disa raste i ka ngritur zërin për
sa i përket mosbërjes së
punëve të shtëpisë. Pas kallëz-
imit të marrë, policia ia referoi
materialet prokurorisë, duke e
akuzuar 56-vjeçaren për dhunë
në familje. Ndërsa, për 21-
vjeçaren u plotësua kërkesë-
padia për lëshimin e urdhrit të
menjëhershëm të mbrojtjes.

DEKLARATAT
E reja me inicialet A.A. ka

pohuar në polici se vjehrra e
ka dhunuar fizikisht dhe
psikologjikisht dhe në
mënyrë sistematike. 21-
vjeçarja ka pretenduar para
oficerëve të policisë se nuk
ka mundur ta denoncojë më
parë pasi nuk ka dashur që
kjo gjë të bëhej shkak për

ndonjë konflikt të mund-
shëm që mund t'i shkaktohej
me të shoqin. Sipas së resë,
ngjarjet kanë qenë të përsërit-
ura dhe se shpeshherë qëllo-
hej edhe me sende të forta në
trup. "Sherrin e niste për
punët e shtëpisë. Nuk më tra-
jton mirë, dhe këtë gjë kam
pasur frikë t'ia tregoja të
fejuarit pasi mund të zihesha
edhe me të", - mësohet të
ketë deklaruar ajo në polici.
Por, pas kallëzimit që A.A. ka
bërë, uniformat blu kanë
marrë në pyetje edhe 56-

vjeçaren me inicialet Z.A. Kjo
e fundit e ka mohuar që ta
ketë dhunuar nusen e djalit,
duke u shprehur se e ka si
bijën e saj. "Ne jemi grindur
shpeshherë. E qortoj shpesh
për punët e shtëpisë, por as-
njëherë nuk e kam dhunuar.
Nusen e kam si vajzën time,
e dua dhe e respektoj. Por ajo
nuk më dëgjon edhe pse unë
e mësoj për të mirën e sh-
tëpisë. E ka mendjen vetëm
për të dalë", - ka pohuar 56-
vjeçarja, ndaj së cilës ka ni-
sur hetim në gjendje të lirë.

Vendi ku ndodhi ngjarja

Foto ilustruese

KALLËZIMI
21-vjeçarja ka denoncuar në polici vjehrrën e saj, të
cilën e akuzon se në mënyrë sistematike e ka dhunuar
fizikisht dhe psikologjikisht. Sipas saj, sherri mes tyre
niste për punët e shtëpisë, ndërsa 56-vjeçarja ka
mohuar ta ketë dhunuar, por është shprehur se në disa
raste e ka qortuar për të mirën e shtëpisë.

TENDER  I HAPUR KOMBËTAR

REPUBLIKA  E  SHQIPERISE
BANKA  E  SHQIPERISE
DEPARTAMENTI  I  ADMINISTRIMIT
SEKTORI  I  PROKURIMIT

Banka e Shqipërisë kërkon të realizojë objektin e prokurimit: “Shërbimi i mbikëqyrjes së punimeve të
rikonstruksionit të godinës së ish-hotel Dajtit, për një periudhë tre vjeçare”.

Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit “Tender i hapur
kombëtar”, për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër, me fond limit 24,680,000 Lekë”.

Dokumentet e tenderit mund të tërhiqen pranë Sektorit të Prokurimeve të Departamentit të Administrimit,
të Bankës së Shqipërisë, me adresë: Rruga e Dibrës, Kompleksi “Halili”, Kulla A, Tiranë, Tel.
042419411(ext.4251), çdo ditë nga ora 10.00 – 13.00 nga çdo person i autorizuar, me paraqitjen e një
kërkese me shkrim. Tërheqja e dokumenteve mund të bëhet vetëm pasi të keni bërë paraprakisht pagesën
e pakthyeshme prej 500 Lekë, pranë një banke tregtare në llogarinë e Bankës së Shqipërisë sipas detajeve
të mëposhtme:

Përfituesi: Banka e Shqipërisë
BIC: STANALTR
IBAN: AL68 1011 1008 0000 0000 2222 222L; BIC

Përshkrimi: Blerje dokumente tenderi për tenderin me objekt: “Shërbimi i mbikëqyrjes së punimeve të
rikonstruksionit të godinës së ish-hotel Dajtit, për një periudhë tre vjeçare’’

Oferta duhet të paraqitet në zyrën e Sektorit të Prokurimeve, pranë Departamentit të Administrimit, në
Bankën e Shqipërisë, deri më datë 13 Tetor  2017, ora 10:00, kohë në të cilën do të hapet edhe tenderi,
ku ftohen të marrin pjesë kandidatët ose përfaqësuesit e autorizuar të tyre.
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Operacioni i policisë, në një javë u ndëshkuan 2170 shoferë për mosvendosjen e rripit të sigurimit

Aksidentet rrugore, në 20 muaj
kanë ndërruar jetë 30 fëmijë
Bilanci tragjik, 336 të tjerë janë plagosur

Të dehur dhe pa leje drejtimi,
Policia e Tiranës arreston
9 persona vetëm në 1 ditë

Policia e Tiranës ka arrestuar 9 persona për shkelje
të rregullave të qarkullimit rrugor. Mësohet se 2 prej

tyre janë arrestuar për drejtim mjeti në gjendje të dehur
dhe 7 të tjerë për drejtim mjeti pa leje drejtimi. Konkre-
tisht, për drejtim mjeti në gjendje të dehur janë vënë në
pranga shtetasit: Sokol L., 48 vjeç dhe D. B., 36 vjeçe. Ndër-
sa, të arrestuar për drejtim mjeti në mënyrë të parreg-
ullt janë shtetasit: Ramazan B., 60 vjeç; Ali D., 49 vjeç;
Shkëlzen Canaj, 42 vjeç; Misir J., 29 vjeç; Erald Sh., 26
vjeç; Viktor M., 58 vjeç dhe Altin S., 44 vjeç. Arrestimi
i këtyre personave është kryer vetëm në një ditë, ndër-
sa shërbimet e policisë rrugore pranë D.V.P Tiranë janë
duke vijuar punën për rritjen e parametrave të sigurisë
në rrugë dhe ndëshkimin e drejtuesve të parregullt të
mjeteve, të cilët mund të jenë rrezik për qytetarët dhe
mund të shërbejnë si burim aksidenti.

"Anija tregtare po hetohet në portin afër Tripolit"

Ndalimi i anijes, ambasadori: Marinarët
e bllokuar në Libi janë mirë dhe të sigurt

Në 10 vite kanë kryer 4 mijë grabitje

Shkatërrohet banda e grabitësve,
arrestohen 27 shqiptarë

GREQI GREQI GREQI GREQI GREQI - Një operacion
masiv i policisë ka sh-
katërruar një bandë të
rrezikshme në kryeqyte-
tin grek, Athinë. Në
kuadër të këtij operacio-
ni janë arrestuar 27 sh-
tetas shqiptarë, 1 bullgar,
1 gjeorgjian, 1 grek dhe 1
banor i Bangladeshit. Si-
pas mediave greke, banda
e drejtuar nga shqiptarët
gjatë 10 viteve të fundit,
mban përgjegjësinë e gra-
bitjeve të ndodhura në
stacione autobusësh,
metro dhe në aeroporte të
shtetasve të ndryshëm që

udhëtonin me to. Mësohet
se në kuadër të këtij opera-
cioni janë shpallur në
kërkim 18 shtetas të tjerë,
kryesisht shqiptarë. Ata
kanë vepruar në zonat
"Omonia", "Evangelizmos",
"Megaro Musikis", "Panor-
mou", "Sintagma", "Metak-
surgio" dhe "Kalithea", dhe
në aeroportin "Eleftheros
Venizelos", duke u ndarë në
grupe nga 3-10 persona, të
cilët më pas ndanin fitimin
me njëri-tjetrin. Drejtues të
grupit janë shtetas sh-
qiptarë, dhe për këtë fakt
grupi i grabitësve mbante

lidhje me Shqipërinë, aty ku
dërgonin shumë nga sendet
e vjedhura me autobus. Dy-
shohet se ky grup mund të
ketë kryer mbi 4000 grabitje
gjatë 10 viteve. Vetëm në një
ditë ky grup mund të kry-
ente deri në 15 grabitje, me
një vlerë totale mbi 3500
euro në ditë. ar.su.

Ambasadori i vendit
tonë në Egjipt, Edu-

ard Sulo reagoi sërish dje
lidhur me ndalimin e një
anijeje shqiptare në Libi. I
kontaktuar nga "News24",
Sulo thotë se 5 marinarët
shqiptarë janë ende në bor-
din e anijes "ENVI 1" në një
port në perëndim të Tri-
polit, ndërsa ka siguruar se
ata janë shumë mirë. Mes
të tjerash ai theksoi se u ka
kërkuar autoriteteve libi-
ane që të kontaktojë me
marinarët shqiptarë, pasi
ata nuk kanë telefona me
vete. "Jam në kontakt me
Ministrinë e Jashtme libi-
ane. 5 marinarët shqiptarë
janë ende në bordin e
anijes 'ENVI 1'. Autoritetet
libiane më siguruan se
marinarët janë mirë. Mari-
narët, të sigurt në një port
në perëndim të Tripolit.
Nuk kam komunikuar per-
sonalisht me marinarët
shqiptarë, pasi ata nuk
kanë telefona me vete. Iu
kam kërkuar autoriteteve
të komunikoj me ta. Anija
tregtare po hetohet në por-
tin afër Tripolit", - tha am-
basadori. Ndërkaq, dy ditë
më parë, ambasadori tha se
autoritetet në Libi preten-

dojnë se anija shqiptare ësh-
të marrë me transport të
paligjshëm të materialeve të
ndërtimit, kryesisht rërë
dhe zhavorre. Sakaq, ai
sqaron se autoritetet në Libi
e kanë garantuar për sigur-
inë e marinarëve shqiptarë.
Ekuipazhi kishte në përbër-
je 8 persona, konkretisht, 5
shqiptarë dhe 3 të tjerë sh-
tetas malazezë. Mësohet se 5
marinarët shqiptarë që
gjenden të bllokuar në Libi
janë Xhodet Çelaj, Artur Se-
limaj, Maliq Bushat, Avni

Buzi dhe Jurgen Balla.
Fillimisht, lajmi u pub-
likua nga ish-kryeministri
Sali Berisha, duke iu refer-
uar "qytetarit dixhital".
Pas publikimit të lajmit, i
menjëhershëm ishte edhe
reagimi i Ministrisë për
Evropën dhe Punët e Jas-
htme. Sipas kësaj të fun-
dit, marinarët ndodhen
në anije dhe nuk kanë as-
një problem shqetësues.
Mes të tjerash, MEPJ
thekson se çështja po
ndiqet intensivisht.

ANIJA
Anija shqiptare me emrin "ENVI 1", e ngarkuar
me materiale ndërtimi, është kapur nga rojet
bregdetare të Libisë më 15 shtator, në Zawya.
Sipas mediave, anija dyshohej se transportonte
ilegalisht materiale ndërtimi, duke përfshirë rërën,
të cilat ishin ngarkuar në portin e Zawya-s.

Xhensila Kodra

Nga 1 janari i vitit të
shkuar deri në 31
gusht të këtij viti

kanë ndodhur 366 aksidente
me përfshirjen e fëmijëve të
moshës 0-15 vjeç. Si pasojë
e këtyre aksidenteve
rrugore, kanë humbur jetën
30 fëmijë, 64 janë plagosur
rëndë, ndërsa 272 fëmijë
janë plagosur lehtë. Ky ësh-
të bilanci tragjik i raportu-
ar nga Drejtoria e Policisë
Rrugore, e cila ka ndërmar-
rë një nismë për rritjen e
parametrave të sigurisë
rrugore dhe ushtrimin e
kontrolleve në respektimin
e legjislacionit rrugor të
drejtuesve të mjeteve, në
drejtim të përdorimit të rri-
pave të sigurisë dhe siste-
meve të fiksimit për fëmijët
që transportohen në mjete.
Sipas policisë, nga data 11-
16 shtator të këtij viti janë
kontrolluar gjithsej 18.230
mjete, ku 2170 drejtues janë
ndëshkuar për mosven-
dosjen e rripit të sigurimit.
OPERACIONI

Policia Rrugore ka vijuar
operacionin "TISPOL-SHTA-
TOR 2017", i nisur për rritjen
e parametrave të sigurisë
rrugore. Mësohet se oraret e
kontrolleve të përqendruara
kanë nisur në 09:00-11:00 dhe
pasdite nga ora 17:00-20:00.
Ky operacion është shtrirë
në të gjitha akset rrugore
dhe zonat urbane, ku efek-

tivët e policisë kanë kontrol-
luar gjithsej 18.230 mjete.
Gjatë këtyre kontrolleve,
mësohet se policia ka ndësh-
kuar 2170 drejtues, të cilët
nuk kishin vendosur rripin e
sigurimit. Ndërsa, për sa u
përket lejeve të drejtimit të
pezulluara për transport të
parregullt fëmijësh, kanë
qenë 36 të tilla.

SYNIMI I KONTROLLIT
Sipas policisë, këto kon-

trolle kanë si synim:
ndërgjegjësimin dhe
edukimin e drejtuesve të
mjeteve për të rritur sh-
kallën e përdorimit të rripit
të sigurimit dhe të sediljeve
të posaçme për transportin
e fëmijëve; transporti i sig-
urt i fëmijëve është një nga

prioritetet në të gjitha ven-
det e BE-së dhe një nga pri-
oritetet edhe të Policisë
Rrugore në Shqipëri; komu-
nikimi dhe këshillimi, si dhe
edukimi gjatë javës me një
numër të madh drejtuesish
mjetesh dhe prindër që
transportojnë fëmijë nga
banesat në drejtim të shkol-
lave të çdo niveli dhe

anasjelltas. Po ashtu, Policia
Rrugore u bën thirrje drej-
tuesve të mjeteve dhe
prindërve që të vendosin

rripin e sigurimit, duke
shpëtuar kështu jo vetëm
jetën e tyre por edhe të fëm-
ijëve.

Foto ilustruese

Studio Permbarimore “SHKRELA”
do te zhvilloje Ankandin e pare per pasurite:

a)”Apartament”, me siperfaqe totale 77.36 m2, me nr. Pasurie 6/121+1-2, e ndodhur ne zonen kadastrale Nr.
8534, Volumi 5, Faqe 138, e ndodhur ne Lagjja 16 Prilli, Fier, ne pronesi te Vasillaq Tefi Zhaka.
Cmimi me te cilin fillon shitja e kesaj pasurie eshte ne vleren 22,898.4 (njezete e dy mije e teteqind e
nentedhjete e tete pike kater) Euro.
b)”Apartament”, me siperfaqe totale 62.2 m2, me nr. Pasurie 6/121+1-4, e ndodhur ne zonen kadastrale Nr.
8534, Volumi 5, Faqe 140, e ndodhur ne Lagjja 16 Prilli, Fier, ne pronesi te Vasillaq Tefi Zhaka..
Cmimi me te cilin fillon shitja e kesaj pasurie eshte ne vleren 18,411.2 (tetembedhjete mije e katerqind e
njembedhjete pike dy) Euro.
c)”Apartament”, me siperfaqe totale 74 m2, me nr. Pasurie 6/36+1-4, e ndodhur ne zonen kadastrale Nr.
8534, Volumi 6, Faqe 148, e ndodhur ne Lagjja 16 Prilli, Fier, ne bashkepronesi te Vasillaq Tefi Zhaka dhe
Lefteri Vangjel Zhaka dhe Lefteri Vangjel Zhaka.
Cmimi me te cilin fillon shitja e kesaj pasurie eshte ne vleren 21,904 (njezete e nje mije e nenteqind e kater)
Euro.
d)”Apartament”, me siperfaqe totale 51 m2, me nr. Pasurie 116/71+1-31, e ndodhur ne zonen kadastrale Nr.
2291, Volumi 29, Faqe 174, e ndodhur ne Kryemedhenj, Kavaje, ne pronesi te Vasillaq Tefi Zhaka.
Cmimi me te cilin fillon shitja e kesaj pasurie eshte ne vleren 19,200 (nentembedhjete mije e dyqind) Euro.
Pasurite jane ne bashkepronesi te Vasillaq Zhaka dhe Lefteri Zhaka dhe te hipotekuara ne favor te bankes.
Ankandi i pare zhvillohet me date 20.09.2017, ora 16.00 ne ambientet e Studios Permbarimore Shkrela me
Adrese:Rruga Blv.”Zogu i I”, Pall. “Agimi”, H 2, K 3, Ap. 5, Tirane.



E martë 19 Shtator 201710 - SPECIALE

Ministria e Finan
cave publikon
listën e kategorisë

joparësore në radhët e ish-
të përndjekurve politikë që
mund të trajtohen me dëm-
shpërblim, por duhet të
dorëzojnë dokumentet e
nevojshme në drejtorinë e
pagesave. Bëhet fjalë për
listën e kategorisë joparë-
sore, për trashëgimtarët,
rreth 2000 përfitues, të cilët
do të marrin dëmshpërblim,
por më parë duhet të plotë-
sojnë dosjen me dokumente.
Përfituesit do të marrin kës-

tin e parë dhe të dytë. "Gaze-
ta Shqiptare" publikon
listën e plotë së bashku me
analizën e dokumentacionit
për çdo dosje.
DOKUMENTET

Të gjithë trashëgimtarët
e ish-të dënuarve duhet të
sigurohen pranë bankës në
të cilën kanë hapur llogarinë
që llogaria e tyre është ak-
tive. Në rast se llogaria nuk
është aktive, shuma e dëm-

shpërblimit kthehet mbrap-
sht në buxhet duke sjellë
vonesa dhe ndërlikime të
panevojshme. Kur kemi
ndryshim të identitetit,
emër/mbiemër, apo në ras-
tet kur në certifikatë ndrys-
hon emri ose mbiemri, qoftë
edhe me një germë të vetme
në krahasim me dëshminë e
trashëgimisë apo prokurës,
kartës së identitetit dhe çdo
dokumenti tjetër të

nevojshëm, duhet medoem-
os që në të gjitha dokument-
et emrat të jenë të njëjtë me
atë që është shkruar në cer-
tifikatën e lëshuar nga
gjendja civile. Në raste se ka
transkriptime të gabuara
gjatë kohës nga një certi-
fikatë e një periudhe të cak-
tuar, atëherë këto ndryshime
duhet të pasqyrohen brenda
formatit të certifikatës apo
edhe të një vërtetimi të

veçantë të lëshuar nga zyra
e gjendjes civile. Ligji
parashikon edhe rastet e
ekzekutimeve pa gjyq. "Në
rastet e ekzekutimeve kapi-
tale pa gjyq, është i domos-
doshëm një vendim fakti
gjykate që vërteton vdekjen,
plus një certifikatë të
lëshuar nga zyra e gjendjes
civile. Në rastet kur për ar-
sye të njohura në gjendjen
civile nuk ekzistojnë doku-

mente të periudhës për-
katëse dhe ky fakt vërteto-
het nga gjendja civile, i in-
teresuari është i detyruar të
bëjë një gjyq fakti, të cilin
edhe në këtë rast si në pikën
më lart, duhet ta shoqërojë
me një certifikatë", thuhet
në njoftimin që Ministria e
Financave bën për të sqaru-
ar trashëgimtarët e ish-të
dënuarve që nuk kanë mar-
rë ende dëmshpërblimin.

(V(V(V(V(Vijon ngijon ngijon ngijon ngijon nga na na na na numri i djeshëm)umri i djeshëm)umri i djeshëm)umri i djeshëm)umri i djeshëm)

Ornela Manjani

PJESA E SHTATË/ Ish-të përndjekurit, dokumentet duhet të dorëzohen brenda tre muajve

Trashëgimtarët, dy mijë përfituesit
e këstit të parë dhe të dytë

Ministria e Financave, fëmijët dhe nipërit e ish-të dënuarve të plotësojnë dosjet

SHENIM:Kur dokumentacioni eshte I rregullt shenohet me V,kur mungon shenohet me X,kur kane autorizuar me prokure shenohet me P.

NR. 
DOSJES

EMER MBIEMER VKM NR. EMER ATESIA MBIEMER DATELINDJA
VENDLIN

DJA
EMER ATESIA

MBIEME
R

DATELIN
DJA

VENDLINDJA

11917 PJETER HAXHIJA
TEUTA PJETER HAXHIJA
ELDA PJETER HUBLINA
VILJAM PJETER HAXHIJA

RAJMONDVILJAM HAXHIJA
RENATO VILJAM HAXHIJA

SKENDER PJETER HAXHIJA
ALFREDOSKENDERHAXHIJA
PJETER SKENDERHAXHIJA
NORMA SKENDERSHESTANI

PJETER E TRASHEGOJNE TEUTA,ELDA, ME ZEVENDESIM ( PER VILJAM) RAJMOND DHE RENATO, ME ZEVENDESIM( PER SKENDER) ALFREDO,PJETER,NORMA; POR NE  VENDIMIN E GJYKATES SE RREHTI SHKODER P

NDAJ TRASHEGIMTARET DUHET TE SJELLIN VENDIMIN E E FORMES SE PRERE

SHENIM; TEUTA,ELDA,RENATO,ALFREDO,PJETER,NORMA KANE MARRE DY KESTE DHE NUK JANE PER PAGESE TANI

RAJOMD KA MARRE NJE KEST NE NR.E TIJ TE LLOGARISE E CILA ESHTE ME SHKRIM DORE; DUHET TE SJELLE VERTETIM NR.LLOGARIE LESHUAR NGA BANKA ME VULEN PERKATESE NE MENYRE QE TE BEHET PAGE

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

KOPJE 
TE 

LETER 
NJOFTI

M 

NUMER 
PERSON

AL 
LLOGAR

I  
BANKAR

E

CERTIFI-
KATE 

VDEKJE

CERTIFI-
KATE E 

TRUNGU
T 

FAMILJA
R

DESHMI 
TRASHGI-

MIE

PRO-
KURE

CERTIFIKATE PER CDO NDRYSHIM 
IDENTITETI

V V V
V P

V V V

V X V

V V
V V

V X V
V P
V P
V P

PER LESHIMIN E DESHMISE SE TRASHEGIMISE LIGJORE, KA NJE SHENIM NGA GJYKATA SE KY VENDIM NUK KA MARRE FO

ESA PER KESTIN E DYTE

DOKUMENTAT

SHENIM:Kur dokumentacioni eshte I rregullt shenohet me V,kur mungon shenohet me X,kur kane autorizuar me prokure shenohet me P.

NR. 
DOSJES

EMER MBIEMER VKM NR. EMER ATESIA MBIEMER DATELINDJA
VENDLIN

DJA
EMER ATESIA

MBIEME
R

DATELIN
DJA

VENDLINDJA

1973 HAMZA PASHAJ SHAQIR
MYZEJEN SADIK PASHAJ
RAJMONDA HAMZA VRIONI
RROLAND HAMZA PASHAJ

HAMZA E TRASHEGOJNE MYZEJEN (BASHKESHORTJA) DHE FEMIJET RAJMONDA,RROLAND

MYZEJEN KA PROKURE PER TERHEQJEN E DEMSHPERBLIMIT PER RAJMONDA DHE RROLAND

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

KOPJE 
TE 

LETER 
NJOFTI

M 

NUMER 
PERSON

AL 
LLOGAR

I  
BANKAR

E

CERTIFI-
KATE 

VDEKJE

CERTIFI-
KATE E 

TRUNGU
T 

FAMILJA
R

DESHMI 
TRASHGI-

MIE

PRO-
KURE

CERTIFIKATE PER CDO NDRYSHIM 
IDENTITETI

V V V
V V V

V P

V P

DOKUMENTAT

SHENIM:Kur dokumentacioni eshte I rregullt shenohet me V,kur mungon shenohet me X,kur kane autorizuar me prokure shenohet me P.

NR. 
DOSJES

EMER MBIEMER VKM NR. EMER ATESIA MBIEMER DATELINDJA
VENDLIN

DJA
EMER ATESIA

MBIEME
R

DATELIN
DJA

VENDLINDJA

13385 QEMAL DINJA
LIZA LLESH DINJA

QEMAL E TRASHEGON BASHKESHORTJA LIZA

SHENIM;DESHMIA E TRASHEGIMISE LIGJORE PER QEMAL ESHTE NJEHSUAR ME ORIGJINALIN NGA KRYETARI I BASHKISE SHKODER, NDERKOHE QE KY VENDIM NUK KA DALE NGA KY INSTITUCION DHE SI E TILLE B

GJITHASHTU TRASHEGIMTARJA E VETME LIZA DUHET TE SJELLE CERTIFIKATE PERSONALE DHE VERTETIM NR.LLOGARIE BANKARE

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

KOPJE 
TE 

LETER 
NJOFTI

M 

NUMER 
PERSON

AL 
LLOGAR

I  
BANKAR

E

CERTIFI-
KATE 

VDEKJE

CERTIFI-
KATE E 

TRUNGU
T 

FAMILJA
R

DESHMI 
TRASHGI-

MIE

PRO-
KURE

CERTIFIKATE PER CDO NDRYSHIM 
IDENTITETI

V V V
V V

BASHKIA NUK KA TAGRIN PER TE NJEHSUAR NJE DOKUMENT LIGJOR QE NUK KA DAL NGA INSTITUCIONI I TIJ. DESHMI

DOKUMENTAT

SHENIM:Kur dokumentacioni eshte I rregullt shenohet me V,kur mungon shenohet me X,kur kane autorizuar me prokure shenohet me P.

NR. 
DOSJES

EMER MBIEMER VKM NR. EMER ATESIA MBIEMER DATELINDJA
VENDLIN

DJA
EMER ATESIA

MBIEME
R

DATELIN
DJA

VENDLINDJA

12632 ADIL HOXHA HYSEN
ILIRJANA ADIL DEMA
ARJAN ADIL HOXHA
AFRIM ADIL HOXHA
REIS ADIL YMERLLARI
SHPETIM ADIL HOXHA
ALBAN ADIL HOXHA

ADIL E TRASHEGOJNE FEMIJET;ILIRJANA,ARJAN,AFRIM,REIS,SHPETIM ALBAN

SHPETIM E TRASHEGON E EMA E CILA NUK ESHTE TRASHEGIMTARE E ISH TE DENUARIT,PJESA E TIJ NUK NDAHET

ILIRJANA,AFRIM,REIS KANE TERHEQUR DY KESTE DHE NUK JANE PER PAGESE TANI

ARJAN DHE ALBAN NUK KANE MARRE ASNJE KEST PER MUNGESE DOK.LIGJOR;MUNGON VERTETIM NR.LLOGARIE BANKARE

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

KOPJE 
TE 

LETER 
NJOFTI

M 

NUMER 
PERSON

AL 
LLOGAR

I  
BANKAR

E

CERTIFI-
KATE 

VDEKJE

CERTIFI-
KATE E 

TRUNGU
T 

FAMILJA
R

DESHMI 
TRASHGI-

MIE

PRO-
KURE

CERTIFIKATE PER CDO NDRYSHIM 
IDENTITETI

V V V
V V
V X
V V
V V

V V V

V X

DOKUMENTAT
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(V(V(V(V(Vijon nesër)ijon nesër)ijon nesër)ijon nesër)ijon nesër)

SHENIM:Kur dokumentacioni eshte I rregullt shenohet me V,kur mungon shenohet me X,kur kane autorizuar me prokure shenohet me P.

NR. 
DOSJES

EMER MBIEMER VKM NR. EMER ATESIA MBIEMER DATELINDJA
VENDLIN

DJA
EMER ATESIA

MBIEME
R

DATELIN
DJA

VENDLINDJA

11456 KASEM SHELEGU 363 DASH
FATMIR KASEM SHELEGU
MIRJANA KASEM SHELEGU
ETLEVA KASEM SHELEGU (FOJLETA)

KASEM E TRASHEGOJNE FEMIJET FATMIR,MIRJANA,ETLEVA

DOSJE PER KEST TE DYTE

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

KOPJE 
TE 

LETER 
NJOFTI

M 

NUMER 
PERSON

AL 
LLOGAR

I  
BANKAR

E

CERTIFI-
KATE 

VDEKJE

CERTIFI-
KATE E 

TRUNGU
T 

FAMILJA
R

DESHMI 
TRASHGI-

MIE

PRO-
KURE

CERTIFIKATE PER CDO NDRYSHIM 
IDENTITETI

V V V
V V
V V
V V

DOKUMENTAT

SHENIM:Kur dokumentacioni eshte I rregullt shenohet me V,kur mungon shenohet me X,kur kane autorizuar me prokure shenohet me P.

NR. 
DOSJES

EMER MBIEMER VKM NR. EMER ATESIA MBIEMER DATELINDJA
VENDLIN

DJA
EMER ATESIA

MBIEME
R

DATELIN
DJA

VENDLINDJA

14260 BAJRAM ZYBERI 390 ZYBER 01.01.1930
HAXHIRE DAN ZYBERI 03.07.1939 GURI I ZI
DHURATA BAJRAM KADIJA (ZYBE 11.07.1964 SHKODER
IRMA BAJRAM UERLING (ZYB 08.05.1967 SHKODER
IRENA BAJRAM DIBRA (ZYBER 08.04.1969 SHKODER
ARTA BAJRAM XHAHYSA (ZY 03.08.1971 SHKODER
FATBARDHA BAJRAM HOFFMAN (ZY 01.02.1974 SHKODER
GEZIM BAJRAM ZYBERI 05.10.1977 SHKODER

BAJRAM E TRASHEGON HAXHIRE, DHURATA, IRMA, IRENA, ARTA, FATBARDHA DHE GEZIM
HAXHIRE KA PROKURE PER TE GJITHE

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

KOPJE 
TE 

LETER 
NJOFTI

M 

NUMER 
PERSON

AL 
LLOGAR

I  
BANKAR

E

CERTIFI-
KATE 

VDEKJE

CERTIFI-
KATE E 

TRUNGU
T 

FAMILJA
R

DESHMI 
TRASHGI-

MIE

PRO-
KURE

CERTIFIKATE PER CDO NDRYSHIM 
IDENTITETI

V V V
V V V
V P
V P
V P
V P
V P
V P

DOKUMENTAT

FORMULARI MBI PERCAKTIMIN E TRASHEGIMTAREVE, RRETHI I FAMILJAREVE TE PERCAKTUAR NE LIGJ, PER PAGESEN E KESTIT TE DYTE

Shënim: Kur dokumentacioni ëshë I rregullt shënohet me V, kur mungon shënohet me  X,   kur kanë autorizuar me  prokurë shënohet me P.

NR. 
DOSJES

EMER MBIEMER VKM NR. EMER ATESIA MBIEMER DATELINDJA
VENDLIN

DJA
EMER ATESIA

MBIEME
R

DATELIN
DJA

VENDLINDJA

5073 TOM POPAJ 1069
PRENDE POPAJ

AGE TOM LUMAJ

KATRINE TOM CAMAJ

LJULJA NDREK CAMAJ

LJUCA NDREK CAMAJ

NIKOLLE NDREK CAMAJ

LULASH TOM POPAJ

MIGENA LULASH POPAJ

MRI TOM SMAKAJ

PALINE TOM STERKAJ

LUIGJ GJON STERKAJ

PAL GJON STERKAJ

LENE GJON GJERGJI

DOMENIKAGJON MALAJ

LUL GJON MALAJ

DIELL GJON QEFALIAJ

PASHKO TOM POPAJ

ZEF TOM POPAJ

LIZE MIRASH LUGJAJ

TOM E TRASHEGON  PRENDE(BASHKESHORTJA) DHE FEMIJET AGE,KATERINE,LULASH,MRI,PALINE,PASHKO,ZEF

PRENDE E TRASEHGOJNE FEMIJET AGE,KATERINE,LULASH,MRI,PALINE,PASHKO,ZEF

PER PRENDE MUNGON DOK.LIGJOR,CERTIFIKATE VDEKJE

KATERINE E TRASEHGOJNE FEMIJET LJULJA,LJUCA,NIKOLLA

MUNGOJNE DOK LIGJORE PER KATERINE,TRASHEGIMTARET DUHET TE SJELLIN CERTIFIKATE VDEKJE DHE TRUNGU FAMILJAR

LULASH E TRASHEGON E BIJA MIGENA.MUNGOJNE DOK LIGJORE,CERTIFIKATE TRUNGU FAMILJAR PER LULASH SI DHE DOK LIGJOR PER MIGENA;CERTIFIKATE PERSONALE DHE VERTETIM NR.LLOGARIE BANKARE

PALINE E TRASHEGOJNE FEMIJET LUIGJ,PAL.LENE,DOMENIKA,LUL,DIELL,MUNGON DOK LIGJOR;CERTIFIKATE TRUNGU FAMILJAR PER PALINE

PAL KA VDEKUR PJESA E TIJ I SHKON LUIGJ,LENE,DOMENIKA,LUL,DIELL

AGE I KA DHENE PROKURE LIZE( E CILA NUK ESHTE TRASHEGIMTARE) PER TERHEQJEN E DEMSHPERBLIMIT FINANCIAR; DUHET TE SJELLIN CERTIFIKATA PERSONALE

MRI KA PROKURE PER TERHEQJEN E DEMSHPERBLIMIT FINANCIAR PER LJULJA,LJUCA,NIKOLLE DHE ZEF

LUIGJ KA PROKURE PER TERHEQJEN E DEMSHPERBLIMIT FINANCIAR PER LENE,DOMENIKA,DIELL

PER LUL NUK KA DOK.LIGJOR;DUHET TE SJELLE CERTIFIKATE PERSONALE DHE VERTETIM NR.LLOGARIE BANKARE

KESTI I DYTE
  TRASHEGIMTARET E NIVELIT TE PARE TRASHEGIMTARET E NIVELIT TE DYTE
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X X
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V V P2

E

DOKUMENTAT

FORMULARI MBI PERCAKTIMIN E TRASHEGIMTAREVE, RRETHI I FAMILJAREVE TE PERCAKTUAR NE LIGJ, PER PAGESEN E KESTIT TE DYTE

Shënim: Kur dokumentacioni ëshë I rregullt shënohet me V, kur mungon shënohet me  X,   kur kanë autorizuar me  prokurë shënohet me P.

NR. 
DOSJES

EMER MBIEMER VKM NR. EMER ATESIA MBIEMER DATELINDJA
VENDLIN

DJA
EMER ATESIA

MBIEME
R

DATELIN
DJA

VENDLINDJA

806 PAL ZEFI GJERGJ

NDUE GJERGJ ZEFI

GJIN GJERGJ ZEFI

GJOK GJERGJ ZEFI

LUCIJE GJERGJ MESHKURTI

MRIKE GJERGJ PLAKU

XHOVALIN PJETER PLAKU

LUIZA PJETER PLAKU (WAGNER)

MARTIN PJETER PLAKU

LUCIJE PJETER MIFTARI

HILLE GJERGJ ZEFI

PASHK HILL ZEFI

MARE HILL KONDAKCIU

PRENE HILL MULLALLI

GJON HILL ZEFI

DILE HILL DHEMBI

FILE HILL BERHAMAJ

MANUSHAHILL BERATI

LUIZA HILL SHEQERI

MARINA HILL LIKA

PAL E TRASHEGOJNE NDUE,GJIN,GJOK,LUCIJE,HILLE ME ZEVENDESIM(PER MRIKE) XHOVALIN,LUIZA.MARTIN,LUCIJE

HILLE E TRASHEGOJNE FEMIJET;PASHK,MARE,PRENE,GJON,DILE,FILE,MANUSHAQE,LUIZA,MARINA

NDUE KA VDEKUR MUNGOJNDE DOK.LIGJOR,CERTIFIKATE TRUNGU FAMILJAR,DESHMI TRASHEGIMIE LIGJORE

SHENIM, NUK JANE PAGUAR PER MUNGESE DOK.LIGJOR FILE,LUIZA SHEQERI,MARINA LIKA,MARE,, TE TJERET KANE MARRE DY KESTE DHE NUK JANE PER PAGESE

MARE DHE FILE KANE PLOTESUAR DOKUMENTAT

PER LUCIJE NUK KA DOK LIGJOR
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VENDIMI

AKTUALITET

Vendimi pritet me duartrokitje, Qefalia dhe Dhimitër Zito kërkojnë pafajësi në gjykatë

Vrasësit me pagesë, burg përjetë
për kreun e bandës, Admir Tafilaj
Dënohen me 137 vite 9 të pandehurit e tjerë

Shtyhet gjyqi
ndaj Pezës, akuza:
S'është më deputet
Procesi gjyqësor i zhvillu-

ar dje ndaj ish-deputetit so-
cialist Alfred Peza u shty,
pasi mungonin avokatët e tij
mbrojtës e madje dhe vetë ai.
Seanca e radhës pritet të
mbahet në 25 shtator.
Prokuroria ka kërkuar që dos-
ja të kalojë për gjykim në
Gjykatën e Tiranës, kjo pasi
Peza nuk është më deputet.
Sipas gjykatës, nuk mund të
merret vendim pa qenë i
pranishëm i pandehuri ose
avokati i tij. Ish-deputeti
Peza hetohet për të paktën
tri vepra penale: "Fshehje e
të ardhurave", "Pastrim të
produkteve të veprës pe-
nale" dhe "Refuzim për dek-
larim, mosdeklarim, fshehja
ose deklarim i rremë i pasur-
ive". Hetimet nisën ndaj de-
putetit socialist dhe bash-
këshortes së tij Mirela Ndi-
ni, pas publikimit në media,
se në mars të vitit 2015 zonja
Ndini kishte blerës 1 për
qind të aksioneve në një
bankë të nivelit të dytë në
Tiranë, me një vlerë prej 113
milionë lekësh.

Dorëhiqen gjyqtarët,
shtyhet gjyqi
i Tom Doshit

Dorëheqja e gjyqtareve
Evelina Qirjako dhe Arja-
na Fullani është bërë sh-
kak që këtë të hënë gjyqi
për akuzën e "Kallëzimit të
rremë" me të pandehur
deputetin Tom Doshi dhe
ish-deputetin Mark Frroku
të shtyhet. Nisur nga kjo
situatë, Gjykata e Lartë ka
hedhur shortin për të për-
caktuar gjyqtarët zëv-
endësues, dhe kështu në
vend të zonjës Qirjako re-
lator bëhet Andi Celiku,
edhe ky me mandat të për-
funduar, por që ka vendo-
sur të qëndrojë në detyrë
derisa të vijë zëvendësue-
si. Ndërsa në vend të
anëtares Ardiana Fullani
është zgjedhur Ardian
Dvorani, edhe ky me man-
dat të mbaruar prej 2
vitesh e gjysmë në pritje të
zëvendësuesit. Ish-depute-
ti socialist akuzoi dy vite
më parë kryetarin e
atëhershëm të Kuvendit,
sot President i Republikës,
Ilir Meta, se kishte porosi-
tur një atentat për ta vrarë.
Akuzat e Doshit u hodhën
poshtë nga prokuroria si të
stisura dhe u morën të pan-
dehur Mark Frroku dhe
Durim Bami, ku ky i fun-
dit kishte marrë përsipër
ekzekutimin e Doshit.

Xhezair Zaganjori: Ngërç në shkallën e tretë të gjyqësorit

Mungesë gjyqtarësh, 20 mijë dosje për t'u shqyrtuar
Gjykata e Lartë, e paralizuar për të formuar trupin gjykues

Ina Allkanjari

Gjykata e Krimeve të
Rënda dha dje vendi
min për anëtarët e

"Bandës së vrasësve me pag-
esë", duke shpallur fajtor
Admir Tafilajn, si kreun e
kësaj bande. Më herët,
prokuroria kishte kërkuar
burg përjetë për Tafilajn,
kërkesë kjo e cila u la në fuqi
edhe nga gjykata. Ndërsa i
penduari Kristi Pine përfitoi
nga statusi i bashkëpunë-
torit të drejtësisë dhe u
dënua përfundimisht me 10
vite heqje lirie. Për Pinen
prokuroria kërkoi burg për-
jetë, por përfitoi për shkak
të statusit që mban. Gjatë
seancës gjyqësore u para-
qitën konkluzionet përfun-
dimtare të të pandehurve
Alfred Qefalia dhe Dhimitër
Zito. Qefalia kërkoi nga gjyka-
ta drejtësi dhe të mos bazo-
hej në deklaratën e dhënë
nga Kristi Pine, pasi ai nuk
është personi që i penduari
Pine pretendon. Më herët
Kristi Pine ka deklaruar se
Alfredi që ai ka takuar, ka
pasur plagë në këmbën e
majtë, duar dhe bark, dhe për
këtë arsye Qefalia i tregoi
gjykatës trupin për të vërtet-
uar se nuk ka asnjë plagë në
trup. "Kërkoj drejtësinë që po
më mohohet", deklaroi në
fund të fjalës së tij Qefalia. I
dyti që u mbrojt ishte Dhim-
itër Zito, i cili mohoi të kish-
te lidhje me veprën për të
cilën akuzohet. Në përfun-
dim të konkluzioneve, trupi
gjykues u tërhoq për të

dhënë vendimin pas disa
orësh.
VENDIMI

Në total kjo bandë është
dënuar me 1 burgim të për-
jetshëm dhe 137 vite heqje
lirie për 9 bashkëpunëtorët
e Admir Tafilajt. Kjo bandë,
sipas hetimeve të prokuror-
isë, është përgjegjëse për
vrasjen e kryer në bash-
këpunim të shtetasit Ibra-
him Mani si dhe atentatet
ndaj Edmond Çakmashit
dhe Leonard Muratajt. Ad-
mir Tafilaj u dënua me burg

përjetë, ashtu siç kishte
kërkuar më herët edhe
Prokuroria për Krimet e Rën-
da. Kristi Pine me 10 vjet
burgim, pasi përfitoi nga sta-
tusi si bashkëpunëtor i
drejtësisë. I pandehuri tjetër,
Alfred Qefaliaj, ndonëse pre-
tendon mospërfshirjen e tij
në këtë grup kriminal, u
dënua me 27 vite. Klajdi Sh-
tembari u dënua me 20 vite,
Elton Merdani me 35 vite,
Aleksandër Gora me 8 vite,
Alban Beqiri me 4 vite, Fa-
tos Koka me 5 vite, Dritan

• Admir Tafilaj Burgim përjetë
• Kristi Pine 10 vite burg
• Elson Merdani 35 vite burg
• Dritan Peksani 25 vite burg
• Alfred Qefalia 27 vite burg
• Klajdi Shermadhi 20 vite burg
• Aleksandër Gora 8 vite burg
• Albano Beqiraj 4 vite burg
• Dhimitër Zito 3 vite burg
• Fatos Koka 5 vite burg

Peksani me 25 vite dhe
Dhimitër Ziko me 3 vite burg.
Për këtë të fundit, organi i
akuzës i kërkoi gjykatës që ta
dënonte me 2 vite heqje lir-
ie. Pasi trupi gjykues dha
vendimin përfundimtar ndaj
të pandehurve të kësaj
dosjeje, ata në shenjë ironie
duartrokitën.

Nga hetimet e Prokuror-
isë për Krime të Rënda ka
rezultuar se ky grup
udhëhiqej nga shtetasi Ad-
mir Tafilaj, i cili i drejtonte
anëtarët e tjerë nga burgu,

ku vuante dënimin me
burgim të përjetshëm për
krime të tjera. Pas hetimeve
të kryera, organi i akuzës
ngriti ndaj tyre akuzat për
"Vrasje me paramendim",
"Vrasje me paramendim,
kryer në bashkëpunim, mbe-
tur në tentativë", "Sigurim i
kushteve dhe mjeteve mate-
riale për të kryer vrasje",
"Vetëgjyqësi", "Krijim i
grupit të strukturuar krimi-
nal", "Kryerje e veprave pe-
nale nga grupi i strukturuar
kriminal" etj.

Mungesa e gjyq-
tarëve në Gjyka-
tën e Lartë, e

paralajmëruar gjatë një in-
terviste për "Top Channel"
nga kryetari i kësaj
gjykate, Xhezair Zaganjori,
se do të shkaktonte ngërç
në shkallën e tretë të
gjyqësorit, ka dhënë shen-
jat e para në nisjen e se-
zonit gjyqësor. Dy procese
gjyqësore, ai ndaj deputetit
Tom Doshi dhe procesi
ndaj Alfred Pezës, nisën
me shtyrje për shkak të
rishortimit të vendeve va-
kante, sepse secilës nga
trupat gjyqësore u mungo-
nin nga dy anëtarë që u zëv-
endësuan. "Gjykata e Lartë
pothuajse është paralizuar
pasi nuk ka gjyqtarë për të
formuar trupin gjykues, në
këtë kuptim bëhet dhe sh-
tyrja me afat të pacaktuar",
- tha Ferid Muçaj, avokat i
Tom Doshit. E mbetur me
vetëm 10 gjyqtarë, Gjykata
e Lartë duhet të përballojë
një stok prej 20 mijë
dosjesh, që janë ende në
radhë për t'u shqyrtuar. Në
muajin korrik, katër

anëtarë të kësaj gjykate
dhanë dorëheqjen pasi u për-
fundoi mandati. Gjyqtarët e
lartë të dorëhequr janë
Evelina Qiriako, Aleksandër
Muskaj, Guxim Zenelaj dhe
Arjana Fullani. Ndërkohë që
janë në detyrë jashtë man-

datit gjyqtarët Andi Çeliku
dhe Adrian Dvorani, ndërsa
gjyqtarja Majlinda Andrea e
mbylli karrierën si një e
dënuar për çështje korrup-
sioni. Për të përballuar
fluksin e dosjeve, kryetari i
gjykatës ka shpërndarë këtë

300 DOSJET
E FSHEHURA
Këshilli i Lartë i
Drejtësisë ka nisur
verifikimet, pas
skandalit për
fshehjen e 300
dosjeve në arkivin
e gjykatës së
Tiranës dhe
mosdorëzimin e
tyre në Gjykatën e
Lartë, pasi ndaj
tyre ishte ushtruar
rekurs. Më herët,
kryetarja e
Gjykatës së
Tiranës, Enkeledi
Hajro ka bërë me
dije se bëhet fjalë
për 299 dosje
civile dhe 1 penale
të cilat duhej të
ishin dërguar për
rekurs në Gjykatën
e Lartë.

MIJË DOSJE
Gjykata e Lartë, e
mbetur me vetëm 10
gjyqtarë, duhet të
përballojë një stok
prej 20 mijë
dosjesh, që janë
ende në radhë për
t'u shqyrtuar. Në
muajin korrik, katër
anëtarë të kësaj
gjykate dhanë
dorëheqjen pasi u
përfundoi mandati.

20

urdhër riorganizimi për tru-
pat gjyqësore, prej të cilave
më problematike shikohen
dosjet civile dhe administra-
tive që presin në arkiva për
t'u gjykuar.

Admir Tafilaj në gjykatë

Kryetari i Gjykatës së Lartë, Xhezair Zaganjori
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Veliaj: Zonat rurale, në fokusin e investimeve

Përfundon ndërtimi i urës së Mënikut,
në ndihmë të 1200 banorëve të Ndroqit

Familjarët në Shkozë dorëzojnë një letër të hapur drejt ambasadores së BE-së, Romana Vlahutin

Projekti, fadroma shemb
banesën e parë në Shkozë

Banorët: Protesta do të vazhdojë deri në fund!

SHEMBJA E BANESËS
Fadromat kanë shembur banesën e parë në Shkozë, ku nga projekti i
rehabilitimit të Lanës pritet të prishen edhe 152 shtëpi të tjera.
Ndërkohë, banorët shprehen tejet të shqetësuar për fatin e tyre, por
pavarësisht kësaj nuk kanë bërë kurrfarë rezistence kundrejt INUK-ut.

BASHKIA

7 prej banorëve të lagjes
nr.1 në Shkozë, shtëpitë
e të cilëve do të
shemben, kanë trokitur
në dyert e Bashkisë së
Tiranës për të gjetur një
zgjidhje, por nuk kanë
marrë asnjë përgjigje.
Bashkia e Tiranës ende
nuk ka dhënë asnjë
prononcim zyrtar mbi
situatën, ndërkohë
burime nga bashkia
bëjnë me dije se ky
projekt është në
kompetencë të ARRSH-
së dhe Ministrisë së
Transporteve.

ELONA GJEBREA

"Po bëjmë më të
mirën, që qytetarët
të sqarohen dhe t'iu
ofrohen mundësi
mbështetjeje në
rastin e banesave
pa legalizim dhe
leje ndërtimi.
Përfaqësia e
ngritur nga banorët
që preken nga ky
projekt, do të
informohen hap pas
hapi për
vijueshmërinë e
këtij procesi", - tha
deputetja e PS-së
në rrjetet sociale.

Ditën e djeshme, fadro
mat kanë shembur
banesën e parë në

Shkozë, ku nga projekti i re-
habilitimit të Lanës pritet të
prishen edhe 152 shtëpi të
tjera. Ndërkohë, banorët
shprehen tejet të shqetë-
suar për fatin e tyre, por pa-
varësisht kësaj nuk kanë
bërë kurrfarë rezistence
kundrejt INUK-ut. Ata
shprehen se nuk janë
kriminelë, por qytetarë të
thjeshtë në kërkim të së
drejtave të tyre. "Ky është
një krim që shteti po bën
kundrejt nesh! A kanë apo
s'kanë mëshirë për gjithë
këto familje?! Ne do ngelim
në mes të katër rrugëve, pa
pasur një çati ku të fusim
kokën. Më mirë të na vrasin
sesa të shohim këtë
masakër", - shprehet me lot
në sy një banore. Dje, 7 prej
banorëve të lagjes nr.1 në Sh-
kozë, shtëpitë e të cilëve do
të shemben, kanë trokitur
në dyert e Bashkisë së Ti-
ranës. "Donim të linim
takim me kryebashkiakun,
por nuk arritëm të gjenim
një zgjidhje pasi nuk na pri-
ti njeri", - shprehet Juljan
Mema, një prej banorëve.
Bashkia e Tiranës ende nuk
ka dhënë asnjë prononcim
zyrtar mbi situatën, ndërko-
hë burime nga bashkia
bëjnë me dije se ky projekt
është në kompetencë të
ARRSH-së dhe Ministrisë së
Transporteve.
LETRA E HAPUR

Në orët e paradites të
ditës së djeshme është dorë-
zuar një letër e hapur e ban-
orëve drejtuar ambasadores
së Bashkimit Europian, Ro-
mana Vlahutin, në të cilën
shprehin shqetësimin e tyre
në lidhje me situatën dhe
kërkojnë mbështetje. "Pasi
kemi trokitur në të gjitha
dyert e institucioneve sh-
tetërore dhe nuk kemi mar-
rë asnjë zgjidhje, mendojmë
se mundësia e vetme për ne
është ndërhyrja nga ana
juaj. Ndaj, lutemi të përdor-
ni çdo ndikim të mundshëm
ndaj autoriteteve shqiptare,
në mënyrë që ato të reflek-
tojnë pozitivisht dhe të na
japin zgjidhjen e duhur."-
citohet në letrën e hapur që
i është dërguar edhe ambas-
adorit amerikan, Donald Lu
dy ditë më parë. Banorët
bëjnë me dije se këtë letër e
kanë dërguar edhe drejt
Presidentit të Republikës,
Kryeministrit të Shqipërisë,
Kryetarit të Bashkisë së Ti-
ranës, Kryetarit të Kuvendit
dhe ministrit të Rendit, por
deri më tani nuk ka pasur
asnjë reagim nga ana e tyre.
Banorët pretendojnë se
devijimi i projektit është
bërë qëllimisht. "Në
hartimin e projektit me të
cilin jemi njohur vetëm pak
ditë më parë, mendojmë se
me dashje është bërë deviji-
mi i rrjedhës normale të lu-
mit, pasi në dijeninë tonë,
në krahun e kundër të lumit
Lana do të ndërtohen pal-
late gjigante nga njerëz me
emër dhe poste të rëndë-

sishme", thuhet në letrën e
hapur të banorëve të Sh-
kozës. Projekti i rehabilitim-
it të Lanës, që parashikon
ndërtimin e Unazës së Re,
prek rreth 153 banesa, në të
cilat banojnë mbi 300 famil-
je. Vetëm para disa ditësh,
drejt familjeve të lagjes nr.1
në Shkozë, është dërguar një
letër ku njoftoheshin se
skualifikoheshin nga proce-
si i legalizimit, çka nënkup-
ton se këta banorë nuk
mund të përfitojnë dëmsh-
përblim pas shembjes së
banesës. Banorët kanë

kërkuar zgjidhje edhe nga
deputetja e zonës, Elona Gje-
brea, e cila shprehet se ësh-
të maksimalisht e an-
gazhuar për zgjidhjen e sit-
uatës. "Po bëjmë më të
mirën, që qytetarët të sqaro-
hen dhe t'iu ofrohen mundë-
si mbështetjeje në rastin e
banesave pa legalizim dhe
leje ndërtimi. Përfaqësia e
ngritur nga banorët që prek-
en nga ky projekt, do të in-
formohen hap pas hapi për
vijueshmërinë e këtij proce-
si", - tha deputetja e PS-së në
rrjetet sociale.

Voltiza Duro

Ka përfunduar ndërtimi
i urës së re të Mëni-

kut, e cila do të lidhë 1200
banorë të Ndroqit me Ti-
ranën. Kryebashkiaku Eri-
on Veliaj inspektoi përfun-
dimin e ndërtimeve të
urës, e cila tashmë do të
jetë jo vetëm në shërbim të
kalimtarëve dhe autom-
jeteve, por do të afrojë më
shumë banorët dhe
produktet bujqësore të
zonës me tregjet në Tiranë.
"Jam shumë i lumtur që
kemi mbajtur fjalën e
dhënë për 1200 banorët e
Mënikut. Ky është një lajm
i mirë, sepse këta banorë
nuk janë më të izoluar nga
qyteti, nga tregu, por janë
më afër se kurrë me një
urë që vjen si i Bashkisë së
Tiranës dhe ushtrisë sh-
qiptare. Dua të falënderoj
shumë Mimi Kodhelin dhe
gjithë kolegët e Forcave të
Armatosura. Patëm një
bashkëpunim fantastik për
t'u siguruar që një nga ko-
munitetet më të mira të Ti-
ranës të jetë realisht afër
Tiranës, siç janë gjithë ko-
munitetet e tjera", - tha
Veliaj. Kryebashkiaku dek-
laroi se në dy vitet në vazh-
dim, vëmendja do të jetë te
përmirësimi i infrastruk-
turës në zonat rurale, si për

rehabilitimin e qendrave të
fshatrave, ashtu edhe për
ndërtimin e rrugëve lidhëse
me Tiranën. "Në dy vitet e
dyta të mandatit tonë fokusi
do jetë te qendrat e fshatrave
për t'u siguruar që çdo komu-
nitet e ka një pikë ku të
mblidhet. Sigurisht, sheshi
'Skënderbej' është i rëndë-
sishëm, por qendra e fshatit,
qendra e lagjes janë vendet
ku kalohet më shumë kohë
komunitare dhe ku njerëzit
ndajnë kohën e tyre të lirë.
Ndaj, do të vazhdojmë me qen-
drat e fshatrave, pastaj edhe
me rrugët kryesore që i lidhin
me akset në Tiranë", - u
shpreh ai. Veliaj tha se Bash-
kia e Tiranës po sheh me pri-
oritet investimet që afrojnë
produktet e zonës së Tiranës

me tregjet, duke ndikuar
pozitivisht edhe në rritjen
e të ardhurave të këtyre
zonave. Kryetari i bashkisë
tha se investime të tilla do
të shtrihen në nivel kapilar
edhe në fshatra të tjera të
zonës së Ndroqit dhe të ish-
komunave, duke zgjidhur
përfundimisht dhe prob-
lemin e mungesës së infras-
trukturës rrugore të
zonave rurale me Tiranën.
Ura ka një gjatësi 60 metra
dhe një gjerësi 6 metra,
ndërkohë që lartësia e saj
është 4 metra, ku është
zëvendësuar ura e vjetër,
e cila shërbente vetëm
për këmbësorët, por që
për shkak të dëmtimeve të
vazhdueshme, ishte kthy-
er në një rrezik për jetën e

Kryebashkiaku Erion Veliaj gjatë inspektimit
të punimeve në urën e Mënikut

Letra e hapur e banorëve të Shkozës

Fadroma duke shembur banesën në Shkozë
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"Në atë kohë, të gjithë i kishte kapur sëmundja e partive për të shuar një uri 50-vjeçare"

At Zef Pllumi: Si na e vodhi PD partinë
që tentuam të formonim pas '90-ës

"Gjykatësi Rustem Gjata na tha: S'kemi luajtur nga
mendtë t'ua lëshojmë pushtetin të burgosurve politikë"

"SËMUNDJA"
"Me folë të drejtën, ma shum
se kurrkush vishin njerz që
dojshin me u marrë me
politikë. E kush nuk donte me
u marrë me politikë në atë
kohë. Kishin kalue 50 vjet pa
dijtë se çka asht politika, pa
dijtë çka asht demokracia, pa
dijtë çka asht liria. Ishte nji gja
e re për popullin shqiptar e
vishin te na, të vjetrit për me
mujtë e me formue ndonji
parti, veç asaj kryesores,
partisë demokratike, plot me
bijtë e lindun prej partisë së
punës së Shqipnisë. Ndërsa
burgagjitë e vjetër kishin
ndër mend me mujtë e me e
formue nji parti të re.
Të gjith i kishte kapë
sëmundja e partive…"

SHKSHKSHKSHKSHKODËRODËRODËRODËRODËR

Për herë të parë Kuven
di Françeskan në Sh
kodër, në vëllimin

"Dhetë vjet liri" sjell shkrime
të pabotuara asnjëherë dhe
që janë shkruar nga At Zef
Pllumi. "Gazeta Shqiptare"
ka zgjedhur një prej shkri-
meve të këtij vëllimi, i cili nën
kujdesin e veçantë të kreut
françeskan, Padër Vitor
Dema, u botua në një përm-
bledhje me shkrime të tjera
të pabotuara të At Zef Pllu-
mit me rastin e 10-vjetorit të
vdekjes së tij. Ky material ësh-
të një nga më interesantët,
pasi sjell një panoramë të
plotë të situatës në Shqipëri
në fillim të viteve '90. Pas
kërkesave të shumta nga miq
e shokë burgu nga rrethe të
ndryshme të vendit, At Zef Pl-
lumi ka hedhur idenë në atë
kohë për krijimin e një partie
kombëtare (me emrin Bash-
kimi Fetar ose Aleanca Fe-
tare) krejt ndryshe nga të tjer-
at dhe me program të qartë
për një Shqipëri europiane.
Kjo për faktin (sipas tij) se në
këtë parti mund të merrnin
pjesë njerëz pa dallim feje, pa
dallim klasash, pa dallim par-
tish të vjetra e të reja, d.m.th
njerëz me fe e pa fe, me çka
kishin e me çka s'kishin.
Ndërkaq, në këtë shkrim të
sapobotuar (të shtunën që
shkoi) At Zef Pllumi tregon
se si projekti i tij politik nuk
u pranua në gjykatë kur u
dërgua për t'u regjistruar si
subjekt politik. "Rustem Gja-
ta, qi ishte kenë gjykatës
dikur e që në atë kohë ishte
kryetar i gjykatës kush-
tetuese, po na i thotë plakut
të shkretë: 'Ndigio këtu, more
djalë; s'lojtëm nga mendtë, që
t'ua lëshojmë pushtetin të
burgosurve politikë. Prandaj
mos u mundo kot. Kjo parti
nuk do të miratohet kurrë!'.
Ashtu tha e ashtu ndodhi",
shkruan At Zef Pllumi. Gjith-
ashtu, ai tregon se partinë që
tentuan të formonin ua
vodhën elementë të Partisë
Demokratike dhe pas kësaj,
ai nuk dha më këshilla për
politikë.

…
Át Zef Pllumi në Kishën e

Shna Ndout në Tiranë. Kisha
e Shna Ndout në Tiranë kje
ndërtue në vitin 1943 dhe aty
kremtonte Meshë Át Anton
Harapi.

Takimi me studentat e
lëvizjes antikomuniste, me
intelektual dhe njerz të ndry-
shem dhe ideja për krijimin e
nji partie politike.

 Shkruen Át Zef Pllumi Shkruen Át Zef Pllumi Shkruen Át Zef Pllumi Shkruen Át Zef Pllumi Shkruen Át Zef Pllumi
Kështu kisha erdh ditë për

ditë tue u pasunue, erdh tue
u ba gjithnji ma shumë kishë
e tue marrë trajtën që kishte
pasë dikur, kur nuk ishte
dhunue e ba front demokra-
tik. Njeni, qi punonte kryqa
guri ndër vorre, erdh e më
pruni nji ditë nji kryq gurit
për me e vu aty nalt, përmbi
façatë të kishës, qi të dallohej
prej ndërtesave të tjera. Të
shifej se ishte kishë. Kur desh-
ta me ia pague mundin,
kryqaxhija i vorreve jo vetëm
nuk pranoi shpërblim, por
pruni edhe nji murator tjetër
që ta ndihmonte me vu kry-
qin. Kështu e vunë ata vetë.
Mbas tyne ia behi nji ma-
rangoz, që pruni nji kryq
drunit mjaft të madh, për ta

vu mbi tavolinën ku çosha
meshë, në façatën mbas elter-
it, që ta shifshin të gjithë.
Ndërsa nji tjetër më pruni nji
kuadër të madh fetar, ruejtë
me shumë kujdes e me shumë
xhelozi, në gjendje shumë të
mirë. Në të ishte pikturue
Gjon Pagëzuesi, tue pagëzue
Krishtin në lumin Jordan.
Kuadri, i pikturuem me dorë,
nuk ishte fort i vjetër. Si pik-
turë ndoshta nuk kishte aq
vlerë, por për këtë kishë të
plaçkitun, krejt të zhdeshun,
kishte randsi të madhe. E
vuna, prandej në ballë, mbasi
nuk kishim figurë tjetër. Ndër-
sa nji grue më pruni nji punim
dore, të cilin e kishte ba ajo
vetë, sepse ishte piktore. Kish-
te pikturue Zojën e Shkodrës,

Zojën e Këshillit të Mirë, të
veshun me kostum shqiptar,
jo ma tue ikë, por tue u kthye
prej Gjenacanit. Zoja po kthe-
hej! E kisha po përtrihej, po
pajisej e po fillonte me u
frekuentue edhe prej ambas-
adave të hueja. Ishin të pran-
ishëm për çdo ditë të diele,
ambasadori jugosllav me
gjith të shoqen, po ashtu edhe
ambasadori italian, në atë
kohë, diplomati Torquato
Cardilli. Thoshin se ishte so-
cialist, po në kishë nuk mun-
gonte kurr. Ai nji e zyrtarët e

ambasadës Italiane, 4 a 5, ish-
in të pamungueshëm. Njana
prej grave vinte gati gjith-
monë me kamera e xhirote
gjatë kohës meshën e pred-
kun. Tue ardhë ambasadorët
aty, u shtue edhe populli, mad-
je edhe personalitetet që kish-
te Tirana aso kohet. E un nisa
me u takue me ambasadorë,
aq sa nuk isha takue gjatë
gjithë jetës seme. Takime të
përditshme me ambasadorin
Italian Cardilli e me ambasa-
dorin francez, të cillët u
treguen të gatshëm me i plotë-
sue nevojat e kishës, nevojat
ma urgjente, kuptohet.
Ndoshta sepse e shifshin me
sytë e vet se ajo, kishë i
thançin, ashtu e vogël, e zh-
deshun, fukara, ishte ma e

dejë me u quejtë qendër e fron-
tit demokratik, sesa kishë.
Bankat i kishte ma zi se
bankat e shkollave, elteri ish-
te nji tavolinë e thjeshtë, pet-
kat që i kishte ruejtë Gjorgji-
na të mshehuna deri atëherë,
nuk ishin aq të kqija, po nuk
ishin as të mira. Tue e pa
gjithë këtë mjerim, mbas pak
kohet nji nënpunës i ambas-
adës italiane, që erdh me pa
meshë nji ditë të diele, më dor-
zoi nji pako me 5 palë tesha
meshet, dërgue prej nji fam-
ullitari të nji famullije ital-

iane, megjithë enët shejte, me
gjith ungjill, me leximet e pa-
jisjet e plota të elterit. Natyr-
isht më bani me vu firmën e
me i shkrue nji letër falën-
derimit famullitarit bamirës
që t'ia dorëzonte, kur të sh-
kote në Itali. Kështu kisha e
vorfen, që ishte kenë zyrë
fronti, na u ba edhe qander
takimesh. Diplomatike,
madje.Me fratin që nuk kish-
te kurrgja mbas shpirtit per
me pritë kend. Ishem ma fuka-
ra se vetë Sh'Françesku. Por,
i kjosha falë nderës Zotit,
kishem miqt, kishem disa miq
burgagji të vjetër në Tiranë,
si Spiro Vllahun e Mehmet
Isufin e shkojshem e hajshem
ma fort te ata e te Gjorgjina e
ktheheshem me fjetë aty në
shpi. Mandej nisa me ndejë
aty edhe gjatë ditës, për me
pritë, si me thanë, vizita, mba-
si mund të vinte ndokush për
ndonji nevojë. Me folë të
drejtën, ma shum se kur-
rkush vishin njerz që dojshin
me u marrë me politikë. E
kush nuk donte me u marrë
me politikë në atë kohë. Kish-
in kalue 50 vjet pa dijtë se çka
asht politika, pa dijtë çka asht
demokracia, pa dijtë çka asht
liria. Ishte nji gja e re për pop-
ullin shqiptar e vishin te na,
të vjetrit për me mujtë e me
formue ndonji parti, veç asaj
kryesores, partisë demokra-
tike, plot me bijtë e lindun prej
partisë së punës së Shqipnisë.
Ndërsa burgagjitë e vjetër e
njerzit qi s'kishin kenë mar-
rë kurr me politikë, kishin
ndër mend me mujtë e me e
formue nji parti të re. Të gjith
i kishte kapë sëmundja e par-
tive, thue se s'ishin ngi me nji
parti e prej këndej, doshin
shumë. Me shue një û 50-
vjeçare për parti. Të primë
prej atyne, që kishin hangër

vjet e vjet burgimi, pikërisht
për punë partish të kahmot-
shme, mbasi të rejat kishin
përfundue ndër pranga, ende
në fasha. Nuk mund u vehej
faj, prandej. Ishin shum që
kishin ba burg për partinë
demokristiane, shum të tjerë
kishin ba burg për legalitetin,
kishte shum edhe asish qi
kishin ba burg për ballin ko-
mbtar porse tashma kërko-
shin elementa të ri, pse
anëtarët e atyne partive të
vjetra kishin shkue me u
marrë me politikë kahmot
ndër vorre të harrueme.

Kështu vishin jo vetëm me
u këshillue, por edhe me
mujtë e me ma mbushë edhe
mue menden për të krijue nji
parti të re: ose nji parti
demokristiane, ose ndonji
parti tjetër të re, që t'u përsh-
tatej kohnave post-komu-
niste. Në të vërtetë, këto
kërkesa nuk vijshin vetëm
prej miqve e shokëve të Ti-
ranës, por edhe prej Shkodret,
prej Vloret edhe prej anëve të
tjera, si prej Durrësit, ku
kisha miq e shokë burgu. I
këshillova që mos të merre-
na ma me partitë e vjetra, as
me ballin kombëtar, as me le-
galitetin. Ishin të kalueme,

tashma. U dhashë mendimin
me formue nji parti të re, e
cila të përfshinte njerëz pa
dallim fejet, me emnin BASH-
KIMI FETAR në Shqipni ose
ALEANCA FETARE. Ky
mendim u pëlqye prej të gjith-
ve, pse në të mund të
merrshin pjesë njerëz pa dal-
lim fejet, pa dallim klasash,
pa dallim partish të vjetra e
të reja, d.m.th njerëz me fe e
pa fe me çka kishin e me çka
s'kishin. U paraqitën dy pro-
jekte, nji projekt statut i par-
tisë demokristiane i bamë prej
Nush Radovanit, me tendencë
krejtësisht demokristiane, që
pothuejse nuk dallonte prej
partive demokristiane të Eu-
ropës, e nji projekt tjetër, edhe
nji statut tjetr, i bamë prej
mejet. Plani em parashikon-
te që, me anë të rrotacionit,
kryetari i asaj partie të ndër-
rohej vjetë për vjetë d.m.th nji
vjetë me kenë mysliman, të
dytën vjetë, ortodoks, të
tretën, katolik, të katërtën

bektashi, të pestën përfaqë-
suesi i atyne, që nuk be-
sojshin fare. Mbas shum për-
pjekjesh e shum mbledhjesh
që bame sa në Shkodër, aq në
Tiranë, ia dolme me formue
nji këshill të përbamë prej 9 a
10 vetësh edhe e paraqitme at
program në gjykatë, pse du-
hej aprovue partia. Ketë punë
e mori mbi vedi Mehmet Isufi.
Ai e paraqiti në gjykatë edhe
shkonte shpesh atje, për me
marrë përgjigje, derisa nji
ditë prej ditësh, Rustem Gja-
ta, qi ishte kenë gjykatës
dikur e që në atë kohë ishte
kryetar i gjykatës kush-
tetuese, po na i thotë plakut
të shkretë: "Ndigio këtu, more
djalë; s'lojtëm nga mendtë, që
t'ua lëshojmë pushtetin të
burgosurve politikë. Prandaj
mos u mundo kot. Kjo parti
nuk do të miratohet kurrë!".
Ashtu tha e ashtu ndodhi. Me
gjith mbledhjet, me të gjitha
përpjekjet që u bane,
prapseprap ajo parti nuk u
aprovue kurr, deri në zgjedh-
jet e vjetit 1991. U aprovue
vetëm mbas zgjedhjeve, që u
bane në mars, ndërsa para
zgjedhjeve të marsit erdh prej
Italijet nji përfaqësues i par-
tisë demokristiane. Pikoli e

kishte mbiemnin. Ai i thirri
në ambasadën italiane të gjith
njerëzit, qi dojshin me u përf-
shi në politikë. Në ketë
partinë e bashkimeve fetare
kjenë thirrë Ruzhdi Çoba e
Nush Radovani, por Pikoli
ngulmonte që mos të formo-
heshin parti të tjera, përveç
partisë demokratike. Thote
se ata me këtë rrugë e kishin
kundërshtue komunizmin në
vjetin 1948, tue formue
partinë demokristiane në Ita-
li, si kundërshtare kryesore
e partisë komuniste. Ai nuk
e kuptote aspak se gjendja në
Shqipni ishte krejt ndryshe.
Si përfundim dikur, tue kenë
se u larguen si Mehmet Isufi,
ashtu edhe të tjerët, ajo parti
degradoi edhe iu shndërrue
emni në parti demokristiane,
por në të vërtetë kje hajni e
elementave të partisë
demokratike. Kështu na e
vodhën edhe partinë. E me të,
mbaruene edhe këshillat e
mija për politikën.

Senad Nikshiqi

PLANI I AT ZEF PLLUMIT
"Plani em parashikonte që, me anë të rrotacionit, kryetari i
asaj partie të ndërrohej vjetë për vjetë d.m.th nji vjetë me
kenë mysliman, të dytën vjetë, ortodoks, të tretën, katolik,
të katërtën bektashi, të pestën përfaqësuesi i atyne, që
nuk besojshin fare. Mbas shum përpjekjesh e shum
mbledhjesh që bame sa në Shkodër, aq në Tiranë, ia
dolme me formue nji këshill të përbamë prej 9 a 10 vetësh
edhe e paraqitme at program në gjykatë, pse duhej
aprovue partia. Ketë punë e mori mbi vedi Mehmet Isufi."

REFUZIMI I RUSTEM GJATËS
"Këtë punë e mori mbi vedi Mehmet Isufi. Ai e paraqiti në
gjykatë edhe shkonte shpesh atje, për me marrë përgjigje,
derisa nji ditë prej ditësh, Rustem Gjata, qi ishte kenë
gjykatës dikur e që në atë kohë ishte kryetar i gjykatës
kushtetuese, po na i thotë plakut të shkretë: 'Ndigio këtu,
more djalë; s'lojtëm nga mendtë, që t'ua lëshojmë pushtetin
të burgosurve politikë. Prandaj mos u mundo kot. Kjo parti
nuk do të miratohet kurrë!'. Ashtu tha e ashtu ndodhi."

At Zef Pllumi
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Lori Amy, profesoreshë në Universite
tin Jugor të Xhorxhias, thotë për
"Zërin e Amerikës" se krimet që sh-

kaktoi komunizmi nuk mund të harrohen,
por çështja është se si duhet kujtuar kjo e
kaluar, në mënyrë që shoqëria të mos mbe-
tet tek akuzat dhe viktimizimi. Profesore-
sha, e cila viziton shpesh Shqipërinë, po
merret me studimin e traumave që përjetoi
shoqëria shqiptare dhe të rrugës për
shërimin e tyre.

PrPrPrPrProfesorofesorofesorofesorofesoresha Amesha Amesha Amesha Amesha Amyyyyy, jeni duk, jeni duk, jeni duk, jeni duk, jeni duke shkre shkre shkre shkre shkruaruaruaruaruar
një libër që mund të përnjë libër që mund të përnjë libër që mund të përnjë libër që mund të përnjë libër që mund të përmbmbmbmbmblidhet si njëlidhet si njëlidhet si njëlidhet si njëlidhet si një
analizë e plagëve që la pas regjimi komu-analizë e plagëve që la pas regjimi komu-analizë e plagëve që la pas regjimi komu-analizë e plagëve që la pas regjimi komu-analizë e plagëve që la pas regjimi komu-
nist në Shqipëri. Nga kërkimet tuaja nënist në Shqipëri. Nga kërkimet tuaja nënist në Shqipëri. Nga kërkimet tuaja nënist në Shqipëri. Nga kërkimet tuaja nënist në Shqipëri. Nga kërkimet tuaja në
thelb, çfarë keni gjetur?thelb, çfarë keni gjetur?thelb, çfarë keni gjetur?thelb, çfarë keni gjetur?thelb, çfarë keni gjetur?

Ka dy mënyra për të menduar rreth
plagëve. Së pari: Çfarë ndodhi, çfarë konkre-
tisht na i shkaktoi plagët? Por ajo që mua
më intereson më shumë janë efektet e këty-
re plagëve. Pesëdhjetë vjet të një diktature
të egër totalitare i kanë bërë njerëzit të ndi-
hen sikur nuk kanë shpresë. Një nga efek-
tet e kësaj diktature, ku njerëzit kishin frikë
se mos po i spiunonin, se mos burgoseshin
apo vriteshin, është se ata krijuan një
ndërgjegje të dyfishtë. Kjo i bën disa njerëz
të mos ndihen vetvetja, të humbasin aftës-
inë për të treguar të vërtetën.

Pra, në thelb flasim për pasoja të trau-Pra, në thelb flasim për pasoja të trau-Pra, në thelb flasim për pasoja të trau-Pra, në thelb flasim për pasoja të trau-Pra, në thelb flasim për pasoja të trau-
mamamamamavvvvve nëpër të cilae nëpër të cilae nëpër të cilae nëpër të cilae nëpër të cilat ka kaluar shoqëria sh-t ka kaluar shoqëria sh-t ka kaluar shoqëria sh-t ka kaluar shoqëria sh-t ka kaluar shoqëria sh-
qiptare dhe që mbeten të pa trajtuara siçqiptare dhe që mbeten të pa trajtuara siçqiptare dhe që mbeten të pa trajtuara siçqiptare dhe që mbeten të pa trajtuara siçqiptare dhe që mbeten të pa trajtuara siç
duhet?duhet?duhet?duhet?duhet?

Për t'i zgjidhur ato, gjëja e parë që duhet
të bëjmë është t'i trajtojmë ato me integritet,
guxim dhe ndershmëri, pra të kthehemi pas
dhe të shikojmë se si struktura e terrorit
krijoi një ndërgjegje të dyfishtë, duke i bërë
njerëzit të humbisnin shpresën.

Por kush e mban përgjegjësinë që këtoPor kush e mban përgjegjësinë që këtoPor kush e mban përgjegjësinë që këtoPor kush e mban përgjegjësinë që këtoPor kush e mban përgjegjësinë që këto
trauma vazhdojnë të mos trajtohen siç du-trauma vazhdojnë të mos trajtohen siç du-trauma vazhdojnë të mos trajtohen siç du-trauma vazhdojnë të mos trajtohen siç du-trauma vazhdojnë të mos trajtohen siç du-
het?het?het?het?het?

Të them të drejtën, kjo është një
përgjegjësi që ne e mbajmë të gjithë. Pra edhe
shqiptarët, por edhe ndërkombëtarët. Në
këtë rast, përgjegjësi do të thotë të kesh
guximin të përballesh me ndershmëri me
atë që ndodhi. Kur ne kemi frikë, atëherë ne
gënjejmë veten, mohojmë gjëra që nuk
duam t'i dimë dhe i mbajmë ato përbrenda.
Edhe ndërkombëtarët kanë fajin e tyre. Sepse
sapo ndodhi tranzicioni, ata erdhën në Sh-
qipëri me planin e tyre ekonomike, duke
thënë se tani vendi është një treg i lirë.
Ndërkaq, nuk pati kohë që njerëzit të anal-
izonin atë që kishte ndodhur, por u kalua
me shpejtësi nga një kuadër ideologjik në
një tjetër.

Le të flasim pak për krimet e regjimitLe të flasim pak për krimet e regjimitLe të flasim pak për krimet e regjimitLe të flasim pak për krimet e regjimitLe të flasim pak për krimet e regjimit

komunist. Duket sikur politikanët sot dhekomunist. Duket sikur politikanët sot dhekomunist. Duket sikur politikanët sot dhekomunist. Duket sikur politikanët sot dhekomunist. Duket sikur politikanët sot dhe
në përgjithësi  njerëzit  në pushtetnë përgjithësi  njerëzit  në pushtetnë përgjithësi  njerëzit  në pushtetnë përgjithësi  njerëzit  në pushtetnë përgjithësi  njerëzit  në pushtet
përpiqen hapur të provojnë se krimet epërpiqen hapur të provojnë se krimet epërpiqen hapur të provojnë se krimet epërpiqen hapur të provojnë se krimet epërpiqen hapur të provojnë se krimet e
komunizmit mund të harrohen tani qëkomunizmit mund të harrohen tani qëkomunizmit mund të harrohen tani qëkomunizmit mund të harrohen tani qëkomunizmit mund të harrohen tani që
kanë kaluar kaq shumë vite. Ata përpiqenkanë kaluar kaq shumë vite. Ata përpiqenkanë kaluar kaq shumë vite. Ata përpiqenkanë kaluar kaq shumë vite. Ata përpiqenkanë kaluar kaq shumë vite. Ata përpiqen
ta fusin këtë ide në mendjet e të rinjve,ta fusin këtë ide në mendjet e të rinjve,ta fusin këtë ide në mendjet e të rinjve,ta fusin këtë ide në mendjet e të rinjve,ta fusin këtë ide në mendjet e të rinjve,
duke u thënë të gëzojnë jetën dhe të har-duke u thënë të gëzojnë jetën dhe të har-duke u thënë të gëzojnë jetën dhe të har-duke u thënë të gëzojnë jetën dhe të har-duke u thënë të gëzojnë jetën dhe të har-
rojnë të kaluarën. A mendoni se skena erojnë të kaluarën. A mendoni se skena erojnë të kaluarën. A mendoni se skena erojnë të kaluarën. A mendoni se skena erojnë të kaluarën. A mendoni se skena e
krimit të dhunës shtetërore ekzistonkrimit të dhunës shtetërore ekzistonkrimit të dhunës shtetërore ekzistonkrimit të dhunës shtetërore ekzistonkrimit të dhunës shtetërore ekziston
ende?ende?ende?ende?ende?

Ne mund të harrojmë hollësi historike
konkrete, për shembull njerëzit që kanë jet-
uar atë kohë mund të harrojnë hollësi
konkrete, njerëz që kanë vdekur mund të
mos kenë në gjendje të tregojnë historitë e
tyre. Por efektet e atyre ngjarjeve vazhdojnë.
Gjysma e popullatës është nën 30 vjeç dhe
shumë prej tyre mund të mos e kenë më-
suar atë që kaluan prindër apo gjyshërit e
tyre. Por e vërteta është se i gjithë vendi,
çdo centimetër e tij, u ndërtua nga puna e
detyruar, nga të burgosurit ose nga puna
vullnetare që, në fakt, ishte e detyruar. I tërë

vendi është një skenë krimi. Asgjë nuk
mund të harrohet. Çështja është se si duhet
kujtuar kjo e kaluar në një mënyrë që të
mos mbetemi te faji, akuzat dhe viktimizi-
mi, por në një mënyrë që të ketë efekte
shëruese. Për ta bërë, këtë fillimisht duhet
të analizojmë se çfarë ndodhi dhe pastaj të
shtrojmë pyetjen se si mund t'i rindërtojmë
marrëdhëniet me njëri-tjetrin.

Cila është përvoja juaj nga bisedat qëCila është përvoja juaj nga bisedat qëCila është përvoja juaj nga bisedat qëCila është përvoja juaj nga bisedat qëCila është përvoja juaj nga bisedat që
keni pasur në Shqipëri me njerëz që mundkeni pasur në Shqipëri me njerëz që mundkeni pasur në Shqipëri me njerëz që mundkeni pasur në Shqipëri me njerëz që mundkeni pasur në Shqipëri me njerëz që mund
të kenë qenë burgosur apo të dënuar metë kenë qenë burgosur apo të dënuar metë kenë qenë burgosur apo të dënuar metë kenë qenë burgosur apo të dënuar metë kenë qenë burgosur apo të dënuar me

punë të detyrpunë të detyrpunë të detyrpunë të detyrpunë të detyruaruaruaruaruar.....
Shumë prej tyre janë të traumatizuar

thellë. A e dini se si mund të shërohet dikush
që ka qenë i traumatizuar? Së pari, pala
tjetër duhet të pranojë dhe të thotë: Më vjen
keq për atë ju keni hequr. Një pranim i
thjeshtë se kjo vuajtje ka ekzistuar ka një
efekt shumë të madh. Por të pretendosh se
gjërat nuk kanë ndodhur, kjo nuk mund të
shërojë askënd.

Ndoshta një shembull i mirë për të il-Ndoshta një shembull i mirë për të il-Ndoshta një shembull i mirë për të il-Ndoshta një shembull i mirë për të il-Ndoshta një shembull i mirë për të il-
ustruar këtë që ju thoni është zgjedhjaustruar këtë që ju thoni është zgjedhjaustruar këtë që ju thoni është zgjedhjaustruar këtë që ju thoni është zgjedhjaustruar këtë që ju thoni është zgjedhja
kohët e fundit si kryetar i parlamentit ekohët e fundit si kryetar i parlamentit ekohët e fundit si kryetar i parlamentit ekohët e fundit si kryetar i parlamentit ekohët e fundit si kryetar i parlamentit e
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Brendshëm në vitin e fundit të regjimitBrendshëm në vitin e fundit të regjimitBrendshëm në vitin e fundit të regjimitBrendshëm në vitin e fundit të regjimitBrendshëm në vitin e fundit të regjimit
komunist, kur në Shqipëri ndodhën disakomunist, kur në Shqipëri ndodhën disakomunist, kur në Shqipëri ndodhën disakomunist, kur në Shqipëri ndodhën disakomunist, kur në Shqipëri ndodhën disa
gjëra mjaft të trishtueshme. A mund të nagjëra mjaft të trishtueshme. A mund të nagjëra mjaft të trishtueshme. A mund të nagjëra mjaft të trishtueshme. A mund të nagjëra mjaft të trishtueshme. A mund të na
thoni se çfarë mund të nënkuptojë kjo përthoni se çfarë mund të nënkuptojë kjo përthoni se çfarë mund të nënkuptojë kjo përthoni se çfarë mund të nënkuptojë kjo përthoni se çfarë mund të nënkuptojë kjo për
shoqërinë në Shqipëri?shoqërinë në Shqipëri?shoqërinë në Shqipëri?shoqërinë në Shqipëri?shoqërinë në Shqipëri?

Është pikërisht ajo për të cilën folën. Nëse
nuk e shohim të kaluarën tonë me guxim
dhe integritet, atëherë nuk do të mund të
kuptojmë dot se po e përsërisim atë. Këtu

vijmë përsëri te ndjenja e mungesës së
shpresës, e cila vjen kur ne mendojmë se
çfarëdo që të bëjmë asgjë nuk do të ndry-
shojë. Megjithatë, vitet e fundit kemi parë
mundësi shumë reale për ndryshim. Për
shembull, më në fund është ngritur një ko-
mision për hapjen e dosjeve të policisë
sekrete të regjimit komunist. Si do të vepro-
het me këtë komision? Çfarë duhet bërë që
komisioni të punojë me transparencë? Si
duhet të trajnojmë njerëzit që do të merren
me studimin e arkivave? Kjo është një

mundësi, e cila nëse shfrytëzohet, atëherë
kjo mund të sjellë shpresë.

Edhe kEdhe kEdhe kEdhe kEdhe ky ky ky ky ky komision që ju përomision që ju përomision që ju përomision që ju përomision që ju përmendët kamendët kamendët kamendët kamendët ka
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Komisioni nuk janë vetëm ata pak njerëz
që bëjnë pjesë në të. Jemi të gjithë ne që sh-
kojmë në zyrat e tyre, që kërkojmë doku-
mente, që fillojmë t'i studiojmë ato dhe që
flasim për ato që gjejmë.

Ka shumë njerëz që thonë se jemi tepërKa shumë njerëz që thonë se jemi tepërKa shumë njerëz që thonë se jemi tepërKa shumë njerëz që thonë se jemi tepërKa shumë njerëz që thonë se jemi tepër
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përgjigjeshit ju kësaj?përgjigjeshit ju kësaj?përgjigjeshit ju kësaj?përgjigjeshit ju kësaj?përgjigjeshit ju kësaj?

Pata një drekë jashtëzakonisht të bukur
para pak ditësh me ambasadorin John With-
ers, për të cilin shumë njerëz kanë respekt
në Shqipëri. Ai më kujtoi historinë me he-
brenjtë gjatë Luftës së Dytë Botërore në
Shqipëri. Asnjëri prej hebrenjve që shkuan
Shqipëri në atë kohë nuk u vra. Të gjithë
ata u mbrojtën. Një popull që bëri këtë nuk
mund të jetë një popull i dobët. Njerëzit që e
bënë këtë janë njerëzit e besës dhe të mik-
pritjes. Këto cilësi janë thelbi i identitetit
shqiptar. Në identitetin shqiptar ka një forcë
të jashtëzakonshme, që unë jam 100 për qind
e sigurt se do të gjejë përgjegjësinë, guximin
dhe shpresën për të përfituar nga rasti që
kemi tani për të filluar realisht shërimin e
shoqërisë, i cili duhet të ishte bërë me kohë.

VVVVVitet e fundit ju jeni përfshirë në njëitet e fundit ju jeni përfshirë në njëitet e fundit ju jeni përfshirë në njëitet e fundit ju jeni përfshirë në njëitet e fundit ju jeni përfshirë në një
projekt të quajtur OTTOnomy dhe që syn-projekt të quajtur OTTOnomy dhe që syn-projekt të quajtur OTTOnomy dhe që syn-projekt të quajtur OTTOnomy dhe që syn-projekt të quajtur OTTOnomy dhe që syn-
on ruajtjen e trashëgimisë kulturore sh-on ruajtjen e trashëgimisë kulturore sh-on ruajtjen e trashëgimisë kulturore sh-on ruajtjen e trashëgimisë kulturore sh-on ruajtjen e trashëgimisë kulturore sh-
qiptare. Na thoni diçka më shumë, juqiptare. Na thoni diçka më shumë, juqiptare. Na thoni diçka më shumë, juqiptare. Na thoni diçka më shumë, juqiptare. Na thoni diçka më shumë, ju
lutem!lutem!lutem!lutem!lutem!

Koncepti është të ruajmë vlerat më të mira
nga e kaluara dhe e tashmja, nga Lindja
dhe Perëndimi. Shqipëria është në zemër
të lindjes së qytetërimit perëndimor. Sh-
qipëria të jep hartën e evolucionit të
qytetërimit njerëzor nga kohët parahis-
torike e deri më sot. Në Shqipëria tani ka
aq shumë njerëz që i kanë drejtuar sytë
nga Bashkimi Evropian dhe duan të bëhen
pjesë e Perëndimit. Por shqiptarët vetë
janë më shumë se aq. Historia e Greqisë së
vjetër, e Perandorisë Romake, e Bizantit, e
Perandorisë Osmane dhe Austro-Hun-
gareze, të gjitha këto qytetërime të mëdha
përmblidhen në Shqipëri. Shqiptarët nuk
janë një gjë e vetme, por janë shumë gjëra
bashkë. Prandaj, ruajtja e kësaj trashëgim-
ie na ndihmon të ruajmë edhe elementët
bazë të identitetit shqiptar, që janë besa,
mikpritja, guximi, shpresa.

IMTERVISTA

"50 vjet të një diktature të egër totalitare i kanë bërë njerëzit të ndihen sikur nuk kanë shpresë"

Ja si mund të shërohen
traumat e komunizmit

Amy:Lori

Profesoresha ka vizituar
shpesh Shqipërinë e po
bën një studim për neIlir Ikonomi

Lori Amy, profesoreshë në
Universitetin Jugor të Xhorxhias
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Shqiptarja pjesë e konkursit ndërkombëtar
më "Evën dhe Adamin" ndryshe

Vepra "Vdes siç vdes një
vend" e autorit grek Dimi-

tris Dimitriadis, çel sezonin ar-
tistik në Teatrin Kombëtar, në
regji të Rozi Kostanit dhe aktorë
kryesorë Alfred Trebickën e
Rozi Kostanin, e cila do mbajë
dy role njëkohësisht, atë të
regjisores dhe aktores, duke
ndjekur në këtë mënyrë shem-
bullin e disa prej artistëve më
të njohur nga eksperienca e te-
atrit dhe kinematografisë
ndërkombëtare, që kanë mbaj-
tur peshën e regjisë dhe aktrim-
it të një vepre. Premiera e
shfaqjes hapet në 21 shtator dhe
do vazhdojë për katër netë, në
datat 21, 22, 23 e 24 shtator. Re-
alizimi i këtij projekti u mbësh-
tet nga Bashkia e Tiranës. Ve-
pra në fjalë është botuar në sh-
qip nga Shtëpia Botuese Zenit,
në përkthim të Eleana Zhakos,
e cila kishte dhe nismën e sjell-
jes së kësaj vepre në skenën e
teatrit shqiptar.

Është shpallur si një nga 10
kompozitorët që janë pjesë
e Kursit Ndërkombëtar të

Operës "Giacomo Puçini", një
kurs që mbledh kompozitorë (me
ose pa diplomë akademike) të gat-
shëm për të hulumtuar tërësisht
të gjitha teknikat e kompozicion-
it që përdoren në muzikën e op-
erës sot, duke u fokusuar si në
traditën italiane dhe në zhvilli-
met bashkëkohore ndërkombëtare
të këtij zhanri.

Qëllimi i kursit është vijimi i
traditës së operës, duke pasur si
objektiv realizimin e operave të
reja e duke kapërcyer të kaluarën
dhe të ardhmen me një vizion të
ri dhe magjepsës.

Olsa Toqi, kompozitorja e re sh-
qiptare, nuk është e panjohur për
publikun shqiptar. Ajo është shpal-
lur fituese e festivalit të RTSH-së
me këngën "Përrallë". Pjesa e një
prej ngjarjeve më të rëndësishme
të zhanrit operistik kontemporan,
siç është "Internacional Opera Gi-
acomo Puçini", që u mbajt në Luça,
Toqi u përzgjodh ndër shumë ko-
mpozitorë pjesëmarrës nga e gjithë
bota në 10-shen më të mirë me anë
të projektit të saj operistik!

E pyetur nga "GSH", se cili ësh-
të projekti i saj, Olsa tha dje se
"kam kompozuar një opera që tit-
ullohet "Meladrama", duke
konkurruar me shumë kompozi-
torë nga e gjithë bota, nën kujdes-
in e kompozitorit Girolamo
D'eraco, drejtor i Clauster Italia.
"Opera është zhanër kontempo-
ran, me melodi klasike, por me
strukturë kontemporane. U zg-
jodha në dhjetëshen më të mirë që
u pranua për të ndjekur këtë kurs-
konkurs".
MELADRAMA

Pjesa që ajo ka kompozuar ësh-
të inversi i historisë së Evës dhe
Adamit. "Jemi sërish me Evën,
këtë herë për herë të dytë pasi
njerëzimi është iluminuar dhe
nuk bëjnë gabime. Duan të jenë të
barabartë me njëri-tjetrin", thotë
kompozitorja për "GSH".

Në veprën e saj një personazh i
ri, kafshon mollën, por ndryshe
nga zanafilla, personazhi pasi kaf-
shon mollën, në vend që të vishet
diç bën në historinë klasike, zhv-
ishet.

"Pra, kur Eva, siç e dimë ne,
kafshon mollën merr koshiencë
dhe fillon të mbulohet, ky person-
azh fillon zbulohet. Është inversi
dhe mbase kjo e bën interesante",
thotë kompozitorja, që shton se
"Aktet e tjera deri në kafshimin e
frutit të ndaluar do të jenë përsh-
krime të historive surreale".

Është nga molla, mela, që ajo
merr edhe titullin "Meladrama".

Opera e saj do jetë 40 minuta.
Gjithçka nisi në muajin maj, kur

mësoi që mbahej ky konkurs. Një

SUKSESI

Opera e Olsa Toqit,
kompozitorja: Si u bëra

pjesë e ‘Giacomo Pucini’
Fatmira Nikolli

"VDES SIÇ VDES NJË VEND" DHE SHQIPËRIA
NËN REGJIM E NË 97-ën

Shfaqja e re në
teatër, psikanaliza
e dekompozimit

““
VEPRA

"Vdes siç vdes një vend" është
psikanaliza letrare e një vendi që
dekompozohet ngadalë, rrëfimi
tronditës i një gruaje real-
imagjinare, që shikon me tmerr
sesi trupi i saj merr përmasat e
vendit e saj të kalbëzuar dhe si
përthahet çdo burim nga rrjedhin
lëngjet e saj jetësore. Rrëfimi ka
formën e një kronike postmoderne
ku me një vërtetësi rrëqethëse dhe
në mënyrë fantazmagorike përsh-
kruhet Vendi i Hybris, demonit të
dhunës dhe intolerancës, i fana-

tizmit ideologjik dhe fetar, i mendë-
sisë mesjetare, korruptive, kseno-
fobike, nacionaliste, i shterpësisë
krijuese dhe shpirtërore. Ndonëse
në tekst nuk përcaktohet koha,
vendi dhe hapësira gjeografike, alu-
dimi rreth periudhës së luftës
civile greke, asaj të diktaturës së
kolonelëve, si dhe jehona e ngjar-
jeve te Majit '68 në Francë lidhet
me botimin e parë të librit në vitin
1978, ku kujtimet dhe plagët e his-
torisë, gjallonin ende si fantazma
të pakallura.

Sjellja e veprës në shqip synon
të eksperimentojë me një terren të
njohur për lexuesin shqiptar. "Vdes
siç vdes një vend" është dhe parab-
ola shqiptare e një vendi ku shtetr-
rethimi i gjatë komunist dhe ngjar-
jet e '97-ës nuk i përkasin një filmi
bardhë e zi të së kaluarës, por vazh-

dojnë të kërkojnë një autor për t'u
ngjitur në skenën e "teatrit të
maskave". Ajo që Dimitriadis për-
shkruan si "Mesjeta e Mitrës", në
kontekstin shqiptar mund të përsh-
kruhet si "Mesjeta Shqiptare": bun-
kerizimi i truve të njerëzve, karri-
ge elektrike që varen në ajër mbi
kokat e njerëzve, që kanë vetëm dy
emra "miq" dhe "armiq të popullit",
tufëzimi i njerëzve në kooperativa
financiare piramidale, çetëzimi i
njerëzve sipas parullës: "vetë zot,
vetë shkop", kallashnikovizimi i
tyre deri në dhëmbë, politikanë të
krimbur në para, kanonizim i fjalës
"plumb qorr", jetë për dhjam qeni,
"Shqipëria e kontradiktës, e luftës,
e errësirës, mashtrimit, ahengut
dhe biznesit".

Njeriu - vend i Dimitriadis
zbret në Hadin e skutave më 

"DITA ZË FILL" NË OSCAR
PËR SHQIPËRINË

Qendra Kombëtare e Kinematografisë njofton se kandidatura zyr
tare e Shqipërisë për kategorinë e "Filmit Më të mirë të Huaj",

në edicionin e 90-të të Academy of Motion Picture Arts and Sci-
ences (AMPAS) është filmi "Dita zë fill", me regji dhe skenar të
Gentian Koçit, një bashkëprodhim shqiptaro-grek, prodhim i AR-
TALB FILM në bashkëprodhim me GRAAL FILMS, realizuar me
mbështetjen financiare të Qendrës Kombëtare të Kinematografisë,
Qendrës Greke të Filmit, Eurimages, Ministrisë Shqiptare të Kul-
turës, Radio-Televizionit Publik Shqiptar, Bashkisë së Tiranës si
dhe SEE Cinema Network. "Dita zë fill" pati premierën botërore në
Festivalin e Sarajevës, ku fitoi "Zemrën e Sarajevës" për aktoren
më të mirë protagoniste. Një nënë e re dhe e vetme në Tiranën e
ditëve tona. Në luftë të përditshme me veten, ajo gjendet në tallaze
psikologjike që thyejnë njerëzoren brenda saj, si një rrugëdalje që
i siguron foshnjës një vjeçe strehë dhe ushqim. Miti i Rozafës nxjerr
krye, pa u shfaqur i plotë, por duke qenë një fije lidhëse. Ai është
pa qenë, për sa kohë, gruaja sakrifikohet, në dy kohë, në dy gra, në
dy qenie, të vëna në një apar-
tament, ku jeta e vdekja qën-
drojnë këmbëkryq. Përballë
Violetës, është një grua në
moshë, Sofia, interpretuar
mjeshtërisht nga Suzana Prif-
ti. E moshuar dhe e "lidhur"
në shtrat për shkak të
gjendjes shëndetësore, frymë-
marrjet e saj bëhen fija mes
jetës e vdekjes. "Në moment-
et e caktuara që Ornelën e
shihja në ato përpjekjet e saj të jashtëzakonshme, u afruam dhe u
bëmë një bashkë, u përfshimë te njëra-tjetra, mund të them, dhe
në këtë përfshirje lindi ajo dhembshuri", - tha aktorja Suzana Prif-
ti. Filmi "Dita zë fill" i Gentian Koçit, pati dje premierën në kinema
"Cineplexx", ku shfaqet në ditët në vijim. "Jetojmë në një sistem
politiko-social ku është jashtëzakonisht e vështirë për të mbijetu-
ar. Nga ky presion, hallkat poshtë zinxhirit, në rastin konkret të
gjithë personazhet që ju patë, përballen me veten, përballen me
njëri-tjetrin, luftojnë për të mbajtur të voglën e vet, dhe aty ku
hallka është më e dobët këputet", - tha Gentian Koçi para mediave.
"Me ardhjen e postierit, krijohet një trekëndësh marrëdhëniesh,
që e detyron Letën të merret tani edhe me emocionet e jashtme
ose të merret me luftën e brendshme që ka gjatë gjithë kohës", -
tha mes të tjerash aktori Kasem Hoxha, që luan postierin, "për-
fituesin" ndaj femrës, figurën mashkullore që sa të shpëton, edhe
të mbyt. "Dita zë fill" nuk ka shumë tekst, por ka skenar (atë
pjesë që filmit shqiptar të viteve të fundit i ka munguar). Është
figura, në lëvizje, a në heshtje, janë mimikat, rrudhat, shikimet
e përhumbura, që thonë më shumë se çdo fjalë. Është pulsi që
rreh në një dorë plot rrudha, vetëm për të thënë që ende ka jetë.
Në pothuaj 1 orë e tridhjetë minuta, filmi i Gentian Koçit përm-
bledh botën e gruas shqiptare në tërësinë e saj, betejat e përdit-
shme për mbijetesë në një Tiranë gri, që shtrihet përtej ish-
Bllokut, në pothuaj tërë lagjet e saj. Aty, luftohet për të jetuar,
çdo ditë, prej kur dita zë fill deri në pritjen për ditën tjetër. Lufto-
het së pari, për strehën e përnatshme, mandej luftohet për bukën
e përditshme. Filmi është shumë real, shfaq pa artifica gjetje ar-
tistike të stisura, probleme madhore të shoqërisë shqiptare. Për
ta bërë këtë, Koçi nuk ka përdorur asnjë shpërthim. Një skenar
linear që flet përmes secilës skenë pa pësuar ulje-ngritje. Në një
orë e 30 minuta gjejmë korrupsionin, papunësinë, paragjykimin,
pragun mes jetës e vdekjes dhe shndërrimin e njeriut.

muaj më vonë iu bë e ditur që du-
hej të ikte më 16 korrik në Luça,
sepse ishte përzgjedhur në dh-
jetëshe. "Ishin 16 ditë intensive ku
nën mbikëqyrjen e Girolamo
D'eracos duhet të zhvilloja idenë e
dramës dhe idenë e melodisë",
thotë Olsa.

Girolamo D'eraco është ko-
mpozitori i parë kontemporan që
ka kompozuar operën e famshme
në të gjithë botën pasi është vetëm
8 sekonda. "Është i pari që ka ko-
mpozuar operën më të shkurtër në
botë", thotë ajo. Konkurrentët e
tjerë i kanë mbuluar shtetet e tyre
me bursa, ndërsa Olsa pasi i janë
mbyllur një palë dyer, ka vendosur
të ecë e vetme.

Pjesëmarrësit e kursit ndërko-
mbëtar "Giacomo Pucini" do të
thellohen te aspektet e ndryshme
të kompozimit për teatrin e "Op-
erës". Në fund të kursit, çdo pjesë-
marrës duhet të paraqesë një pro-
jekt të plotë për një pjesë të re op-
ere, duke shkruar një pjesë të muz-
ikës për zë e piano (së paku 20
minutëshe). Dy projekte do të
zgjidhen dhe duhet të finalizohen
deri më 30 shtator 2017 për t'u
prodhuar dhe vënë në skenën e
Festivalit të Ditëve të Puçinit 2017,
Luça, nëntor/dhjetor. Projektet e
mbetura do të përfundohen nga
kompozitorët për të qenë pjesë e
"Festivalit Ndërkombëtar të Op-
erës së Dhomës - WEC në 2018".

Në foto:
Kompozitorja, Olsa Toqi
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A ishte Sylvia Plath Lady Laz
arus? Duke marrë shkas
nga një artikull i "New York

Times", ku thuhet se "duke i dhënë
fund jetës së saj, u dha lexuesve
shkasin makabër për t'u interesuar
për veprën e saj", duke se në një
farë mënyre gjen tek ajo ringjall-
jen e të vdekurit, përmes letërsisë,
veçse kjo nuk është tërësisht e
vërtetë. Me vdekjen ajo ktheu
shikimin nga letërsia e saj, por
duke mbyllur sytë e vet, duke bërë
të vdesin me të "letërsitë", që do të
mund të shkruante, nëse vuajtja e
saj nuk do ta vinte përfund. Kosto-
ja është tepër e madhe. Barra ësh-
të e rëndë si pesha që ajo ndjeu në
vitet e pakta të jetës që jetoi, të
asaj jete mes dy vdekjeve.

Lady Lazarus në romanin "Ka-
mbana e qelqtë" përçon historinë
e saj. Lufta me depresionin ka

BOTIMI

të errëta të psikikës njerë-
zore dhe na sjell një rrëfim

nga ferri i të gjallëve. Nëse për Sar-
trin "Ferri janë të tjerët", për Dim-
itriadis edhe "Parajsa janë të
tjerët". Nëse një vend është pre e
grykësisë së politikanëve të saj
makbethianë, nëse flijon trupat e
arsyes, vetënjohjes, lirisë, artin e
të jetuarit, të të krijuarit, të njo-
hjes dhe pranimit të tjetrit për të
ndërtuar kështjella paranojake, ai

është i destinuar "të jetojë nën
dritën e një ylli të vdekur".
AUTORI

 Sikurse ajo thotë: "Vdes siç
vdes një vend", është vepra që e
kurorëzoi Dimitris Dimitriadis si
një nga autorët më të spikatur të
letërsisë dhe teatrit bashkëkohor
evropian. Krahas veprës së tij tea-
trale, Dimitriadis shquhet si poet,
prozator, eseist dhe konsiderohet si
përkthyesi më i mirë i autorëve të

tillë si: Maurice Blanchot, Georg-
es Bataille, Jean Genet, Jean Paul
Sartre, Marguerite Duras, Samuel
Beckett, etj. Fama e Dimitriadis në
skenën e teatrit evropian i detyro-
het kryesisht zbulimit të tij prej
Patrice Chéreau, një nga regjisorët
më të talentuar evropianë të 40-të
viteve të fundit. Pak kohë pas ng-
jarjeve të Majit të '68-ës, vepra e
parë e Dimitriadis "Çmimi i re-
voltës në tregun e zi" (Le prix de la
révolte au marché noir), u ngjit në
skenën e Theatre de la Commune
d'Aubervilliers në Paris në regjinë
e Chéreau dhe admirimin e spek-
tatorëve të tillë, si Jean Paul Sar-
tre dhe Simone de Beauvoir.

Gjatë periudhës kohore 1990 -
2000, veprat e Dimitriadis fillojnë
të rishfaqen në teatrin francez,
ndërkohë që në Greqi konsiderohej
ende si "shkrimtar periferik", për
shkak të rebelimit të tij ndaj "rreg-
ullit të estetikës realiste", që mbi-
zotëronte deri atëherë në teatrin
grek. Por, suksesi më i madh i Dim-
itriadis erdhi me ngjitjen e veprës

së tij të përkthyer në shumë gjuhë
"Vdes siç vdes një vend" në skenën
famshme të Teatrit "Odeon" të Pa-
risit në vitin 2010, si dhe nderimin
e tij si "Autori Bashkëkohor i Vitit"
në Paris. Veprat e tij janë përkthy-
er në anglisht, arabisht, gjerman-
isht, spanjisht, italisht, katalan-
isht, portugalisht, rumanisht, ru-
sisht dhe kryesisht në frëngjisht.
Njohja e tij në Francë solli një
ndryshim rrënjësor në ripercep-
timin e "Dimitriadit teatror" në
Greqi. Performanca të kësaj vepre

janë dhënë në shumë skena
evropiane, në Francë, Gjer-
mani, Greqi, Itali, Spanjë, Polo-
ni, etj.

Aktorë që interpretojnë në
pjesë janë Alfred Trebicka, Rozi
Kostani, Violeta Trebicka, Ina
Morinaj, Benada Mulla, Silvio
Goskova, Lejda Celi, Artan Sk-
enderasi, Kesina Lami, Arild
Stafa, Jona Hoxha, Armando
Mehmeti .

(Video Barraka Production-
Fotografia: Edvina Meta)

TEATRI KOMBËTAR:

21 shtator - 24 shtator, ora 19:00
"Vdes siç vdes një vend"/ Dimitris Dimitriadis

Përktheu: Eleana Zhako
Regjia: Rozi Kostani
As. Regji. Iris Canaj
As. Regji. Kleard Germenji
Skena&Kostumet: Desantila Lika

Sylvia Plath
"Kambana e qelqtë" e

Lady Lazarus, një roman
mes dy vetëvrasjeve

Mbi jetën dhe fundin, çmimi i
papranueshëm i veprave që na fali

Fatmira Nikolli

qenë e gjatë, derisa në fund e mun-
di, e mundi kur ajo humbi apo iu
duk se humbi një aleat të fortë,
bashkëshortin (poet) Ted Hughes.

I kishin premtuar njëri-tjetrit
"derisa vdekja të na ndajë", e si për
përmbushur këtë, ajo i dha fund
jetës. Para këtij çasti, në jetën e saj,
Plath kishte kaluar momente të
vështira. Vetë "Kambana e qelqtë"
hedh dritë mbi disa prej tyre dhe
mbi vetë Sylvian që në roman
thotë: "Nëse të qenit neurotike do
të thotë të duash dy gjëra, që në të
njëjtën kohë e përjashtojnë njëra-
tjetrën, atëherë unë jam neurotike
si dreqi. Dhe për sa të kem jetë, unë
do të rend pra, pas këtyre gjërave
që përjashtojnë njëra-tjetrën".
KAMBANA E QELQTË

"Kambana e qelqtë" është një
roman në të cilin autorja rrëfen ng-
jarjet e jetës së saj në moshën 20-
vjeçare; orvatjen e saj për
vetëvrasje dhe rikthimin në jetë
me paterica. Është një roman i jas-
htëzakonshëm, po aq i hidhur dhe
i pamëshirshëm sa dhe poezitë e

saj të fundit. Fitzgerald-i e kishte
zakon të thoshte se ai shkruante
me "autoritetin e dështimit". Ky
autoritet e shënjoi akoma më
shumë veprën e Plath, duke ia
mbërritur të shënojë edhe jetën e
fundin e saj. Në vijim të analizës
së saj, "NY.Times", shkruan se ve-
prat e saj nuk na erdhën pas vde-
kjes. Ato u shkruan pas vdekjes.
Midis vetëvrasjeve. Plath-i shkroi
romanin e saj të vetëm dhe poez-
itë e Ariel-it si ndër ethe, si një
njeri që mbahej në jetë me pateri-
ca dhe e dinte që ato po thyheshin.
"A duhet të jemi mirënjohës për
gjëra të tilla? A mund ta pranojmë
çmimin që pagoi për atë që na fali?
A është vërtet art vdekja?"- pyet
"NY.Times",

Romani "Kambana e qelqtë" i
Sylvia Plath ka ardhur në shqip
nën siglën e "Botimeve Pegi" me
përkthimin e Davjola Ndojës.

Ka shitur miliona kopje që prej
botimit të tij dhe është një nga ro-
manet më të lexuara dhe të komen-
tuara në shkollat amerikane. I ek-
ranizuar së pari më 1979, një tjetër
ekranizim pritet të dalë së shpejti.

Në qendër është Esteri, një stu-
dente e shkëlqyer, një vajzë e bukur
dhe e talentuar, së cilës sapo i ësh-
të dhënë mundësia e rrallë të bëjë
një stazh në një revistë të famshme

në Nju Jork. Ajo ndien një përzier-
je ngazëllimi dhe tmerri, si pothua-
jse çdokush që është shpërngulur
nga një rrethinë drejt një qyteti të
madh, sidomos nëse kjo shpërngul-
je ndodh në moshë të re. Të gjithë
jemi bërë spektatorë të "çudive
metropolitane", duke pritur në
mënyrë të pavetëdijshme çastin kur
instinktet tona do të na vijnë në
ndihmë. Të gjithë jemi dehur, kemi
kërcyer apo kemi vjellë. Zakonisht
kemi shpëtuar paq, pakëz më të
pjekur dhe fatmirësisht të pacenu-
ar. Ndërkohë, ka edhe nga ata që
kanë kaluar nëpër shtigje të tjera,
nga ata që rrjedha e jetës nuk i ka
lëshuar në asnjë breg. E kështu,
janë fundosur, pak nga pak. Dhe
Esteri po fundoset, fshehurazi e për
arsye që as vetë nuk i ka krejt të
qarta. Ajo do të shkëputet nga re-
aliteti rrethues, duke u izoluar pak
nga pak, me shpresë që të përmbajë
dhimbjen e vazhdueshme e të pak-
uptueshme që personifikon tashmë
vetë jetën. Ndoshta "Kambana e
qelqtë" rrëfen historinë e dikujt që
po zbulon se të qenit gjatë gjithë
kohës "i përkryer", apo edhe thjesht
"i mirë", nuk është e thjeshtë, e
pranueshme apo edhe e përbal-
lueshme në afat të gjatë. Në kryeve-
prën e saj të njohur e të gjithëkohs-
hme, Sylvia Plath tinëzisht e

tërheq lexuesin brenda shkatër-
rimit të Esterit, dhe e bën me një
forcë të tillë, sa marrëzia e saj bëhet
e prekshme, e vërtetë, pothuajse
racionale. Ky depërtim i thellë në
skutat më të errëta e më pikëlluese
të psikikës njerëzore, është një nga
arritjet më të jashtëzakonshme të
letërsisë.
AUTORJA

Sylvia Plath (1932 -1963) ishte
një poete dhe shkrimtare ameri-
kane. Ajo lindi në Boston dhe stu-
dioi në Smith College dhe në Uni-
versitetin e Cambridge-it, para se
të njihej ndërkombëtarisht si një
nga poetet dhe shkrimtaret e reja
më premtuese. Në vitin 1956 u
martua me poetin Ted Hughes, me
të cilin jetoi derisa u ndanë në sh-
tator të vitit 1962. Jetuan së bash-
ku në ShBA dhe në Angli dhe
patën dy fëmijë, Frieda dhe Nicho-
las. Në pjesën më të madhe të jetës
së saj, Plath-i vuajti nga depresio-
ni patologjik dhe u trajtua disa
herë me terapitë e elektroshokut.
Ajo i dha fund jetës në vitin 1963.
Plath-i njihet si një nga poetet më
të rëndësishme në zhanrin e lir-
ikës vetërrëfyese dhe njihet krye-
sisht për dy përmbledhje me poezi,
The Colossus and Other Poems
dhe Ariel. "Kambana e qelqtë", pro-
za e saj e vetme, gjysmë auto-
biografike, u botua pak muaj para
vdekjes. Në vitin 1982, ajo u
nderua me çmimin Pulitzer për të
gjitha poezitë e saj.



Në foto:
Kopertina e librit
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... interesante që Lori Amy, profe-
sore në Universitetin Jugor të
Xhorxhias, bëri në një intervistë
që i dha VOA dje.

Eksperte e krimeve të komu-
nizmit dhe pasojave që kanë lënë
ato, Amy ishte zëri më i kthjellët
në një situatë të ngarkuar që kthe-
het dhe rikthehet në Shqipëri në
raport me qëndrimin ndaj të sh-
kuarës. Një qëndrim që mund të
konsiderohet dështimi më i madh
i shoqërisë shqiptare dhe
përgjegjësi e gjithë klasës politike
pa përjashtim, sepse siç shprehet
ajo:

"Në këtë rast, përgjegjësi do të
thotë të kesh guximin të përball-
esh me ndershmëri me atë që ndo-
dhi. Kur ne kemi frikë, atëherë ne
gënjejmë veten, mohojmë gjëra që
nuk duam t'i dimë dhe i mbajmë
ato përbrenda".

Vetëm në javën e fundit Sh-
qipëria është përballur me 2 - 3 ras-
te kur paaftësia për t'i përcaktuar
gjërat qartë ka çuar sërish në një
debat që duhej të konsiderohej i
mbyllur që në vitin 1991.

Debati për kullën e Prek Calit,
që u kthye në debat për rolin his-
torik të tij; rishfaqja e fotove të
Enver Hoxhës në Pezë, zgjedhja e
Ruçit dhe Xhafës në krye të dy in-
stitucioneve të rëndësishme e
ndezi sërish këtë debat.

Çështja e kullës së Prek Calit
mund të konsiderohej si një çësh-
tje administrative dhe ligjore, por
ajo u shty në një debat për rolin e
tij historik. Dhe nuk është një de-
bat normal që ndihmon historinë,
por një debat që diskuton sërish
rolin e komunizmit në Shqipëri
dhe qëndrimin ndaj tij. Ngërthimi
gjithë mllef në këtë debat i palëve
që reflektojnë mënyra të ndry-
shme të të parit të periudhës ko-
muniste, dështoi se ne, jo që nuk e
kemi mbyllur këtë diskutim siç ka
bërë gjithë Lindja, por mbetemi
ndoshta justifikuesit e fundit të

Për kullën e Calit, festën
e Pezës dhe paaftësinë tonë!

Nga Blendi Fevziu

krimeve të komunizmit në botë!
Po kështu çështja e portreteve

dhe simboleve të Enver Hoxhës
dhe regjimit komunist në Pezë ësh-
të sërish një paaftësi e kësaj sho-
qërie për të qenë e vërtetë dhe e
paanshme. Historia vijon të shihet
si argument i politikës së ditës dhe
të gjithë kemi qenë të paaftë t'i
themi: "Mjaft" këtij abuzimi dhe
"Me fal!" viktimave të saj.

Rikthimi i debatit mbi komu-
nizmin në vitet 1944 - 1990; rikthi-
mi i simboleve të asaj kohe, është

as më pak dhe as më shumë, por
dhunimi i viktimave përpara të
cilave jemi përkulur të gjithë. Ësh-
të një hap mbrapa i shëmtuar në
rrugën integruese dhe njëherazi,
një përqeshje e Shqipërisë, nga
gjithë vendet ish-komuniste që e
kanë mbyllur tashmë prej 20
vjetësh këtë kapitull. Kjo, vjen
nga paaftësia jonë për të qenë të
hapur dhe të sinqertë. E pyetur
sërish se si i kishte njohur të dënu-
arit e komunizmit dhe ata që kanë
vuajtur, Amy është shprehur për

GAFORJA

DEMI

UJORI

BRICJAPI

SHIGJETARI

AKREPI

PESHORJA

LUANI

VIRGJERESHA

BINJAKET

DASHI

PESHQIT

Ndryshime të shpejta dhe pozitive, falë
bashkëveprimit të Diellit me Hënën që ju
favorizojnë. Në vazhdën e vendimeve të
marra, popullariteti juaj do të rritet. Pak kr-
ijimtari dhe fantazi në profesion do t'ju sjell-
in vlerësimin e një eprori.

D i ln i  nga  k l lap ia  dhe  vepron i  men-
jëherë, nëse nuk doni që të ngelni mbra-
pa. Gjë që nuk ndodh zakonisht. Për të
gjetur çelësin e problemit, nevojitet të
keni qetësinë e duhur mendore dhe të
mos shpejtoni.

Një ditë pa shumë bujë. Nëse mendo-
ni  se meri toni  më shumë, nuk i  keni
bërë llogaritë me ata me të cilët duhet
të ndani meritat. Në fund do të dini si
ta menaxhoni situatën, pasi nuk doni
që të dilni keq.

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

Keni të bëni me çështje të brendshme dhe
familjare të pazgjidhura dhe mund ta shfaq-
ni më shumë se ç'duhet nervozizmin.
Përpiquni ndërkaq të jeni i  mirëkup-
tueshëm. Mund të gjeni gjithmonë një pikë
të përbashkët dhe të arrini kështu në një
kompromis me të gjithë.

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

Ata që varen nga ju nuk e bëjnë punën ash-
tu siç prisni; qortojini, sigurisht, por pa e
bërë të madhe. Nuk keni arsye përse ta
bëni. Më mirë thojini gjërat siç janë, pa
shumë lojë fjalësh, në mënyrë të qartë, të
drejtpërdrejtë dhe të saktë.

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

Nëse në të kaluarën keni marrë një ndih-
më të papritur, tani është koha ta ktheni
favorin pa u tërhequr mbrapsht. Në fund
edhe ju do të shpërbleheni. E rëndë-
sishme është t ' ia nisni  mbarë: ngan-
jëherë gatishmëria vlen, në disa raste,
më shumë se çdo gjë tjetër.

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

Mos u hidhni shumë përpjetë nëse nuk
doni të rrezikoni të rrëzoheni! Duhet të
qëndroni me këmbë në tokë dhe të mos
përfshiheni nga aventura tepër të rrezik-
shme. Mendoni për pasojat e veprimeve
që kryeni, pasi do të shmangnit rrezikun
për ta pësuar.

Nëse po shqyrtoni mundësinë për një
udhëtim, për argëtim apo për punë, mos u
ktheni prapa. Parashikohen përvoja shumë
interesante në vijim! Mund ta pasuroni bag-
azhin tuaj kulturor me njohje dhe njohuri të
reja. Periudhë vërtet shumë e mirë.

VOA: Shumë prej tyre janë të trau-
matizuar thellë. A e dini se si mund
të shërohet dikush që ka qenë i
traumatizuar? Së pari, pala tjetër
duhet të pranojë dhe të thotë: "Më
vjen keq për atë ju keni hequr. Një
pranim i thjeshtë se kjo vuajtje ka
ekzistuar ka një efekt shumë të
madh. Por të pretendosh se gjërat
nuk kanë ndodhur, kjo nuk mund
të shërojë askënd".

Ne po bëjmë pikërisht këtë ga-
bim fatal. Po sillemi sikur komu-
nizmi nuk ka ndodhur!/Opinion.al

Opinioni i   Ditës
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Opinioni i   Ditës Pseudodebati për
Gjergj Kastriot SkënderbeunNga Moikom Zeqo
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... Debati parakupton një ballafa-
qim shkencor të argumenteve.
Është një formë e zhvillimit pro-
gresiv të mendimit. Debati i
vërtetë është kërkimi i së vërtetës.
Në rastin konkret, kemi një
pseudodebat. Pseudodebati është
një lloj trilli publicistik. Pseudode-
bati nuk ka të bëjë me shkencën.
Pseudodebati nuk ka të bëjë me
figurën e Gjergj Kastriot Skënder-
beut. Për këtë jam i bindur. Ky
pseudodebat është vetëm shterp
dhe nuk përbën gjë tjetër veçse
një 'fake news'. Duhet të dimë se
në Epokën Post-faktuale nuk ka

rëndësi fakti në vetvete, por gjoja
qëndrimet dhe perceptimet, të
ashtuquajtura si opinione. Ky ësh-
të një tipar kryesor i postmodern-
izmit të sotëm dhe kulturës am-
biguide të neoliberalizmit. Flitet
për performanca, ku nuk ka rëndë-
si fare e vërteta. Mbizotëron
scoop-i mediatik.

Së pari, e gjitha kjo zhurmna-
jë për Gjergj Kastriot Skënderbe-
un është 6 shekullore. Tejet e
vjetër. Arkaike. Lexoni kronistët
osmanë, bashkëkohës të
Skënderbeut, se çfarë shkruajnë
për të, se si e klasifikojnë si
"tradhtar të Perandorisë Os-
mane". Kjo tezë ringjallet sot
qëllimisht dhe në mënyrë diabo-
like se Skënderbeu është "një
terrorist" ndërkombëtar sepse
luftoi dhe vrau myslimanët. Kjo
idiotësi e pashembullt është një
falsifikim i trashë. Skënderbeu
mbrojti atdheun e tij nga push-
tuesit. Nuk ishte Skënderbeu që
shkoi drejt trojeve zanafillore të
pushtuesve, por ishin pushtues-
it osmanë ata që sulmuan brutal-

isht me vdekje, dogjën, pushtu-
an, shkatërruan Arbërinë e shek-
ullit XV. Në vijim të një teologjie
absurde të neo-otomanizmit,
shpiket një marrëzi tjetër:
Skënderbeu i luftoi myslimanët
pushtues,  sipas konceptit  të
luftës së të krishterëve kundër
myslimanëve, pra bëhet fjalë për
një luftë fetare. Nuk është fare e
vërtetë. Kastrioti ynë ka luftuar
edhe kundër të krishterëve për
ta mbrojtur Arbërinë e tij. Ai ka
luftuar edhe kundër vene-
dikasve dhe ka pasur kontradik-
ta me ushtritë e krishtera. Ai
luftoi edhe në Itali kundër të
krishterëve anzhuinë. Por ai nuk

bëri luftëra fetare, në kuptimin
spekulativ të manipulimit të
sotëm. Ai shquhet si Heroi më i
madh shqiptar i luftës kundër
pushtuesve turq, madje po të
përdorim këtu një përcaktim të
Milan Shuflait, ai qe heroi më i
tmerrshëm që luftoi kundër
pushtuesve osmanë në Ballkan.
Pra, miti se gjoja Skënderbeu
luftoi Islamin se ishte thjesht i
krishterë nuk ekziston. Në këtë
pikë duhej të ishte debati shken-
cor. Sepse janë me qindra doku-
mente që e saktësojnë figurën e
Skënderbeut. Gjithashtu debati
për origjinën për babait  të
Skënderbeut, apo për nënën e tij,
është një pseudodebat joshken-
cor.  Nëse "besojmë" Oliver
Schmidt-in, babai i Skënderbeut
është sllav. Të tjerë thonë se
nëna e Skënderbeut është sllave.
Imagjinoni tani: Nga një baba
sllav dhe një nënë sllave lind një
shqiptar!? Ky absurditet është i
denjë për rrafshin e marrëzive
erazmike. Vetë Skënderbeu në
një nga letrat e tij, autentike, sh-

kruan se "nëse kronikat tona nuk
gënjejnë, ne jemi epirotë". Në të
gjitha rastet Skënderbeu nënsh-
kruan në latinisht DOMINUS
ALBANIAE, pra Zot i Shqipërisë.
Pseudodebati për origjinën ser-
be të nënës së Skënderbeut, "ril-
indi" nga një publicist. Unë kam
lexuar një literaturë shumë të
gjerë për këtë pikë. Madje edhe
librin e vitit 2007 të një profesori
të Mesjetës në Universitetin e
Shkupit, që i kushtohet tërësisht
figurës së Vojsavës. Ballafaqimi
me argumente ndaj këtij libri
nuk është aq i vështirë. Shpresoj
ta publikoj së shpejti kritikën
time. Por të vazhdosh të shkruash

se motra e Skënderbeut, Mara,
është martuar me një serb, Cer-
novicin, është akoma një gabim
më i rëndë. Sepse dihet me doku-
mente, siç e ka vërtetuar qartë-
sisht prof. Pëllumb Xhufi, se ai
ishte një princ shqiptar në Malin
e Zi, prandaj quhej Cernovic, pra
malazez. Unë kam qenë para dh-
jetë vjetësh në Manastirin e Ko-
mit në Malin e Zi, ku janë edhe
dy varret me pllaka të skulpturu-
ara të Marës dhe të të shoqit. Nga
ana tjetër, këto të vërteta his-
torike nuk e mohojnë faktin edhe
të martesave të përziera etnike
në Ballkan në kohën e Mesjetës.
Madje unë kam shkruar shumë
herë për Shën Angjelinën,
motrën e gruas së Skënderbeut,
pra vajzën shqiptare të Gjergj Ari-
anit të famshëm, e cila është
ikonizuar dhe nderohet si një
shenjtore serbe. Detajet e
pafundme që mund të ketë të ko-
hës, nuk mund ta ndryshojnë
aspak thelbin historik të figurës
së Skënderbeut, sepse ai përfaqë-
son shkencërisht një rezultante

historike, sikurse do të thoshte
një nga figurat më të mëdha të
Shkollës së Analeve, Marc Bloch.

Po shpjegoj: "Edicioni i dytë" i
pseudodebatit lindi me "mbulimin
e statujës së Skënderbeut" në
sheshin me emrin e tij në ditën e
sivjetme të Kurban Bajramit. Ky
është një shesh metropolitan për
tërë kombin shqiptar. Për mendi-
min tim, "mbulimi i Skënderbeut"
lidhet me një parim teologjik islam
që, nuk mund të falesh përpara as-
një figure me tipare njerëzore. Por
kishte një zgjidhje tjetër, jashtë çdo
konflikti të kotë: të jepej leja për
të bërë faljen në ndonjë shesh
tjetër. Por, reagimi im, i cili ishte

në 2-3 fjali, ose dhe reagimi i të
tjerëve, që mund të shmangej kjo
gjë, ndezi gjithashtu një pseudode-
bat.

Kulmi qe emisioni televiziv i
Rudina Xhungës, ku unë mora
pjesë bashkë me Pëllumb Xhufin
dhe gazetarin Kikia, ku kishim për-
ballë në panel, një imam të vetësh-
pallur dhe gjithashtu një akademik
të vetëshpallur. Niveli qe i papërsh-
tatshëm dhe degjeneroi edhe në sit-
uata banale. Por nuk jam i penduar
që mora pjesë në këtë emision. Kam
marrë SMS që i kam të ruajtura, me
sharje, kurse në "FB" ka pasur ko-
mente fyese dhe kërcënuese sido-
mos në disa portale islamike. Por
nuk më shqetëson aspak ky fakt.
Ato bëhen nga hakera të paguar për
të sulmuar dhe denigruar figurën
time. Është përtej absurditetit. E
habitshme është ta mendosh se ta
mbrosh në mënyrë normale, pa as-
një "stil patetik" figurën e Skënder-
beut pas gjashtë shekujsh dhe për
këtë të të sulen me fjalë fyese, ësh-
të gati e pakonceptueshme. Mysli-
manët shqiptarë, kudo që janë, të

të gjithë kombit tonë, kanë një
dashuri të padyshimtë dhe e
nderojnë Heroin tonë Kombëtar.
Është, pa dyshim, një mysliman si
Ismail Qemali që zgjodhi flamurin
kombëtar të shqiptarëve, flamurin
e Skënderbeut, që e kemi edhe sot.
Sipas mendjes halucinante të
neootomanëve të sotëm për Aktin
e Pavarësisë, edhe Ismail Qemali
duhej shpallur si "tradhtar" dhe
"terrorist" i Perandorisë Osmane.
Naim Frashëri shkroi poemën e
madhe për Gjergj Kastriot
Skënderbeun, kur dihet se Naimi
nuk qe i krishterë. Por futja e një
përçarjeje midis shqiptarëve, për
gjoja një konflikt fetar onirik, ësh-
të një nga instrumentet më diabo-
like të shqiptarofobisë, e cila
vetëklasifikohet sidomos si
skënderbeofobi.

Dhe paralelisht me sulmin ndaj
Skënderbeut, arrihet edhe në konk-
luzione të tjera se "shqiptarët nuk
vijnë nga ilirët". Se "shpikja e ko-
mbit shqiptar" është një shpikje e
vonë e austro-hungarezëve, duke
dalë kështu Shqipëria jashtë his-
torisë përfundimisht, pra si një kr-
ijesë fantazmagorike e sajuar nga
disa rilindës të shekullit XIX. Jo.
Unë jam thellësisht i bindur në këto
që them. Me këtë rast kam lexuar
një numër shkrimesh më të
sofistikuara. Po për fat të keq, të
kufizuara në konceptim dhe të
klientelizuara në ide. Kështu, kriti-
cizmi ndaj Skënderbeut, bëhet në
emër të luftës kundër idolatrisë.
Skënderbeu nuk është figurë idola-
trike. Skënderbeu është një figurë
emblematike historike.

Për Skënderbeun janë mijëra
libra të shkruar, janë një kolek-
sion i madh dokumentesh, që sak-
tësojnë rezultanten historike të
figurës dhe aksionit të tij në shek-
ullin XV. Pra nuk është një fan-
tazmagori dhe as një subjekt
thriller, as dhe një motiv operete
të lehtë. A duhet të ketë një de-
bat shkencor për Skënderbeun?
Në mënyrë absolute duhet të
ketë, por ama, debat shkencor. Sul-
met mediatike, konfuze dhe larg
shkencës, pa dyshim që nuk kanë
asnjë të ardhme. Tërë dishepujt e
Skënderbeofobisë, qofshin sh-
qiptarë ose jo shqiptarë, mua më
kujtojnë një pasazh, tejet ti-
pologjik, te libri i jashtëzakon-
shëm "Liza në botën e çudirave"
të shkrimtarit dhe matematikan-
it Ljuis Kerëll. Ja ç'thuhet në këtë
pasazh:

- Gjykatësi le të mendojë për
gjykimin, - urdhëroi Mbreti,
ndoshta për të njëzetën herë atë
ditë.

- Jo, jo, - ndërhyri Mbretëresha.
- Më parë vendimi, pastaj gjykimi.

- Marrëzi! - thirri Liza me të
madhe. - Si u dhënka vendimi para
gjykimit.

- Mbyll gojën ti! - U inatos
Mbretëresha dhe u zverdh në fy-
tyrë.

- Aspak! - ia priti Liza.
- T'i pritet koka! - urdhëroi

Mbretëresha.
Por asnjeri nuk luajti nga ven-

di.
- Kush pyet për ju, - ndërhyri

Liza (e cila tani kishte arritur
plotësisht gjatësinë e vet). - Ju
nuk jeni gjë tjetër veçse një palë
letrash bixhozi....
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Zhgënjimi i presidentit

Demi: Nuk kënaqem
me barazime

SPORT

Kampionët vijnë për një barazim në kryeqytet dhe marrin atë që kërkuan nga ndeshja e djeshme

Partizani ngec me Kukësin,
Kamza ndal Skënderbeun

Të kuqtë ende s'kanë gjetur golin e parë

TRAJNERI I KUKËSIT

Milinkoviç: Patëm
rastet tona, nuk

donim të rrezikonim
në fund

Trajneri i Kukësit, Ml
laden Milinkoviç u

shfaq i kënaqur nga
barazimi i marrë në
transfertë ndaj Partizan-
it. Në deklaratën e dhënë
pas ndeshjes për "Super-
sport", ai tha se lojtarët
e tij humbën dy raste të
pastra të cilat mund të
kishin siguruar tri pikët,
dhe dy raste të tilla në
një ndeshje ndaj një ri-
vali direkt janë shumë.
"Besoj që u bë një
ndeshje shumë e mirë.
Të dy ekipet u përpoqën
të fitonin. Ne humbëm
dy raste të pastra, dhe dy
raste të tilla në derbi
janë shumë. Në fund
nuk deshëm të fusnim
një sulmues të tretë për
të mos rrezikuar, sepse
kundërshtari futi Bar-
dhin dhe duhej të
kishim kujdes prapa.
Besoj që bëmë një lojë të
mirë, në krahun e majtë
kishim pak probleme por
ne kishim probleme para
ndeshjes. Musolli ishte
me temperaturë gjithë
natën, Imami luajti me
temperaturë. Lojtarët
bënë detyrat që u
kishim caktuar, 15-20
minuta ishim shumë
mirë, por kishim edhe
disnivele dhe duke i rreg-
ulluar këto do jemi
shumë më mirë si ekip.
Natyrisht Koliçi bëri
pritje shumë të mirë.
Portieri është pjesë e
lojës, ne e dimë që kemi
portier shumë të mirë, i
besojmë dhe jemi të
kënaqur për paraqitjet e
tij të mira. Tani pas
ndeshjes mund të themi
shumë gjëra, por nëse do
kishim shënuar me Kale
apo me Gurin, do kishim
marrë 3 pikë. Ne kishim
dy lojtarët pa stërvitje.
Kale ka dy javë pa stër-
vitje në maksimum, Guri
pas Kupës bëri vetëm 1
stërvitje. Nëse do i
kishim ata nga krahët në
maksimum, do merrnim
më shumë rrezikshmëri
për të shënuar. Gjithash-
tu edhe Alla sot e ven-
dosëm që të luante sepse
vjen pas një dëmtimi
dhe ka shumë kohë pa
luajtur. Pra, ishim në dis-
favor sa i përket forma-
cionit. Fitore ndaj
Iulianos? Nuk besoj se
kam fituar, fiton vetëm
kur merr tri pikë. Gjatë
gjithë javës kemi folur
shumë me lojtaret sepse
ngërçi ishte psikologjik
dhe ata sot na treguan
reagimin. Zeqiri u para-
qit shumë mirë, nga Kale
përfituam shumë gjëra
se është i shpejtë dhe
depërtues. Duhet të
vazhdojmë kështu si sot
dhe me këmbë në tokë".

TRAJNERI I PARTIZANIT

Iuliano: Golat do vijnë,
nuk jam i shqetësuar

Trajneri i Partizanit,
Mark Iuliano e ka

cilësuar ndeshjen e sot-
me si të dominuar plotë-
sisht nga skuadra e tij.
Tekniku i të kuqve, dek-
laroi për "SuperSport" se
nuk shqetësohej nga pozi-
cioni që mbante aktual-
isht skuadra, sepse mung-

esën e golit pas dy ndeshjeve
e cilësonte thjesht rastësi.
PËR BARAZIMIN

"Ishte një ndeshje e
bukur, e luajtëm shumë
mirë, mendoj se e dominu-
am të gjithën, të vetmet ras-
te të kundërshtarëve lindën
nga gabimet. Por jam shumë
i lumtur, skuadra po rritet

fizikisht, taktikisht. U kthye
edhe Çani që nuk kishte në
këmbë as një pjesë loje".
MUNGESA E GOLAVE

"Të them të drejtën jemi
pa fat, kemi ndërtuar
shumë, me raste gjejmë
edhe portierët që bëjnë
mrekulli. Mbetet paraqitja e
rëndësishme, djemtë ishin
të trishtuar se deshën të fi-
tonin për publikun. Drej-
tuesit? Po punojnë; u erdhi
keq por u bëra komplimente
se dhanë zemrën. Kur këm-
bët të jenë në maksimum, iu
kam thënë që edhe ne do të
luftojmë për këtë kampi-
onat".
FAZA OFENSIVE

"Kroset mbërritën, duhej
të ishim më të kujdesshëm,

por duhej të punonim tak-
tikisht edhe në mbrojtje nga
cilësia e kundërshtarit.
Trashi ka bërë një ndeshje të
mirë, bashkë me Prognin,
goli duhej të dilte si nga kro-
simet, ashtu edhe nga lëviz-
jet e shpejta. Nuk arriti
ndoshta nga pasaktësia jonë,
por edhe portieri bëri të
vetën".
TAKTIKA DHE
BARDHI

"Bardhi është një lojtar i
yni, përveç ndeshjes ka edhe
'nënndeshje', në futboll lu-
het si në shah. Mendova të
vendosja Bardhin mes lin-
jave, të lëvizja Adorjan në
krah. Por po flasim për një
dominim territorial në çdo
zonë të fushës. Fakti që nuk

mbërriti goli është rastësi.
Janë dy ndeshje pa gol, të
enjten mund të shënonim
20, duhet të përmirësohemi
në zonën e golit, por është
normale".
NUK ËSHTË I
SHQETËSUAR

"Sot (dje) kisha vetëm
përgjigje pozitive, nga sot
nuk jam i shqetësuar nga
asgjë. E di nga ku jemi ni-
sur, e përsëris është një
muaj e një javë që
punojmë. Kam parë
përmirësime, po punojmë
jo për të qenë në maksi-
mum në shtator, por në të
gjithë sezonin. Jam i lum-
tur, në fund mund edhe ta
fitonim ndeshjen por port-
ieri bëri një mrekulli.
Djemtë ishin të mërzitur
se e mendonin dhe e
shpresonin fitoren, ne
punojmë për të".

Presidenti i Partizanit,
Gazment Demi ka

bërë investime serioze që
ta shohë Partizanin në
majë, duke afruar në
klub jo vetëm lojtarë me
emër, por edhe trajnerë e
drejtues të tillë. Por pas
dy ndeshjeve të para,
skuadra e tij ka vetëm
një pikë në renditje, dhe
atë nuk e ngroh as fakti
që ndaj Kukësit u pa një
lojë më e mirë. "Fitorja që
mungon? Do të

shpresojmë në të ardhmen.
Ju e dini që nuk kënaqem
unë, vetëm fitore dua", -
theksoi presidenti i të ku-
qve, në prononcimin e tij
për "SuperSport" men-
jëherë pas përfundimit të
sfidës që Partizani barazoi
me Kukësin. Me sa duket,
presidenti nuk është në një
linjë me trajnerin Iuliano,
i cili pas ndeshjes deklaroi
se aktualisht kënaqej edhe
thjesht me faktin se ekipi
po luante mirë.

Jeton Selimi

Partizani i jep betejë
Kukësit në "Selman
Stërmasi", por edhe

një herë të kuqtë stonojnë
në fazën sulmuese, ndërsa
detyrohen që të ndahen me
një barazim me rrjeta të pa-
prekura. Ndeshja sheh Par-
tizanin më mirë të vendosur
në fushë, ndërsa Kukësi
kërkon të shfrytëzojë ga-
bimet e kundërshtarit. Dhe
mund ta bënte diçka të tillë
në minutën e 12-të kur Ibra-
himi kontrollon keq topin,
duke e kthyer në asist për
Kale, që gjuan në diagonale
por jashtë. Partizani gjen
veten në korsinë e djathtë,
aty ku Trashi fiton çdo duel
me Imamin, por harkimet në
zonë nuk shfrytëzohen nga
shokët e ekipit. Progni në të
28-ën provon nga jashtë
zonës, por topi kalon ngjitur
me shtyllën. Në pjesën e
dytë Partizani është më
kërkues, por rastet do të jenë
me pikatore. Kotobelli në të
75-ën gjuan rrezikshëm, por
topi del për pak jashtë. Pro-
von dhe Sukaj në të 84-ën,
por pa fat dhe shkodrani me
topin që del ngjitur me sh-
tyllën. Batha në të 88-ën
ekzekuton një goditje dëni-
mi, por fluturimi i Koliçit i
mohon golin. Përfundon
kështu me rrjeta të papreku-
ra ky 90 minutësh, me Par-
tizanin që merr pikën e parë
në këtë kampionat, ndërsa
Kukësi ngjitet në kuotën e 4
pikëve.

Kamza ka befasuar
Skënderbeun, me korçarët
që janë frenuar në një bara-
zim 1-1 me rivalët e sapongji-
tur në Kategorinë Superiore.
Në stadiumin e Kamzës
ndeshja nuk dhuron shumë
emocione, ndërsa karakteri-

zohet nga ndërhyrje të ash-
pra në mesfushë. Stevan
Raçiç kërcënon Shehin me
një gjuajtje me kokë në
minutën e 11-të, por fatmirë-
sisht për gardianin e ko-

rçarëve, topi del jashtë. Në
minutën e 29-të Donjet Sh-
kodra zhbllokon sfidën. Mes-

fushori godet brenda zonës,
topi devijohet dhe nxjerr jas-
htë kohe Halilajn, që sheh

sferën të prehet në rrjetë. Në
pjesën e dytë Kamza do të
jetë më kërkuese dhe në
minutën e 67-të do të bara-
zojnë takimin. Ermir Rezi
shtang Shehin, por ishte
Fushtar ai që përparoi në
zonë mjaft bukur dhe pasoi
fort për sulmuesin, që reali-
zon me një goditje potente
pak hapa nga porta. Skënder-
beu do të kërkojë të fitojë
takimin, por faza ofensive e
korçarëve në këtë përballje
është sterile, teksa bardhek-
uqtë duket se ende nuk e
kishin marrë veten nga sfi-
da e Kievit. Pas këtij rezul-
tati Skënderbeu ngjitet në
kuotën e 4 pikëve, ndërsa
Kamza merr pikën e parë në
këtë kampionat.

SUPERLIGA

JAJAJAJAJAVVVVVA E 2A E 2A E 2A E 2A E 2-të-të-të-të-të

TË SHTUNËN
Flamurtari - Lushnja 3-1

TË DIELËN
Laçi - Luftëtari 0-1
Vllaznia - Teuta 0-1

TË HËNËN
Kamza-Skënderbeu 1-1
Partizani - Kukësi 0-0
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KALENDARI I JAVËS SË TRETË

Ndryshojnë
oraret,

Skënderbeu-
Partizani
luhet të
shtunën

Java e tretë e Kate
gorisë Superiore do

të vendosë në zbatim
ndryshimin e orarit të
fillimit të ndeshjeve.
Sfidat e dy javëve të
para kishin dy orare,
16:00 dhe 19:00, ndërsa
që nga fundjava e
ardhshme, takimet e
Superiores do të luhen
në orën 14:00 dhe 17:00.
Sipas kalendarit të pub-
likuar në faqen zyrtare
të FSHF-së, java e tretë
do të hapet me sfidat e
drekës të shtunën në
orën 14:00, kur Lush-
nja do të presë Kamzën
në "Loni Papuçiu" të
Fierit, ndërsa Luftëtari
do të presë Vllazninë
në Gjirokastër. Sfidat
në fjalë do të tregojnë
edhe një herë preten-
dimet e këtyre katër
skuadrave, të cilat kanë
pasur luhatje të mëdha
në dy javët e para. Su-
persfida e kësaj jave,
dueli Skënderbeu-Par-
tizani do të luhet po të
shtunën, me fillimin në
orën 17:00. Të dy
skuadrat vijnë nga
barazimet e javës së
dytë dhe kanë nevojë
për një sukses për të
mos humbur ritmin që
u duhet për kreun. Pre-
tendentja tjetër për tit-
ull, Kukësi, pret të di-
elën në drekë Laçin në
fushën e vet, në një
duel shumë të komp-
likuar. Ndërsa java do
të mbyllet me sfidën e
orës 17:00 mes Teutës
dhe Flamurtarit.

Frajburgu konfirmon 4 javë mungesë

Abrashi humb ndeshjet
ndaj Spanjës dhe Italisë

SPORT

Aksidenti mes dy pilotëve të makinave "Ferrari" rrezikon sezonin e pilotit gjerman

Reduktohen shpresat
e Fetel për titullin

Hamiltonit sërish i buzëqesh fati

Jeton Selimi

Me mbylljen e garës
së Çmimit të Madh
të Singaporit, ësh-

të koha për të bërë edhe një
bilanc paraprak të kampi-
onatit botëror të Formula 1,
megjithatë përshtypja e
përgjithshme është që Se-
bastian Fetel tashmë i ka
reduktuar ndjeshëm shpre-
sat për të fituar titullin. Pis-
ta në Marina Bay përbënte
një rast të shkëlqyer për të
rimarrë kreun në klas-
ifikimin e përgjithshëm,
megjithatë 4 herë kampioni
i botës bëri harakiri duke
shkatërruar gjithçka që në
start. Ndoshta drejtuesit e
Formula 1 duhej të kishin
menduar për një nisje ndry-
she, pra nën regjimin e safe-
ty car, meqë ishte gara e
parë nën dritën e projek-
torëve, me reshje shiu, si-
doqoftë piloti gjerman u
kuptua qartë që veproi në
mënyrë instiktive, por kre-
jtësisht të palogjikshme, tek-
sa tentoi atë manovër
bllokuese, për të intimiduar,
shtyrë drejt murit dhe më
pas për ta shtrënguar të
frenojë pilotin e Red Bull-it
Max Verstappen, natyrisht
me qëllim për të kontrollu-
ar më pas kthesën e parë, që
gjithsesi do të ishte tepër e
vështirë për t'u interpretu-
ar. Vetëm 19 vjeç, Verstap-
pen ka qenë burim aksident-
esh në shumë gara të For-
mula 1, por këtë herë piloti i
ri holandez ishte krejtësisht
pa faj, i shtrënguar në mor-
sën e dyshes së Ferrarit,
duke e pasur të pamundur
për t'u shmangur apo për të
evituar kontaktin.

Është vërtet e pakup-
tueshme se si dy pilotët e
skuadrës së kuqe u gjendën
të papërgatitur në start, pas
nisjes së vrullshme të Ver-
stappen, që tek e fundit ish-
te logjike dhe pak a shumë
edhe gjëja që pritej, duke
njohur temperamentin e pi-
lotit holandez. Sigurisht që
drejtuesit e skuadrës kanë
folur gjerë e gjatë me të dy
pilotët për nisjen, mbi
hipotezat e ndryshme si dhe
alternativat, deri në një plan
rezervë, sidoqoftë Fetel me
egon e tij nuk mendoi për më
shumë, por shkatërroi gjithç-
ka që në start. 30-vjeçari gjer-
man sigurisht nuk mund ta
parashikonte startin e sh-
këlqyer të shokut të ekipit
Raikkonen, por me një nisje
të atillë, aq të dobët gjithsesi
duhej të përqendrohej
thjesht dhe vetëm te trajek-
torja e tij, që ishte edhe tra-
jektorja ideale, duke pasur
parasysh që kthesa e parë në
Marina Bay është majtas.
Mbi të gjitha, detyra e tij ish-
te të mbante prapa pilotin
britanik Lewis Hamilton, që
përfitoi në maksimum nga
'vetëvrasja' e pilotëve të Fer-
rarit. Duke pasur parasysh
superioritetin dhe shpejtës-

inë e makinave të kuqe, pilo-
ti britanik pati deklaruar që
në Singapor do të bënte çmos
për të limituar dëmet,
megjithatë nga një situatë e
mundshme 6-5 tani Hamilton
shkëputet, duke kryesuar

plot 7-4 me numër fitoresh
në këtë sezon.

Në fund të muajit korrik
pas çmimit të Madh të Hun-
garisë Fetel kishte 14 pikë
avantazh, gjithsesi tri fitoret
rresht në Spa, Monza dhe

Marina Bay i japin 32-
vjeçarit nga Stevenage
epërsinë e 28 pikëve në ren-
ditjen e përgjithshme. Deri
në fund të sezonit mbeten
edhe 6 gara, Sepang, Suzuka,
Austin, Mexico City, Sao
Paulo dhe Abu Dhabi, kësh-
tu që, përveçse duhet të rik-
thehet shpejt te suksesi, Se-
bastian Fetel do të ketë
nevojë gjithashtu për të
mbajtur vazhdimisht prapa
një pilot si Hamilton, që ësh-
të 3 herë kampion bote, diç-
ka pothuajse e pamundur
duke pasur parasysh karak-
teristikat e pistave që
mbeten, si dhe faktin që deri
në këtë pikë të sezonit bilan-
ci ndërmjet tyre është i
barabartë, pasi në 14 garat e
zhvilluara 7 herë ka bërë më
mirë Fetel se Hamilton, ndër-
sa në 7 të tjerat ka qenë
pikërisht piloti britanik që e
ka mbyllur më mirë garën.

Mesfushori i Ko
mbëtares sh-

qiptare, Amir Abrashi
do të qëndrojë 4 javë
larg fushave të blerta
pas dëmtimit të pësuar
dje në ndeshjen e
Bundesligës mes Bajer
Leverkusenit dhe Fra-
jburgut. Ai la fushën e
lojës në minutën e 28-të
duke çaluar, pas një për-
plasjeje me një kundër-
shtar në mesfushë, dhe
pas kryerjes së anali-
zave të detajuara nga
mjekët e skuadrës, u
mësua se futbollisti ka
këputje të ligamentit të
jashtëm dhe të

brendshëm të kyçit të djath-
të të këmbës. Në këtë
mënyrë, 27-vjeçari nuk do
të jetë në shërbim të tra-

jnerit të Kombëtares sh-
qiptare Kristian Panuçi
për ndeshjet e tetorit ndaj
Spanjës dhe Italisë.

VENDIMI

Uejn Runi dënohet me
dy vjet heqje patente

Uejni Runi dënohet me dy vjet heqje patente. Gjykata
britanike nuk e ka kursyer aspak sulmuesin e Ever-

ton, i cili më datë 1 shator është arrestuar nga policia për
drejtim automjeti në gjendje të dehur. Në momentin e
ndalimit, Runi iu nënshtrua testeve të alkoolit, nga ku u
konstatua se 31-vjeçari kishte konsumuar alkool mbi nor-
mat e lejuara. Trupi gjykues vendosi ta dënonte ish-fut-
bollistin e Mancester United me dy vjet heqje patente
dhe një gjobë prej 170 mijë sterlinash. Në dëshminë e tij,
sulmuesi nuk bëri aspak oponencë, duke pranuar akuzën
e ngritur. Gjithashtu ai u kërkoi ndjesë të gjithë mbësh-
tetësve të tij, familjarëve dhe trajnerit të Everton Koe-
man, duke i premtuar se një veprim i tillë nuk do të
përsëritet më. Sipas asaj që raportojnë mediat britanike,
Runi në momentin e arrestimit ishte nën shoqërinë e një
modeleje. Krahas dënimit të dhënë nga gjykata, sulmue-
si pritet të ndëshkohet edhe nga drejtuesit e Everton me
gjobë. Një periudhë e errët kjo për Runin, të cilit krahas
mungesës së rezultateve pozitive me Everton, problemeve
familjare, i bashkohen edhe vështirësitë ligjore.

MBROJTËSI

Ivan Balliu, mes yjeve
në Francë
Metzi ka marrë fitoren e parë në kampionatin francez

dhe protagonist në këtë ndeshje ka qenë edhe
mbrojtësi i Kombëtares shqiptare, Ivan Balliu. Katala-
nasi, i cili tashmë luan në kampionatin francez, është
përzgjedhur në formacionin më të mirë të javës, kjo falë
paraqitjes së mirë që ka bërë në fitoren 1-0 ndaj Angers.
Balliu ka qenë "Zot" në krahun e djathtë duke mos hum-
bur asnjë duel, ndaj edhe "L'Equipe" e ka radhitur atë
mes yjeve. Gjithashtu mbrojtësi ka shpëtuar në fund
ekipin e tij nga goli, duke ndalur një top në vijën fatale.

JAVA E 3-të

E SHTUNË

Lushnja-Kamza 14:00

Luftëtari-Vllaznia 14:00

Skënderbeu-Partizani 17:00

E DIEL

Kukësi-Laçi 14:00

Teuta-Flamurtari 17:00
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Gjilpërat mund të
shpëtojë jetën e pa
cientit në rast të

parainfarktit. Kjo këshillë
është dhënë nga një pro-
fesor kinez, i cili thotë se
gjithmonë duhet të keni
një gjilpërë në shtëpinë
tuaj.
Kjo është mënyrë e
mrekullueshme dhe e
pazakontë për të shpëtu-
ar jetën e njeriut që ka
pësuar një infarkt. Kush-
tojini pak kohë për të lex-
uar këtë artikull dhe
SHPËRNDAJENI, sepse
kurrë nuk mund ta dini
në qoftë se jeta e dikujt
mund të varet nga ju.
Kur dikush pëson infarkt,
është emergjente të jepet
ndihma e parë.

Këto këshilla doKëto këshilla doKëto këshilla doKëto këshilla doKëto këshilla do
t'ju ndihmojnë përt'ju ndihmojnë përt'ju ndihmojnë përt'ju ndihmojnë përt'ju ndihmojnë për
të shpëtuar jetën etë shpëtuar jetën etë shpëtuar jetën etë shpëtuar jetën etë shpëtuar jetën e
d i ku j t !d i ku j t !d i ku j t !d i ku j t !d i ku j t !

Ruani qetësinë. Pavarë-
sisht se ku ndodhet vikti-
ma, mos e lëvizni, sepse
nëse e lëvizni pacientin,
kapilarët mund të plasin,
gjë e cila shkakton gjak-
derdhje në tru!
Nëse keni një shiringë me
age do të ishte mirë; përn-

Ja si t'i shpëtoni jetën
dikujt që ka pësuar

para-infarkt

Nëse goja e vik-
timës është e

shtrembëruar/
paralizuar, bëni

masazh te veshët
derisa ata të

bëhen të kuq -
kështu që gjaku
mund të vijë tek

ata.

dryshe dhe gjilpëra për qepje
do t'ju ndihmojë.
1. 1. 1. 1. 1. Mbani gjilpërën mbi
zjarr (mbi një qiri, sh-

krepëse, çakmak) në mënyrë
që të sterilizohet. Më pas,
përdoreni gjilpërën për të
shpuar majat e të 10 gish-

tave të dorës, vetëm pak
milimetra nga thonjtë, në
mënyrë që gjaku mund të
rrjedhë.

2. 2. 2. 2. 2. Nëse gjaku nuk fillon të
pikojë, shtypni majat e gish-
tërinjve deri sa të fillojë piki-
mi i gjakut.

3. 3. 3. 3. 3. Kur të 10 gishtat fillojnë
të rrjedhin gjak, prisni disa
minuta - do të shihni se vik-
tima do të jetë përsëri në

jetë!
4. 4. 4. 4. 4. Nëse goja e viktimës
është e shtrembëruar/
paralizuar, bëni masazh
te veshët derisa ata të
bëhen të kuq - kështu që
gjaku mund të vijë tek
ata.
5. 5. 5. 5. 5. Pastaj shponi me
gjilpërë në secilin vesh në
pjesën e butë, në mënyrë
të bien dy pikat e gjakut
të çdo vesh. Pak minuta
më vonë, goja do të kthe-
het në vendin e vet.
6. 6. 6. 6. 6. Prisni derisa viktima
vijë në gjendjen normale
pa asnjë simptomë të
pazakontë, pastaj dër-
gojeni në spital.
Kjo metodë e gjakder-
dhjes për të shpëtuar
jetën është një metodë e
mjekësisë tradicionale ki-
neze, dhe zbatimi praktik
është 100% efektiv dhe
duke e përdorur atë
njerëzit mund të mbije-
tojnë një infarkti.
Njoftoni të afërmit dhe
miqtë tuaj, sepse kurrë
nuk mund ta dini në qoftë
se jeta e dikujt mund të
varet nga ju.
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Plotësoni vendet bosh në mënyrë që çdo kolonë të ketë numrat nga 1-9
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KRIPTOSKEME
Përgjigja e numrit të djeshëmKRIPTOSKEME

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

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

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

VERTIKAL
1. Janë çnjerëzore.
2. Mund të jetë e hollë dhe therëse.
3. Edi në krye të PS.
4. Eshtë lloj papagalli.
5. Fund turni.
6. Eshtë dëshmore... çudibërëse.

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

Gjeni ndryshimin

Dy figurat kanë ndryshime nga njëra-tjetra

Përgjigja, ja cilat janë ndryshimet e figurave

BUDA
- Përgojuesi është i ngjashëm me atë që hedh pluhur

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

Mjeshtri magjik, Da Vinçi
- Arti nuk mbaron kurrë, vetëm braktiset.
- Lotët vijnë nga zemra dhe jo nga truri.
- Ku ka të bërtitura, nuk ka dije të vërtetë.
- Hekuri ndryshket nga mospërdorimi; uji e humbet pastërtinë

nga amullia… e njëjta gjë ndodh edhe me mendjen.

- Të mos dish disa gjëra të
caktuara, është një pjesë e
rëndësishme e zgjuarsisë.

(Hugo Grotius)

- Çdo njeri është një copë budalla
për të paktën pesë minuta në
ditë, zgjuarsi është të mos e
kaloni këtë kufi.

(Elbert Hubard)

- Njeriu i zgjuar sheh aq sa duhet,
jo aq sa mundet.

(Montanj)

HORIZONTAL

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

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

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

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

TTTTThënie tëhënie tëhënie tëhënie tëhënie të
mençuramençuramençuramençuramençura

O R A K U L L I P R A G U

P A T R I O T K I L M E R

E L I A F O R I A R I

R F V I K T I M A T M A

A M A R R E Z I T E A H

M E T E O R I T E T H

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

E T O E O T T K A T E

P O R T E N A T E N E N I P

A R I A E L E O R I

R E A L E T O T A L E

T T L A E S T E T I K A

T A T A M I M D O R E M A

U R A T P A P A I O D E T

N E R E U K O L A M E L M

E N D M E D A L I L A R I O

L E E M A R A D O N A S

I P R O V O K A T O R F

V I O L I N E T I P E

M A T E L D A T N A D A R

A L E L A I K O F I N I

K T A A B L U D I K

S H E M R A E R O T I K E

I N T R I G A N A L I U R

H A R K D B M I K

A B I B I M O R E A

R O S S L A R R O M

A N A D E R I M I A

B E H E M A T O M A T

E H A B A N E R A A

L E R A E A N E T

A R B I T E R L G

T A R A N E S A R T

K A N T A T A T R A

A I I A G A A B A O R

B I K B R A D B E

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13

14 15

16 17 18

19 20 21

22 23 24 25 26

27 28 29 30

31 32 33 34

35 36 37 38 39

40 41 42 43 44

45 46 47 48 49

50 51

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13

14 15 16

17 18

19 20

21 22 23 24

25 26

27 28 29 30

31 32 33

34 35 36

37 38

39 40

3 1 8 4 2 4 13 1 13

18 3 1 4 18 3 17 13 1

8 1 10 10 10 1 3 1 6 8

6 1 10 2 3 6 14 1 12 2 4

13 3 5 4 2 8 4 1 12 4 2

15 9 6 15 1 12 4 6 6 3 18

17 2 4 5 12 2 14 17 5 3

8 1 7 6 3 1 10 1

4 5 12 4 6 4 18 7 7 6

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

13 19 1 3 20 5 4 6 10 6

1 1 10 2 3 2 12 15 18 2 8
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