
Kriza aktuale e rindezur si pasojë e 
testimit nuklear të palajmëruar të 

Koresë së Veriut, trondit edhe një herë 
jo vetëm Perëndimin, por edhe fuqitë 
e “heshtura” ... Vijon në faqen 20

Trajektorja e botës: një zgjidhje 
diplomatike apo krizë

Nga JONIDA DROGU
Opinioni

 Ditësi

(Në foto)  Ambasada amerikane në Tiranë
Në faqen 6

 

Në faqet 16-17

UDHEZIMI I FINANCAVE

Ish-të përndjekurit, 
lista e 10 me emrat
që përfitojnë paratë
e dy kësteve bashkë

Në faqen 11

Lista e detyrimeve që amnistohen për bizneset

Fshirja e detyrimeve tatimore, nga ato me kusht Fshirja e detyrimeve tatimore, nga ato me kusht 
deri tek ato që hiqen përfundimisht nga skemaderi tek ato që hiqen përfundimisht nga skema

Tatimet: Falja
e borxheve deri 
në dhjetor, më
pas ndërhyjmë

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve ka rikujtuar në 
faqen e saj zyrtare të gjitha subjektet që kanë detyrime 
të papaguara dhe që përfi tojnë nga ligji i fshirjes, se 
do të mund të përfi tojnë nga kjo masë ...

Në faqen 2

ASAMBLEJA E OKB

Rama takon Erdoganin
për ekonominë mes
dy vendeve, Bushati

me Kotziasin
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TRINJAKET

Tragjedia në Durrës,
daja i të miturve:
Perëndia na i dha

dhe na i mori sërish

AMBASADA E SHBA: DUHET TE APLIKONI VETEM NJE HERE, PYESNI PER PAQARTESITE

LOTARIA AMERIKANE NIS 
ME 3 TETOR, SI TE APLIKONI

Vijon në faqen 21

Opinioni
 Ditës

Gati 30 vjet më parë, më 1 tetor 
1987, pas një seri negociatash 

disavjeçare dypalëshe, u shpall ven-
dosja e marrëdhënieve diplomatike 
ndërmjet vendit ...

Kujtesë për një 
përvjetor diplomatik

Nga JORGJI KOTEi

Nga ORNELA MANJANI

 

Mblidhet kryesia
e PD, zbardhen

debatet mes 
Gjanës e Mezinit

INCIDENTET

Në faqen 3

 

Forcat speciale 
mësyjnë në Elbasan,
shoqërohen 27 vetë

pas “sulmit”
Në faqen 8

GODITEN POLICINE Del në treg libri më i ri i gazetarit Ilir Bushi, “Kurthet e Dritëro Agollit”

Agolli i quante “balo” fëmijët që regjistroheshin si “balilë”

Në faqet 12-13

Lufta italo-greke dhe si i shpëtoi mësues Vangjeli rrethimit fashist në shkollë
Nga ILIR BUSHI gjatë stinës së dimrit, kur 

ushqimi i kafshëve të egra pa-
kësohej dhe ata dilnin nëpër 
shtigje të caktuara për të 
siguruar gjahun e vet. Kështu 
një ditë, kur po kthehej nga 
shkolla e fshatit, atij i dolën 
përpara 4 ujq, ndërsa ai, për 
të shpëtuar nga ...

Që nga ajo ditë, Dritëroit 
fi lluan t’i dhimbseshin jo 

vetëm qengjat apo delet, por 
edhe kafshët e tjera, ndërsa 
më vonë ndodhi diçka që atij 
fi lluan t’i dhimbseshin edhe 
ujqërit. Sepse në zonën e tyre 
kishte shumë ujqër. Sidomos 

Kriteret e aplikimit për të fituar të drejtën e qëndrimit në SHBA, mosha 
nuk ka kufi. Ku nuk duhet të gaboni në formularët që plotësoni
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FAQJA E PARE

TAKIMET
ASAMBLEJA



Hahn, Mogherini: Pro perspektivës europiane të Ballkanit Perëndimor

Asambleja e OKB-së, Rama takon
Erdoganin, fokus fuqizimi i ekonomisë
Bisedime dypalëshe për rreth 30 minuta në Nju Jork

Takimi me Hahn: Jetësim angazhimeve të Samitit të Triestes

Pengesë për integrimin? Bushati:
S'është në interesin e Greqisë

REAGIMI
Nënkryetari i PD-së, Edi Paloka, ironizoi dje foton e
kryeministrit Rama me Presidentin e SHBA-se,
Donald Trump. Paloka shprehet: "Kush e di ç'ka
hequr Trump t'i mbushë mendjen Ramës që të dalë
në foto me të. Ka pasur dhe merakun se mos Rama
mbante fjalën dhe prishte marrëdhëniet me SHBA
pas fitores së tij", shkruan Paloka në 'FB'.

Edi Paloka

Gjatë qëndrimit në
Nju Jork, në kuadër
të punimeve të

Asamblesë së Përgjithshme
të Kombeve të Bashkuara,
kryeministri Edi Rama ka
zhvilluar një takim me pres-
identin turk, Rexhep Tayip
Erdogan. Lajmin e bëjnë të
ditur mediat turke, të cilat
theksojnë se Rama dhe Er-
dogan kanë zhvilluar bised-
ime dypalëshe për rreth 30
minuta. Detaje mbi takimin
nuk janë publikuar, por më-
sohet se në fokus kanë qenë
marrëdhëniet ekonomike
mes dy vendeve dhe projek-
tet konkrete për investime
në vendin tonë. Dy ditë më
parë, kryeministri Rama u
takua me presidentin ameri-
kan, Donald Trump dhe së
bashku me të dhe bash-
këshortet e tyre, Linda dhe
Melania realizuan edhe një
fotografi, që shefi i qeverisë
shqiptare e postoi në faqen
e tij në "Facebook" dhe e cilë-
soi foton e ditës.
DEKLARATA

Të gjithë liderët botërorë
janë mbledhur në Nju Jork,
ku po zhvillon punimet
Asambleja e OKB-së. Një
takim më vete shefja e poli-
tikës së jashtme Mogherini
dhe eurokomisioneri për
Zgjerimin Johannes Hahn
kanë zhvilluar me përfaqë-
suesit e shteteve të Ballkan-
it Perëndimor, duke përf-
shirë kryeministrin Rama,
presidentin e Kosovës,
Thaçi; presidentin e Serbisë
Vuçiç, kryeministrin e
Maqedonisë Zaev, presiden-
tin e Malit të Zi Vujanovic
dhe liderin e Bosnje Herce-
govinës Dragan Covic.

Në një deklaratë për me-
diat Bashkimi Europian bën
me dije se mbështet perspe-
ktivën e vendeve të Ballkan-
it Perëndimor për inte-
grimin në Union. "Sot (dje)
patëm një takim pune me
liderët e të gjashta vendeve
të Ballkanit Perëndimor në
kuadër të Asamblesë së
Përgjithshme të OKB në
Nju Jork për të ecur më tej
me punën për rrugën e in-
tegrimit në Bashkimin Eu-
ropian për të gjithë rajonin.

Ne rikonfirmuam mbësh-
tetjen e qartë të Bashkimit
Europian për perspektivën e
zgjerimit të Ballkanit Perën-
dimor, siç është shprehur
kohët e fundit si në nivelin
e Këshillit Evropian, ashtu
edhe nga presidenti i Komi-

sionit Evropian, Jean-
Claude Juncker, në fjalimin
e tij vjetor në fillim të shta-
torit.

Në përputhje me këtë an-
gazhim, Bashkimi Evropian
po rrit mbështetjen ndaj të
gjithë partnerëve drejt ob-

jektivave të arritshme dhe
realiste, në mënyrë që për-
parimi i tyre të jetë i pak-
thyeshëm deri në fund të
mandatit tonë. Ne jemi të
kënaqur që udhëheqësit,
presidenti Filip Vujanoviq i
Malit të Zi, Presidenti Ale-
ksandar Vuçiç i Serbisë,
Presidenti i Kosovës Hash-
im Thaçi, kryetari i Presi-
dencës së Bosnje dhe Herce-
govinës Dragan Çoviç,
Kryeministri i Shqipërisë
Edi Rama dhe Kryeministri
i ish-Republikës Jugosllave e
Maqedonisë, Zoran Zaev
konfirmuan angazhimin e
tyre për të përforcuar punën
e reformave, në veçanti për
drejtësinë, sundimin e ligjit
dhe të drejtat themelore, si
dhe për bashkëpunimin ra-
jonal dhe marrëdhëniet e
fqinjësisë së mirë për të rua-
jtur dhe ndërtuar në këtë
moment pozitiv", thuhet në
deklaratë.

Ministri për Europën
dhe Punët e Jasht-

me, Ditmir Bushati ka
folur nga Nju Jorku për
integrimin e Shqipërisë
dhe hapat që duhet të
marrë shteti në mënyrë
që BE të marrë vendimin
deri në qershorin e ardhs-
hëm.  "Ne synojmë që nga
tani dhe deri në qershor
të kemi disa hapa në këtë
drejtim që do t'i lejonin
BE-së të marrë vendimin
final", tha ministri. Bus-
hati foli edhe për çështjet
e pazgjidhura me Greqinë
dhe nëse ky vend do të
jetë pengesë për inte-
grimin e vendit, nisur nga
deklaratat e mëhershme
nga Athina zyrtare se vota
e Greqisë do të jetë
kundër anëtarësimit. Ai

theksoi se kjo nuk është në
interesin e Greqisë, duke
shtuar se nga ana e Sh-
qipërisë ka një kalendar të
qartë dhe po punohet në niv-
el zëvendësministrash dhe
me ekspertë për adresimin
dhe zgjidhjen e problemeve
mes dy vendeve. "Në 4 vitet
që shkuan janë bërë disa
hapa, politika e hapave të
vegjël që do u shërbente
marrëdhënieve, janë bërë
hapa konkrete përpara si
për marrëveshjen për to-
ponimet apo çështje të tjera
të ndjeshme për qytetarët
tanë. Kemi ngritur një me-
kanizëm komunikimi në
nivel zv.ministrash. Kemi
arritur në një moment për-
caktues, ku bashkë me ho-
mologun Kotzias do të ulemi
në një tavolinë ekspertësh

për të trajtuar ato çështje që
meritojnë zgjidhje, gjith-
monë të bazuar në të
drejtën ndërkombëtare.
Nga dreka e djeshme që pata
me Kotzias ka një disponibi-
litet edhe nga ana e Greqisë
për t'u përfshirë në këtë
proces. Nuk besoj se është
në interesin dhe dëshirën e
Greqisë për të vendosur
kushtëzime për perspek-
tivën europiane të Sh-
qipërisë, por siç u bë e qartë
edhe në programin e pre-
zantuar nga kryeministri,
jemi të interesuar për një
marrëdhënie të drejtë me
Greqinë dhe që sjell
zgjidhje të drejta për të dyja
palët. Kemi rënë dakord për
një kalendar të qartë aktiv-
itetesh për të përshpejtuar
zgjidhjet", deklaroi Bushati.

Ministri i Shqipërisë mori
pjesë në një mëngjes pune
të ministrave të Punëve të
Jashtme të vendeve të Ball-
kanit Perëndimor me Komi-
sionerin Evropian për Poli-
tikën e Fqinjësisë dhe Nego-
ciatat e Zgjerimit, Johannes
Hahn, organizuar nga
Këshilli i Bashkëpunimit
Rajonal. Fokusi i këtij taki-
mi ishte diskutimi mbi zba-

timin e angazhimeve të
marra në Samitin e Tri-
estes, në mënyrë të
veçantë Planin e Veprim-
it për krijimin e Zonës
Ekonomike Rajonale, si
dhe diskutimeve në
takimin vijues të organi-
zuar nga kryeministri
Rama me kryeministrat e
rajonit në muajin gusht
në Durrës.

Kryeministri Rama dhe Presidenti i Turqisë

Kryeministri Rama dje
në Asamblenë e OKB-së
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Debatet në kryesi, Basha sfidon kritikët: Kush është kundër PD-së, jashtë "gardhit"

Gjana përplaset me Mezinin:
Zot na ruaj, duhet kryesi e re
Malltezi: S'ngritëm zërin. Imami: Na jep prova

Deputetët
e PD, takim
me ish-të

përndjekurit
Demokratët nisën

dje konsultimet në
terren për ligjin e deko-
munistizimit. Enkelejd
Alibeaj është ngarkuar
nga kryedemokrati Lul-
zim Basha për të punu-
ar për nismën që do të
paraqitet në Kuvendin
e Shqipërisë. Takimi i
parë u zhvillua me për-
faqësues të Shoqatës
Antikomuniste, të
kryesuar nga z.Nebil
Cika, ku morën pjesë
deputetët demokratë
Aldo Bumçi, Oriola
Pampuri dhe përfaqë-
sues të ish-të përnd-
jekurve politikë. Sho-
qata Antikomuniste
kërkoi nga demokratët
të njehsojnë ligjërisht
krimet e komunizmit
me ato të nazizmit, në
këtë mënyrë t'i hapet
rrugë ligjit të dekomu-
nistizimit. Ndërkohë,
ish-të përndjekurit
risjellin edhe një herë
në vëmendjen e poli-
tikës problemin e inte-
grimit të tyre dhe mu-
ngesën e dëmshpërbli-
meve.

JORIDA TABAKU
Deputetja Jorida Tabaku ka
kërkuar që anëtarët të mos
shajnë drejtues aktualë dhe
të lidershipit të kaluar,
referuar deklaratave të
Salianjit për Topallin. "Nuk
është aspak mirë që kolegë
në kryesi shajnë drejtues
aktuale dhe të lidershipit të
kaluar. Përsa i përket
analizës, duhen dërguar
njerëz me eksperiencë dhe
jo arrogante. Të fillojmë të
punojmë, të dalim në
terren", tha ajo në kryesi.DEKOMUNISTIZIMI

ZBARDHEN DOKUMENTET

Organet e vetingut kërkojnë
staf e fonde

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit dhe Kolegji i Ape
limit i kanë drejtuar një relacion Kuvendit për propo-

zimin e strukturës organizative dhe klasifikimin e pagave
për personelin e këtij institucioni. Secila prej tyre kërkon
68 dhe 65 profesionistë. Komisioni i Pavarur i Kualifikimit,
i cili është pjesë e sistemit të rivlerësimit kalimtar të
gjyqtarëve dhe prokurorëve, ka për qëllim garantimin dhe
funksionimin e shtetit të së drejtës, sigurimin e pavarë-
sisë së sistemit të drejtësisë, si edhe rikthimin e besimit të
publikut tek institucionet e këtij sistemi.
Në dokument thuhet se komisionit i nji-
het e drejta për të disponuar buxhet, ad-
ministratë dhe mjedise të mjaftueshme
për të kryer funksionet e veta sipas ligjit.
"Në një vlerësim paraprak dhe në varë-
si të ngarkesës së punës në vijim, aktu-
alisht Njësia e Shërbimit Ligjor propo-
zohet të përbëhet nga 12 këshilltarë lig-
jorë dhe 4 këshilltarë ekonomikë, të cilët emërohen nga
Mbledhja e Komisionerëve, pasi kryhet procesi i vlerësim-
it të tyre nga komiteti "ad hoc", sipas nenit 22 të ligjit nr.84/
2016. Sa i përket pagës së këshilltarëve, ligji ka përcaktuar
që paga e tyre është sa 80% e pagës së komisionerit. Këtij
pozicioni i njihet e drejta për pagesë shtesë, për shkak të
vështirësive, sipas rastit. Mbledhja e Komisionit propozon
që kjo pagesë të jetë 50% e pagës mujore", thuhet në doku-
mentin e Komisionit të Pavarur.

ALEATËT E PD-së

"Lista të hapura, sistem
proporcional"

Debati për reformën zgjedhore, veçanërisht në ka
mpin opozitar, po dominohet nga ideja për të

ndryshuar sistemin. Kreu i LZHK-së, Dashamir
Shehi, kërkon rikthimin tek mazhoritari i përzierë
me proporcional,  ndërsa Ndoka është pro një
sistemi proporcional kombëtar. "Ne duam një
sistem që t'u japë drejtim shqiptarëve të votojnë
edhe parti alternative. Do isha për një sistem të
kombinuar mazhoritar plus proporcional. Por, ësh-
të ende herët për të folur për
sistemin",  tha Shehi.  Edhe
z .Ndoka shprehet :  "Sipas
gjykimit që ka PDK-ja, mund
të ishte një sistem proporcio-
nal kombëtar preferencial".
Ndryshe nga opozita, PS e ka
fokusuar nevojën për reforme
zgjedhore tek garantimi i së
drejtës se votës për emigrantët.
Edhe pse në parim të vegjlit
janë pro kësaj lëvizjeje, ata ngrëne një sërë pikëpy-
etjesh për këtë proces. Por, për partitë e vogla, vetëm
një element është thelbësor tek reforma zgjedhore
dhe ky është administrimi i votës. Meqenëse nuk
kanë komisionerë e numërues, ata janë mbështetësit
më të mëdhenj të numërimit e votimit elektronik si
rrugë për të garantuar votën e tyre.

Valentina Madani

Mbledhja me dyer të
mbyllura e kryesisë
së PD-së është sho-

qëruar mbrëmë me një inci-
dent mes dy anëtarëve të
këtij forumi, Jemin Gjanës
dhe Valbona Mezinit. Pas
fjalës së kryetarit Lulzim
Basha, i cili u fokusua te
analiza e humbjes dhe nisja
e procesit të ringritjes së
partisë, z.Gjana replikoi disa
herë me Mezinin, gjë që më
pas çoi në debatin verbal
mes tyre. Gjana duke pasur
parasysh formatin e krye-
sisë është shprehur:
"Shpresoj që të kemi një
kryesi tjetër, jo si kjo që ësh-
të ruajna Zot". Por, pasi Mez-
ini e ka marrë si fyerje, ka
ngritur tonet e zërit, gjë që
ka ngritur në këmbë
z.Gjana, por është penguar
nga anëtarët e tjerë të krye-
sisë, që ishin pranë. Burime
për "GSH" sqarojnë se është
dashur ndërhyrja e
anëtarëve të pranishëm në
mbledhje për të shmangur
përplasjen fizike. Gent Stra-
zimiri dhe truproja e Lulzim
Bashës mësohet se kanë
qenë të parët për të zbutur
konfliktin mes Gjanës e Mez-
init. Burime brenda
mbledhjes konfirmojnë se
sekretarja për organizatat
partnere në PD e akuzoi Jem-
in Gjanën për mënyrën e or-
ganizimit të zgjedhjeve në
parti, ndërkohë që ia ndër-
preu disa herë fjalën. Mezi-
ni kritikoi anëtarët e krye-
sisë për humbjen në zgjedh-
jet e 25 qershorit, por edhe
procesin e administrimit të
zgjedhjeve për kryetarin e
PD, që u drejtua nga Gjana
në 22 korrik. Ndërkohë që
Gjana nuk ka nguruar të
shprehet se duhet krijuar
një kryesi e re e Partisë
Demokratike. Mezini njihet
si kritike e Bashës dhe ësh-
të pjesë e firmëtarëve që
kanë kërkuar shkarkimin e
tij si kryetar i PD. Ndërsa
Gjana ka mbajtur një pozi-
cionim krah Bashës dhe ish-
te kryetari i komisionit të
zgjedhjeve në PD. Janë disa
anëtarë të kryesisë, mes të
cilëve edhe Valbona Mezini
në grupin anti-Basha, që
kërkojnë ndryshime në stat-
ut dhe analizë për humbjen
e zgjedhjeve të 25 qershorit.
DEBATET

Kreu i PD-së, Lulzim
Basha, para anëtarësisë së
kryesisë së PD-së mësohet të
jetë shprehur se zgjedhjet e
25 qershorit "ishin një luftë",
ndaj u kërkoi demokratëve të
bashkohen për betejat e
ardhshme, me qëllim garan-
timin e votës së lirë. Sakaq,
ai u ka shtrirë dorën kri-
tikëve, duke i kërkuar të
lënë mënjanë sulmet ndaj
njëri-tjetrit, që sipas tij i
shërbejnë vetëm Ramës.
"Përgjegjësinë time e mbaj
dhe e kam mbajtur para
gjithë anëtarësisë së PD-së.
Sulmet ndaj njëri-tjetrit i
shërbejnë vetëm Edi Ramës.
Dolëm nga një luftë, nuk ish-
in zgjedhje, por lufte, duhet
të bashkohemi për betejat e

ardhshme. Ndryshimet stat-
utore për vitalizimin, re-
formimin, demokratizimin e
partisë. Rritja e rolit të
anëtarësisë. Çdo sulm pa
fakte, me hamendësime ndaj
PD-së dhe lidershipit, është
një shërbim që me vetëdije i
bëhet Edi Ramës", theksoi
z.Basha. Burimet sqarojnë se
ka ndërhyrë ish-deputeti Ar-
ben Imami, që është shpre-
hur se, "analizën më të saktë
për humbjen e PD-së e ka
bërë Sali Berisha dhe media".
"Analizën ta ka bërë Berisha.
Mjafton ti ta kuptosh. Pse
nuk kishe nevojë për bash-
kim para 6 muajsh, po kemi

sot? Se ti vendose kështu.
Unë jam i hapur për bash-
kim, por duhet të japësh pro-
va pse të të besojmë", u
shpreh Imami.  Por, kreu i
PD-së, Lulzim Basha është
shprehur se qëllimi i analizës
është bashkimi. Ai vuri në
dukje se përplasja në PD sh-
kon në favor të Ramës, ndër-
sa u ka bërë një sfidë të
hapur kritikëve duke u
shprehur: "Kush është
kundër PD-së, do të dalë jas-
htë 'gardhit', pasi s'ka punë
në PD". Sipas tij, përplasja në
PD shkon në favor të Ramës.
Por, mbledhja e Kryesisë së
PD-së u shoqërua edhe me

debate të kritikëve të Bashës,
mes të cilëve kreu i Departa-
mentit të Turizmit,
z.Jamarbër Malltezi. Ai më-
sohet të jetë shprehur se
demokratët janë të demoti-
vuar dhe se duhej të ngrihej
zëri dhe të denoncohej vjedh-
ja e votës, por në të kundër
nuk u dokumentua asgjë.
"Duhej të ngrinim zërin dhe
denonconim vjedhjen e
votës. Demokratët janë të de-
motivuar. Nuk dokumentu-
am asgjë", mësohet të jetë
shprehur z.Malltezi. Ndërsa
deputetja Jorida Tabaku ka
kërkuar që anëtarët të mos
shajnë drejtues aktualë dhe

të lidershipit të kaluar, refer-
uar deklaratave të Salianjit
për Topallin. “Nuk është
aspak mirë që kolegë në krye-
si shajnë drejtues aktuale
dhe të lidershipit të kaluar.
Përsa i përket analizës, du-
hen dërguar njerëz me ekspe-
riencë dhe jo arrogante. Të fil-
lojmë të punojmë, të dalim në
terren” tha ajo në Kryesi.
Kurse, anëtari i Këshillit Ko-
mbëtar, Fabian Topollaj, rea-
goi lidhur me debatet e zhvil-
luara në PD. Topollaj në "Fa-
cebook" shkruan: "Ju lutem
mos e poshtëroni më shumë
se kaq PD-në! Jemin, ki res-
pekt të paktën për veten".

Kryesia e PD-së
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LSI, akuza për sistemin e radarëve që nuk funksionojnë: Prej një muaji të fikur

Rama sulmon Xhafajn: Trafikantët
në punë kurse shteti në gjumë

"Të hetojë prokuroria, jo Ministria e Brendshme"

"630 milionë euro humbje nga arka e shtetit"

Berisha: Megavjedhja shtetërore
me pasoja katastrofale

PULLAT

Shehu:
Shëndetësia,
tani 'mollë e
ndalueme'

Deputeti i PD-së, Tri
tan Shehu reagoi

dje lidhur me situatën e
sistemit të shëndetë-
sisë. Ai e vuri theksin te
projektligji i Koncesion-
it të Pullës së Barnave
që po kthehet sërish në
Kuvend, duke thënë se
kostot do të bien mbi
qytetarët. Sipas She-
hut, shëndetësia "falas"
vdiq dhe tashmë ky
shërbim po bëhet
"mollë e ndalueme".
"Për qytetarët do të jetë
gjithmonë e më e vësh-
tirë për të përballuar
shpenzimet për shënde-
tësinë. N.q.se ata do të
konsumojnë barna të
cilësisë më të lartë,
pjesërisht apo aspak të
rimbursuara, diferenca
në çmim do të jetë
shumë më e madhe", -
tha Shehu.

Valentina Madani

Nënkryetari i LSI-së,
Luan Rama ngriti
dje shqetësimin e

mosfunksionimit të sistemit
të radarëve në det,
shqetësim i ngritur më
herët edhe nga Drejtori i
Përgjithshëm i Policisë,
Haki Çako, në një letër drej-
tuar Ministrisë së Mbrojtjes.
Duke folur për një trinitet
me krimin, Luan Rama i tre-
gon rrugën që duhet të nd-
jekë ministri i Brendshëm,
Fatmir Xhafaj për të
adresuar këtë çështje.

"Radarët të fikur, trafi-
kantët në punë, shteti fle
gjumë! Megjithëse po bëhet
një muaj që prej denoncim-
it publik të faktit se sistemi
i radarëve të vëzhgimit të
hapësirës sonë detare nuk

Ish-kryeministri Berisha
paralajmëroi dje, se një

falimentim i madh i
kanoset vendit. Ai pub-
likoi në "FB" denoncimin
e një prej mesazhdër-
guesve, ku thuhet se një
dëm prej të paktën 630
milionë eurosh do të ketë
humbje nga arka e shtetit.
"Një vjedhje e paimagjin-
ueshme shtetërore po
bëhet me skemën që funk-
sionon me uzinën e
Ballshit dhe ARMO-n.
Edhe pse i janë vjedhur
me këto skema 580 mil-
ionë euro gjithë sistemit
(tatime, dogana, banka),
evazioni vazhdon në të
njëjtën mënyrë. Besniku
i partisë ka sjellë një ko-
mpani nga parajsat
fiskale, 'investitor i huaj',
mund të quhet nga Rilind-
ja, apo edhe Diplomaci
Ekonomike, ka paraqitur
dhe një të huaj dy-tri herë
në media sikur është in-
vestitor i madh dhe ka

marrë me qira uzinën.
Përveç mospagimit të ujit,
dritave dhe sigurimeve etj.,
deri sot nga janari i këtij viti,
janë shmangur nga pagimi
i taksës së qarkullimit dhe
karbonit afro 50 milionë
euro. Kjo vjedhje është re-
alizuar përmes gjoja maga-
zinës fiskale, jashtë gjithë
kushteve ligjore dhënë nga
ish-ministri Ahmetaj. Pa
folur këtu që solar, verxhin
dhe squfur jashtë çdo stan-
dardi i jepet tregut dhe
mushkërive të qytetarëve

dhe askush nuk guxon të
flasë, pasi shuma të mëdha
nga ky evazion janë
hedhur në fushatë në Fier
e Vlorë për pushtetin.
Tani qe ka filluar të ziejë
ky problem, qiramarrësi
fiktiv (pasi i vërteti fshi-
het),  po bëhet gati  të
shpallë falimentin dhe të
zhduket,  dhe thjesht
ARMO-s i rritet borxhi, nga
580 në 630 milionë euro,
skemë kjo që ka 3 vjet që
vazhdon", thuhet në me-
sazhin dërguar z. Berisha.

istër, deklarata e tij ka një
nonsens, sepse nuk mund ta
nisë ai hetimin e kësaj çësh-
tjeje, pasi nuk ka asnjë tagër
ligjor! Përveç kësaj, për sa
kohë dimë që pas shqetësim-
it të Drejtorit të Përgjiths-
hëm të Policisë së Shtetit,
pati një reagim nga ana e
Ministrisë së Mbrojtjes që
hidhte poshtë pretendimet e
tij, presupozohet që edhe
vetë Policia e Shtetit të jetë
subjekt nën hetim po aq sa
QNOD-ja dhe vetë Ministria
e Mbrojtjes". Sipas nënkrye-
tarit të LSI-së, "organi i
vetëm që mund të inves-
tigojë e të hetojë sipas ligjit
është Prokuroria, jo Minis-
tria e Brendshme, aq më
tepër po të kemi parasysh që
QNOD-ja ku është Sistemi i
Integruar i Vëzhgimit të
Hapësirës Detare është nën
autoritetin e Ministrisë së
Mbrojtjes!".

Kreu i Grupit Parlamentar të LSI-së, Petrit Vasili
i bën thirrje kryeministrit Edi Rama që të

tërhiqet nga taksa e shëndetit. Ish-ministri i Shën-
detësisë shkruan në "FB" se në programin e puni-
meve të Kuvendit është futur përsëri nga qeveria
miratimi i koncesionit të pullës së barnave, e cila
aktualisht kushton vetëm 6 lekë të vjetra. "Tërhiqu,
kryeministër, nga taksa e shëndetit. Në programin e
punimeve të Kuvendit është futur përsëri nga qever-
ia miratimi i koncesionit të pullës së barnave. Pulla
aktualisht kushton vetëm 6 lekë të vjetra. Me konc-
esionin që do të miratojë qeveria, pulla do të kush-
tojë nga dhjetëra deri mijëra herë më shtrenjtë.
Thënë më thjesht: nga 6 lekë të vjetra, mund të arr-
ijë edhe deri në 31 mijë lekë të vjetra, pra rritje rreth
5 mijë herë. Kjo, pasi pulla e barnave tash e tutje do
kushtojë sa 2.4% të çmimit të shitjes me pakicë. Gra-
bitje kjo që nuk është parë gjëkund. Kjo është taksa
direkte më abuzive mbi shëndetin, që do paguajnë
qytetarët. Shëndetësi falas nuk pati jo e jo, por për
më zi akoma, po shtojnë edhe taksa të rënda si kjo e
pullës, që i bën shqiptarët të paguajnë akoma më
shumë për barnat. Kryeministri, nga ligji i dekorat-
ave edhe tërhiqet, por kur vjen puna te ligjet që u
hanë lekët dhe i varfërojnë qytetarët dhe pasurojnë
të tjerët me koncesione, ai nuk tërhiqet kurrë.
Tërhiqu, kryeministër, kurseja vetes të paktën këtë
gjynah, që lidhet me shëndetin", - theksoi z. Vasili.

"Kurseja vetes të paktën këtë gjynah"
Vasili, thirrje Ramës: Tërhiqu

nga taksa e shëndetit

"Një gjë është e qartë: ka
mungesë të bashkëveprimit
ndëroperacional midis dy
ministrive, gjë që ka çuar në
krijimin e kushteve të favor-
shme për ushtrimin e veprim-
tarisë kriminale të trafikut të
lëndëve narkotike. Këtu du-
het të investohet Prokuror-
ia. Në fakt, duhej të ishte in-
vestuar që në çastin kur u bë
publik shqetësimi i Drejtorit

të Përgjithshëm të Policisë
së Shtetit! Por, meqenëse
nuk ka asnjë lajm nga
Prokuroria se ka nisur qoftë
edhe kryesisht hetimin e
këtij skandali me pasoja krim-
inale, ministri i Brendshëm
mund ta zgjojë Prokurorinë,
duke e denoncuar çështjen
zyrtarisht në organin e
akuzës", - deklaroi nënkrye-
tari i LSI-së, Luan Rama.

HETIMI

"Një gjë është e qartë: ka mungesë të
bashkëveprimit ndëroperacional midis dy

ministrive, gjë që ka çuar në krijimin e
kushteve të favorshme për ushtrimin e

veprimtarisë kriminale të trafikut
të lëndëve narkotike. Këtu duhet të

investohet Prokuroria", - u shpreh z. Rama.

“
funksionon, çka ka çuar, si-
pas Drejtorit të Përgjiths-
hëm të Policisë Haki Çako në
dështimin e operacioneve të
Policisë së Shtetit për
bllokimin e trafikimit të
drogës përmes detit, ende
nuk ka një reagim zyrtar e
të përgjegjshëm nga
Prokuroria në lidhje me këtë
çështje! Radarët të fikur,
trafikantët në punë, shteti

fle gjumë! E në përpjekje për
ta 'prishur' këtë trinitet
kriminal, ministri i
Brendshëm Fatmir Xhafaj u
shpreh para disa ditësh: 'Ga-
rantoj se do të nisë një
proces investigimi për këtë
çështje'", - deklaroi nënkry-
etari i LSI-së. Z. Rama vuri
në dukje se "pa e vënë në
dyshim as vullnetin dhe as
vendosmërinë e zotit min-
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Tatimet, Doganat dhe Inspektorati i Punës, me grupe të përbashkëta në terren

Faza e tretë, Ahmetaj: Nga 1 tetori
nis aksioni kundër informalitetit
Në fokus bizneset e mëdha, objektiv zgjerimi i bazës tatimpaguese

Ornela Manjani

Në fillim të tetorit do
të nisë faza e tretë e
aksionit anti-infor-

malitet. Nisma u bë me dije
nga ministri i Financave dhe
Ekonomisë, Arben Ahmetaj,
gjatë vizitës në një sipërmar-
rje prodhuese. "Aksioni fillon
në 1 tetor. Institucionet, Ta-
timet, Doganat dhe Inspekto-
rati i Punës, të organizuar në
grupe të përbashkëta, do të
kenë një kalendar të detajuar
pune në terren dhe nga zyra,
në funksion të objektivit tonë
për të zgjeruar bazën tatimore.
Por ndërkohë, duke komuni-
kuar me sipërmarrjen, me in-
strumentit që kemi dhe
nëpërmjet medias, në mënyrë
që së bashku të kalojmë në një
fazë të re të përgjegjësisë tati-
more, duke u bazuar te vullne-
tarizmi, duke u bazuar te
transparenca ndaj punës. Dhe
këtu gjej rastin të ndaj me ju atë
që Kryeministri e ka quajtur
mandatin e dytë, midis të tjerash,
mandatin e anti-informalitetit.
Çdo ditë që do të kalojë, toleran-
ca zero ndaj evazionit do të jetë
evidente dhe do të jetë në qendër
të punës së Tatimeve, Doganave,
apo të gjithë instrumenteve in-
stitucionale, fiskale që qeveria
dhe shteti ka", - tha ministri.
AKSIONI

Ministri i Financave dhe
Ekonomisë, Arben Ahmetaj
shpalli fillimin e aksionit
kundër informalitetit, i cili në

terren do të nisë më 1 tetor, me
strukturat në varësi të Drej-
torisë së Përgjithshme të Tati-
meve, Doganave dhe Inspek-
toratit të Punës në terren, kur
do të prezantohet edhe plani i
detajuar i masave. Gjatë vizitës
në një sipërmarrje prodhuese
në fushën e artikujve ushqi-
morë, ministri Ahmetaj shpje-
goi se beteja kundër informali-
tetit do të shoqërohet paralelisht
edhe me një tjetër reformë të
rëndësishme, ndër prioritetet
kryesore të qeverisë në manda-
tin e dytë, që lidhet me lehtë-
simin e shërbimeve për qyteta-
rët dhe sipërmarrjen apo dereg-
ulimin e tregut, duke synuar
uljen e burokracisë, kohës dhe
kostove për publikun. "Çdo ditë
që do të kalojë, toleranca zero
ndaj evazionit do të jetë evi-
dente dhe do të jetë në qendër

të punës së Tatimeve, Doga-
nave, apo të gjitha instrument-
eve institucionale, fiskale që
qeveria dhe shteti ka", - u
shpreh ministri. Sa i takon
fokusit të aksionit, Ahmetaj
sqaroi se do të jetë kryesisht
sipërmarrja e madhe, por pa
lënë jashtë vëmendjes dhe kon-

trollit të territorit fiskal edhe
sipërmarrjen e vogël. Kuponi ta-
timor, regjistrat fiskalë, inven-
tarët dhe punësimi e sigurimi
në punë, do të jenë në vë-
mendje të aksionit. "Ndërkohë,
sigurisht që qeveria, po në
muajin tetor, ndërmerr paralel
me fushatën anti-informalitet

atë që quhet reforma e dereg-
ulimit. Është një reformë
transformuese e shërbimeve
publike ndaj qytetarëve dhe
sipërmarrjes, duke i thjeshtë-
zuar autorizimet, licencat, le-
jet, dhe duke bërë të mundur
nëpërmjet reformimit të mar-
rëdhënies mes doganave dhe
sipërmarrjes apo individëve;
tatimeve dhe sipërmarrjes apo
individëve; por edhe nëpërm-
jet dixhitalizimit të shërbi-
meve, të reduktojmë një masë
të madhe radhësh, kërkesash
për shërbime, që natyrshëm do

Mungesa e reshjeve të
shiut ka përkeqësuar

situatën financiare të Kor-
poratës Elektroenergjetike
Shqiptare, ndërsa sipas të
dhënave të kësaj ko-
mpanie, të bëra me dije për
"TV SCAN", rezulton se kjo
u reflektua në uljen e të
ardhurave me 2.4 miliardë
lekë se parashikimet.
Gjithashtu, shpenzimet e
KESH u rritën me 5.1 mil-
iardë lekë si rrjedhojë e
detyrimit që kjo kompani
ka ndaj Operatorit të
Shpërndarjes së Energjisë
Elektrike për kompen-
simin financiar për shkak
të thatësirës dhe pam-

të jenë më të thjeshta. Pra, po
ecim në dy korsi të rëndë-
sishme. Korsia e anti-informali-
tetit, e cila do të jetë rigoroze
dhe në bashkëpunim me sipër-
marrjen, dhe korsia tjetër, që
është thjeshtëzimi i proce-
durave për të vazhduar nismën
që patëm në fund të 2016-ës, me
ligjin e thjeshtimit të proce-
durave tatimore. Tani bëjmë
një përpjekje të re, nëpërmjet
planit shumë të detajuar të de-
regulimit, që kemi mundësi ta
shpallim gjithashtu në tetor", -
përfundoi ministri.

Situata financiare e KESH

Thatësira, 2.4 miliardë lekë më pak të ardhura se parashikimet

undësisë së prodhimit të sa-
sisë kontraktuale të en-
ergjisë. Në këtë kuadër, gjatë
muajit shtator, OSHEE arriti
të siguronte 94% të sasisë së

shor të këtij viti me rreth
325.5 milionë lekë. Sipas të
dhënave të publikuara,
përkeqësimi i rezultatit fi-
nanciar të kompanisë ka
ardhur kryesisht nga rënia
e prodhimit të energjisë, me
rreth 26 për qind. Kriza en-
ergjetike, e ardhur si pasojë
e thatësirës, detyroi edhe
qeverinë të ndryshojë bux-
hetin e shtetit, duke dhënë
3 miliardë lekë shtesë për
këtë sektor.

kërkuar, ndërkohë 6 për qind
e sasisë së mbetur u mor
pikërisht nga KESH. Gjith-
ashtu, për këtë vit Korpora-
ta ka shpenzuar edhe 2.9 mil-
iardë lekë për importin e en-
ergjisë, që ishin shpenzime
të paparashikuara e që u fi-
nancuan nga Banka
Botërore në kuadër të kredisë
për rimëkëmbjen e sektorit.
Ndërkaq, pas 3 vitesh bilanci
pozitiv, KESH regjistroi hum-
bje për periudhën janar-qer-

Tabaku: Ja çfarë
e shkakton informalitetin

Deputetja e Partisë Demokratike, Jorida Tabaku i është
përgjigjur ministrit të Financave dhe Ekonomisë, Ar-

ben Ahmetaj, i cili shpalli sot fillimin e aksionit kundër
informalitetit ,që pritet të nisë më 1 tetor me strukturat
në varësi të Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve.
Përmes një statusi në "Facebook", Tabaku tregon mënyrat
nga se shkaktohet informaliteti. "E dini çfarë e shkakton
informalitetin? Taksat e larta, sistemi i komplikuar fiskal
me 6 nivele, burokracia dhe korrupsioni. Të njëjtat penge-
sa që kanë varfëruar vendin dhe larguar investimet e hua-
ja, që janë në nivelin më të ulët historik. E dini çfarë ndo-
dhi herën e fundit që qeveria nisi aksionin anti-infor-
malitet? Mungesa më e madhe në të ardhurat e shtetit me
një vlerë prej 80 mln USD në vetëm një muaj! Ka një mësim
që duhej ta kishin kuptuar gjoja reformatorët. Lufta ndaj
informalitetit nuk është aksion, por një përpjekje dhe poli-
tikë qeveritare përmes levave të ndryshme fiskale. Në vend
të propagandës që të mbushë portale e lajme, do qe më e
udhës të rishikohej politika fiskale. Për këtë të fundit du-
het vizion dhe ndjeshmëri politike. Qartazi sa më sipër mu-
ngojnë. Mungesa e tyre përkthehet në abuzime dhe kor-
rupsion, për të cilat qeveria është kampion, përndryshe si
do shpjegohej gropa 325 mln që KLSH-ja zbuloi se mungo-
nin në buxhetin e shtetit", shkruan Tabaku në "FB".

Raporti i INSTAT për vitin 2016

"U menaxhuan 100 mijë
tonë më pak mbetje"

Në vitin 2016 rezulton
të jenë menaxhuar 1.3

milionë tonë mbetje, nga 1.4
milionë tonë në vitin 2015,
duke shënuar një rënie me
rreth 8 pikë përqindje. Sasia
vjetore e mbetjeve të
gjeneruara për banorë në
shkallë vendi ka pasur lu-
hatje të vazhdueshme; kjo
shifër ishte 373 kg/banor në
vitin 2016, 396 kg/banor në
vitin 2015. Sasia në % e
mbetjeve industriale të përz-
iera në burim bashkë me ato
urbane ka qenë jo stabël, me
tendencë të lehtë uljeje në
vitet e fundit. Në vitin 2016,
sasia e mbetjeve jourbane të

menaxhuara bashkë me ato
urbane ishte 17,0%, në vitin
2015 ishte 19,0%, duke shënu-
ar një rënie me 2 pikë për-
qindje. Niveli i mbulimit të
popullatës me shërbime ko-
munitare për menaxhimin e
mbetjeve urbane nuk ka qenë
konstant në katër vitet e vroj-
tuara. Ky tregues ka shënuar
68,7 pikë përqindje, me një
rritje prej 8,7 pikë përqindje
krahasuar me vitin 2015. Në
përbërjen e mbetjeve urbane
komponent kryesor janë
mbetjet organike. Në mbetjet
e menaxhuara, sasia e
mbetjeve organike ka pasur
luhatje të vogla raportuar ndaj

sasisë totale. Në vitin 2016,
mbetjet organike përbënin
rreth 49,52% të sasisë kun-
drejt 51,4% që ishte në vitin
2015, 50,2% në vitin 2014 dhe
41,0% në vitin 2013. Mbetjet e
menaxhuara janë trajtuar
kryesisht duke i depozituar
ato në landfille dhe vende të
tjera depozitimi të miratuara
nga organet përkatëse të push-
tetit vendor. Në vitin 2016 u
depozituan 77.7% e sasisë to-
tale të mbetjeve në landfille,
ndërsa në vitin 2015 u depozi-
tuan 68,8%, duke shënuar një
rritje rreth 9 pikë përqindje të
sasisë totale të mbetjeve të
menaxhuara në shkallë vendi.

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 vjetor i mirëmbajtjes të
ashensorëve në godinat e Bankës së Shqipërisë”.

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 1,046,800 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 vjetor i mirëmbajtjes të
ashensorëve në godinat e Bankës së Shqipërisë’’

Oferta duhet të paraqitet në zyrën e Sektorit të Prokurimeve, pranë Departamentit të Administrimit,
në Bankën e Shqipërisë, deri më datë 16 Tetor  2017, ora 11:00, 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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Drejtoria e Përgjiths
hme e Tatimeve ka
rikujtuar në faqen e

saj zyrtare të gjitha subjek-
tet që kanë detyrime të
papaguara dhe që përfitojnë
nga ligji i fshirjes, se do të
mund të përfitojnë nga kjo
masë lehtësuese deri në fund
të këtij viti. Pas kësaj date,
të gjitha subjektet debitore
do të jenë të ekspozuara nga
masat shtrënguese të
mbledhjes me forcë. "Ka
hyrë në një fazë të rëndë-
sishme zbatimi i ligjit 'Për
pagesën dhe fshirjen e
pjesshme të detyrimeve ta-
timore, doganore, si dhe pro-
cedura e heqjes nga qarkulli-
mi të mjeteve të transportit',
konkretisht në atë të fshirjes
së gjobave dhe kamatëvone-
save që rezultojnë të
papaguara në datën e hyrjes
në fuqi të këtij ligji", thuhet
në njoftimin e Tatimeve.
AFATI

Zbatueshmëria e masave
lehtësuese financiare për
tatimpaguesit, është e mun-
dur deri në datën 31 dhjetor
2017. "Tatimpaguesit duhet
të shfrytëzojnë këtë mundë-
si, pasi pas kësaj date, ata do
të jenë të ekspozuar përpara
masave shtrënguese të
mbledhjes së detyrimeve ta-
timore të papaguara. Fshi-
hen/shuhen gjobat dhe ka-
matëvonesat që rezultojnë të
papaguara në datën e hyrjes
në fuqi të ligjit, të regjistru-
ara në llogarinë e subjektit,
me kushtin që, brenda datës
31.12.2017, të paguhet i plotë
tatimi/taksa/tarifa/kon-
tributi për: detyrimet tati-
more, që u përkasin peri-
udhave tatimore janar 2011
- dhjetor 2014, duke u ap-
likuar sipas llojit të tatimit;
kontributet e sigurimeve
shoqërore dhe shëndetësore,
që u përkasin periudhave
tatimore janar 2011 - dhjetor
2014; taksat/tarifat vendore
të papaguara, që u përkasin
periudhave tatimore janar
2011 - dhjetor 2014", - thuhet
në njoftimin e Tatimeve.
"Kujtojmë tatimpaguesit që
mund të përfitojnë nga fshir-
ja me kusht e detyrimeve, t'i
drejtohen çdo banke të
nivelit të dytë duke kryer
pagesën, vetëm për detyr-
imin principal për tatimin/
t a k s ë n / k o n t r i b u t i n /
tarifën", thonë Tatimet.
FSHIRJA E
DETYRIMEVE
TATIMORE PA
KUSHTE

Fshihen/shuhen dety-
rimet tatimore të papaguara,
që i përkasin periudhave ta-
timore dhjetor 2010 e më
parë dhe që rezultojnë të
regjistruara në llogarinë e
subjektit, përveç kontributit
të sigurimeve shoqërore e
shëndetësore, si dhe rasteve
kur parashikohet ndryshe
në këtë ligj.

Fshihen/shuhen dety-
rimet e papaguara, që u
përkasin periudhave tati-
more dhjetor 2010 e më parë.

F s h i h e n / s h u h e n

Bizneset dhe individët kanë afat deri në fund të vitit për të paguar taksat

Tatimet: Përfitoni nga falja ose
do mbledhim detyrimet me forcë
Detyrimet që falen plotësisht dhe ato që falen me kusht

Ornela Manjani

dënimet administrative (gjo-
bat) dhe kamatëvonesat për
sigurimet shoqërore e shën-
detësore që i përkasin peri-
udhave tatimore dhjetor
2010 e më parë, që rezultojnë
të regjistruara në llogarinë e
subjektit.
FALJA ME KUSHTE

Fshihen/shuhen gjobat
dhe kamatëvonesat që rezu-
ltojnë të papaguara në datën
e hyrjes në fuqi të këtij ligji,
të regjistruara në llogarinë e
subjektit, me kushtin që,
brenda datës 31.12.2017, të
paguhet i plotë tatimi/tak-
sa/tarifa/kontributi për:

1. a) detyrimet tati-
more, që u përkasin peri-
udhave tatimore janar 2011
- dhjetor 2014, duke u ap-
likuar sipas llojit të tatimit;

2. b) kontributet e sig-
urimeve shoqërore dhe
shëndetësore, që u përkasin
periudhave tatimore janar
2011 - dhjetor 2014;

3. c) taksat/tarifat ven-
dore të papaguara, që u
përkasin periudhave tati-
more janar 2011 - dhjetor
2014.

Gjithashtu pjesë e
fshirjes dhe shuarjes së
detyrimeve tatimore janë
edhe detyrimet tatimore:

a) detyrimet tatimore,
përfshirë tatimin /kontribu-
tin/taksën/tarifën, ka-
matëvonesën dhe dënimet
administrative për subjektet
persona fizikë ose juridikë
që rezultojnë të çregjistruar
në QKB me vendim gjykate
apo që janë të çregjistruar në
administratën tatimore deri
në datën e hyrjes në fuqi të
këtij ligji;

b) dënimet administra-
tive (gjobat) tatimore të llog-
aritura automatikisht nga
sistemi për deklarim të
vonuar.

c) dënimet administra-
tive (gjobat) për dorëzim të
vonuar të vendimit për des-
tinimin e rezultatit dhe
dorëzim me vonesë të pas-
qyrave financiare të ap-
likuara.

ç) dënimet administra-
tive (gjobat) për mosdekla-
rim në afat, për deklarata të
padorëzuara, me kusht që
çdo deklaratë e padorëzuar të
dorëzohet deri në datën
30.6.2017;

d) dënimet administra-
tive (gjobat) për shoqëritë e
autorizuara, të evidentuara
në llogarinë e subjektit
nëpërmjet aktkonstatimit,
deri në datën 31.12.2016;

dh) dënimet administra-
tive (gjobat) si rezultat i ap-
likimit të dispozitave të ligjit

nr. 99/2015, "Për disa shtesa
dhe ndryshime në ligjin nr.
9920, datë 19.8.2008, "Për pro-
cedurat tatimore në Repub-
likën e Shqipërisë", të ndry-
shuar", të shfuqizuara nga
Gjykata Kushtetuese;

e) përveç sa parashikohet
në nenin 5, të këtij ligji, fshi-
hen/shuhen detyrimet tati-
more të papaguara, sipas për-
caktimit në pikën 1, të nenit
2, të këtij ligji, me përjash-
tim të kontributeve të sig-
urimeve shoqërore dhe
shëndetësore, si dhe të
detyrimeve të vetëdeklaru-
ara dhe të papaguara, të sho-
qërive që operojnë në sektor-
in elektroenergjetik dhe
janë 100 për qind me kapital
shtetëror, që i përkasin peri-
udhave tatimore nga 1.1.2011
deri më 31.12.2013. Gjobat
dhe kamatëvonesat për kon-
tributet e sigurimeve dhe
detyrimet e vetëdeklaruara
për këto periudha, fshihen/
shuhen, me kusht që bren-
da datës 31.12.2017 të pagu-
het i plotë tatimi/taksa/tari-
fa/kontributi. Për detyrimet
e këtyre shoqërive për peri-
udhën janar deri në dhjetor
2014, fshihen/shuhen gjobat
dhe kamatëvonesat që rezu-
ltojnë të papaguara në datën
e hyrjes në fuqi të këtij ligji,
me kushtin që brenda datës
31.12.2017 të paguhet i plotë
tatimi/taksa/tarifa/kon-
tributi;

ë) përveç sa parashikohet
në nenin 5, të këtij ligji, fshi-
hen/shuhen detyrimet tati-
more të papaguara, sipas për-
caktimit në pikën 1, të nenit
2, të këtij ligji, me përjash-
tim të kontributeve të sig-
urimeve shoqërore dhe

shëndetësore, të shoqërive
që operojnë në sektorin
ujësjellës-kanalizime dhe
janë 100 për qind me kapital
shtetëror, që u përkasin pe-
riudhave tatimore nga
1.1.2011 deri më 31.12 2013.

f) fshihen/shuhen efek-
tet tatimore për detyrime të
papaguara, të regjistruara
ose jo apo në proces kontrol-
li, si pasojë e lëshimit jo bren-
da së njëjtës periudhë tati-
more të kryerjes së furnizim-
it, të dokumentit që vërteton
përjashtimin nga TVSH-ja
ose si pasojë e moslëshimit
të këtij vërtetimi, me kusht
që, në çdo rast, aplikimi
pranë Agjencisë Kombëtare
të Burimeve Natyrore të jetë
paraqitur deri më 31.12.2014;

g) fshihen/shuhen gjobat
dhe kamatëvonesat për kon-
tributet e sigurimeve sho-
qërore dhe shëndetësore për
të vetëpunësuarit në bujqë-
si, që i përkasin periudhave
nga 1 janar 2011 deri më 31
dhjetor 2016, me kusht pag-
esën e kontributeve brenda
datës 31.12.2017.
DETYRIMET
TATIMORE QË
FALEN PA KUSHT

-Fshihen/shuhen nga
regjistrat detyrimet e
pagueshme në doganë, sipas
kuptimit të pikës 2, të nenit
2, të këtij ligji, të papaguara
ndaj administratës doganore
dhe të evidentuara nëpërm-
jet vendimeve të kësaj ad-
ministrate deri në datën 31
dhjetor 2010.

-Fshihen/shuhen nga
regjistrat detyrimet e
pagueshme në doganë, sipas
kuptimit të pikës 2, të nenit
2, të këtij ligji, të papaguara

ndaj administratës doganore
dhe të evidentuara për indi-
vidët, lidhur me produktet e
duhanit, nëpërmjet vendi-
meve të kësaj administrate
deri në datën 31 dhjetor
2016.

-Fshihen/shuhen nga
regjistrat detyrimet e
pagueshme në doganë, sipas
kuptimit të pikës 2, të nenit
2, të këtij ligji, të evidentu-
ara në administratën dogan-
ore, për TVSH-në e shtyrë
dhe të papaguar për makin-
eritë e pajisjet, importimi i
të cilave është përjashtuar
nga tatimi mbi vlerën e sh-
tuar, sipas listës përkatëse në
fuqi, deri në datën
31.12.2016.
DETYRIMET
TATIMORE QË
FALEN ME KUSHT

-Detyrimet e pagueshme
në doganë, të evidentuara
nëpërmjet vendimeve të
kësaj administrate nga data
1 janar 2011 deri më 31 dhje-
tor 2014, fshihen/shuhen,
me kusht që brenda datës
31.12.2017 të paguhet i plotë
detyrimi i pagueshëm në
doganë, pa përfshirë gjobat,
kamatëvonesat dhe interesat
kompensues.

-Detyrimet e pagueshme
në doganë, të evidentuara
për shkelje të regjimit të le-
jimit të përkohshëm për au-
tomjetet, nëpërmjet vendi-
meve të kësaj administrate,
nga data 1 janar 2011 deri më
31 dhjetor 2016, fshihen/
shuhen, me kusht që bren-
da datës 31.12.2017 të pagu-
het i plotë detyrimi i
pagueshëm në doganë, pa
përfshirë gjobat dhe ka-
matëvonesat.

Procedura e heqjes nga
qarkullimi të mjeteve që nuk
janë në përdorim dhe
fshirjes/shuarjes së detyri-
meve tatimore për këto
mjete

1. Përveç sa parashikohet
në këtë ligj, në përputhje me
përcaktimet, sipas këtij
neni, hiqen nga qarkullimi
të gjitha mjetet e regjistru-
ara në Drejtorinë e
Përgjithshme të Shërbimit
të Transportit Rrugor, për të
cilat nuk është kryer asnjë
veprim me këto mjete pas
datës 31 dhjetor 2011 e në
vijim.

2. Në zbatim të pikës 1, të
këtij neni, heqja nga
qarkullimi i këtyre mjeteve
bëhet pasi fshihen/shuhen
detyrimet tatimore të
papaguara për to, si: taksa e
regjistrimit të përvitshëm të
mjeteve dhe taksa vjetore e
qarkullimit rrugor, taksa vje-
tore e mjeteve të përdorura,
taksa e mjeteve luksoze, si
dhe gjobat e llogaritura për
efekt të mospagimit të tak-
save. Subjektet /personat
përgjegjës kanë të drejtë që,
brenda datës 31.12.2017, të
paraqiten pranë Drejtorisë
së Përgjithshme të Shërbim-
it të Transportit Rrugor për
të kryer, pa pagesë, veprimet
e heqjes nga qarkullimi të
mjetit apo për të kërkuar
moskryerjen e procedurës së
heqjes nga qarkullimi dhe
mbajtjen aktiv të tij.

3. Personave, të cilët para-
qiten dhe kërkojnë moskry-
erjen e procedurës së heqjes
nga qarkullimi të mjetit ose
mbajtjen aktiv të tij, u fshi-
hen/shuhen detyrimet tati-
more për periudhat dhjetor
2010 e më parë, me kusht që
të paguajnë detyrimet për
periudhën janar 2011 e në
vijim, me përjashtim të
gjobave dhe kamatëvone-
save të periudhës janar 2011
deri në dhjetor 2014, të cilat
fshihen/shuhen.

4. Nëse brenda datës
31.12.2017 personat e intere-
suar nuk paraqiten për të
kërkuar mbajtjen aktiv të
mjetit, Drejtoria e Përgjiths-
hme e Shërbimit të Transpor-
tit Rrugor do të kryejë, pa
pagesë, heqjen nga qarkulli-
mi të mjetit dhe fshirjen/
shuarjen e detyrimeve tati-
more të tij.

5. Lista e mjeteve, me tar-
gat përkatëse, të çregjistru-
ara sipas këtij ligji, i dërgo-
het Ministrisë së Punëve të
Brendshme dhe Drejtorisë
së Policisë së Shtetit për
bllokimin dhe sekuestrimin
e tyre.

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve
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Vogëlushët përcillen për në banesën e fundit. Daja: Perëndia na i dha, Perëndia na i mori

Tragjedia në Durrës, akt-ekspertiza: Tre
fëmijët e mitur u karbonizuan nga zjarri
Trupat e pajetë të trinjakëve u gjetën në pllakat e dhomës

Klodiana Haxhiaj

DURRËSDURRËSDURRËSDURRËSDURRËS

Ngjarja që ndodhi në
familjen Konçi ësh
të shumë tragjike.

Janë raste të rralla që bëjnë
vaki këtu, por ja që ndodhi.
Perëndia na i dha dhe
Perëndia na i mori". Kësh-
tu deklaroi dje daja i fëm-
ijëve trinjakë, që humbën
jetën pas një zjarri të rënë
në banesën e tyre. Një ditë
pas ngjarjes së rëndë, Ham-
di Çeka tha se tragjedia
ndodhi vetëm pak çaste
pas largimit të nënës së
tyre Migena Konçi, e cila
mbylli derën e banesës me
çelës. "E ëma e fëmijëve i
ka mbyllur për momentin
në shtëpi tre të miturit për
të çuar dy vajzat e saj te
vjehrra për të mësuar, pasi
nuk i linin ata të vegjlit. As
100 metra rrugë. Në mo-
mentin që ka çuar vajzat,
ka plasur zjarri në shtëpi",
tregoi Çeka. Mes lotësh e
dhimbjes së thellë, të afër-
mit e tre vogëlushëve po-
huan se prindërit e Artu-
rit, Alesios e Valerios janë
shkatërruar psikologjik-
isht. Mësohet se një mjek
qëndron në shtëpinë ku
priten njerëzit për mort,
me qëllim që t'u japë ndih-
më mjekësore sa herë iu
bie të fikët. "As nëna e ba-
bai i fëmijëve dhe as gjysh-
ja e tyre nuk përmbahen
dot nga dëshpërimi i madh
që i ka zënë", u shprehën të

Drejtori i shkollës së fshatit Romanat:
Vogëlushët duhet të ishin sot në kopsht

DURRËS DURRËS DURRËS DURRËS DURRËS - Jo vetëm të
afërmit, por të gjithë ban-
orët e fshatit Romanat të
Durrësit dhe jo vetëm kanë
mbetur të shokuar nga vde-
kja tragjike e trinjakëve 4-
vjeçarë. Mësohet se të mi-
turit sapo kishin nisur të
shkonin në kopsht.
Vogëlushët e familjes
Konçi u ishin bashkuar

bashkëmoshatarëve të tyre
në grupin e parë. Aty ku dy
motrat e tyre më të mëdha
shkonin në shkollën fillore,
të vegjlit Alesio, Artur dhe
Valerio kishin nisur
rrugëtimin e gjatë të dijes,
por që u ndërpre në
mënyrë tragjike mbrëmjen
e zezë të 20 shtatorit. Me
lot në sy e mjaft i dëshpëru-

ar, drejtori i shkollës së
Romanatit, Syrja Rrodhja
tregoi dje për "GSH" se i
gjithë ekipi e stafi peda-
gogjik është bashkuar me
dhimbjen e humbjes së
trinjakëve. "Nuk e kishin
mbushur moshën, por i
mora para kohe se ishin
mjaft të zgjuar. Janë një
familje e shkëlqyer, na ka

prekur shumë ajo që ndo-
dhi. Ata duhet të ishin
në kopsht,  në ditën e
tyre të katërt. I morëm
pak para kohe në kopsht
për të lehtësuar famil-
jen. Ajo që ndodhi ishte
tejet e dhimbshme dhe e
paimagjinueshme", tha
Rrodhja. Pas ngjarjes së
rëndë, fqinjë, të afërm
dhe arsimtarë ndodhen
pranë familjarëve për t'i
ofruar mbështetjen e tyre.

afërmit e familjes Konçi në
fshatin Romanat të Dur-
rësit.  Tronditja është e
madhe, ndaj të gjithë ban-
orët e këtij fshati dhe të
zonave përreth dje ngushël-
luan këtë familje për hum-
bjen e madhe. Të afërm,
miq, mësues dhe nxënës të
shkollës së Romanatit, pas-
diten e djeshme u dhanë
përcollën në banesën e fun-
dit tre fëmijët e pafat. Cer-
emonia mortore u zhvillua
në shtëpinë e gjyshërve,
pasi shtëpia njëkatëshe e
familjes së Gazmend Konçit
është dëmtuar shumë nga

zjarri. Ndërkohë, burime
nga policia bënë me dije se
tre fëmijët 4-vjeçarë dysho-
het se kanë qenë duke luaj-

tur me shkrepëse. Pas kry-
erjes së ekspertizës mjeko-
ligjore, ka rezultuar se trin-
jakët ishin karbonizuar nga
zjarri. Vdekja ka ardhur si
pasojë e djegies së tyre. "Zjar-
ri u kishte përvëluar edhe
kockat e tyre të njoma",
thanë burimet nga morgu i
spitalit të Durrësit, ku u
krye ekspertiza mjeko-lig-
jore. Sipas bluve, trupat e
pajetë të tre të miturve u
gjetën në pllakat e dys-
hemesë së dhomës që u shk-
rumbua nga flakët. Fëmijët
kishin klithur, kishin qarë
dhe kishin kërkuar ndihmë,
por askush nuk mundi t'i
shpëtonte nga vdekja, pasi
dera e banesës ishte e kyçur
dhe dritaret ishin me
kangjella. Kur komshinjtë
thyen dyert dhe xhamat e

shtëpisë ku ishin të vegjlit,
zjarri u përhap edhe më
shumë në dhomë, duke mos
i lënë asnjë shans mbijetese.
Pas tragjedisë, daja i trin-
jakëve tha në një intervistë
për "GSH" se si ndodhi ng-
jarja.

Zoti Hamdi, mund të naZoti Hamdi, mund të naZoti Hamdi, mund të naZoti Hamdi, mund të naZoti Hamdi, mund të na
thoni se si ndodhi ngjarja?thoni se si ndodhi ngjarja?thoni se si ndodhi ngjarja?thoni se si ndodhi ngjarja?thoni se si ndodhi ngjarja?

Është një tragjedi e rëndë
për familjen. Jemi të shokuar
nga ajo që ndodhi. Më shumë
për nënën dhe gjyshen e fëm-
ijëve. Ato nuk mbahen dot.

KKKKKu ishte nëna e fëmijëvu ishte nëna e fëmijëvu ishte nëna e fëmijëvu ishte nëna e fëmijëvu ishte nëna e fëmijëveeeee,,,,,
Migena në momentin që raMigena në momentin që raMigena në momentin që raMigena në momentin që raMigena në momentin që ra
zjarri?zjarri?zjarri?zjarri?zjarri?

Shkoi të çonte dy vajzat e
saj për të mësuar e për të
bërë detyrat tek vjehrra që
e ka këtu afër. As 100 metra
rrugë. Sa ka çuar vajzat, ka
plasur zjarri në shtëpi. Kur

u kthye kishte ndodhur
hataja. Fëmijët e vegjël nuk
i linin rehat dy motrat më të
mëdha në moshë për të bërë
detyrat, ndaj detyrimisht ajo
i çoi vajzat tek vjehrra që të
bënin detyrat me qetësi.

Ju thanë cili ishte sh-Ju thanë cili ishte sh-Ju thanë cili ishte sh-Ju thanë cili ishte sh-Ju thanë cili ishte sh-
kaku i zjarrit?kaku i zjarrit?kaku i zjarrit?kaku i zjarrit?kaku i zjarrit?

Jo, nuk na kanë thënë gjë,
po dëgjuam që fëmijët mund
t'i kenë vënë zjarrin perdes
me shkrepëse. Nga zjarri per-
dja është shkëputur dhe ka
rënë mbi divan. Ka marrë
flakë sfungjeri, pastaj zjarri
është përhapur në dhomë.
Kanë shkuar përnjëherë
këto, por sado që ujin e kish-
in afër me pompë, nuk ar-
ritën të shpëtonin fëmijët.
Është shumë dëm i madh.

Po babi i fëmijëve kuPo babi i fëmijëve kuPo babi i fëmijëve kuPo babi i fëmijëve kuPo babi i fëmijëve ku
ishte?ishte?ishte?ishte?ishte?

Ai ishte në punë. Punon
këtu në një firmë ndërtimi.
E ëma nuk punonte, pasi
kishte 5 fëmijë dhe merrej
me ta.

A mbërritën shpejt zjar-A mbërritën shpejt zjar-A mbërritën shpejt zjar-A mbërritën shpejt zjar-A mbërritën shpejt zjar-
rfikësit?rfikësit?rfikësit?rfikësit?rfikësit?

Më thanë se erdhën shpe-
jt, pasi unë nuk isha në mo-
mentin kur ndodhi ngjarja.
Por, s'ishte problem shumë
tek zjarrfikësit, pasi ata kish-
in tubat dhe pusin. Fëmijët
janë asfiksuar nga tymi.

PRECEDENTI/TRAGJEDIA NE SUKTH

Në nëntor të vitit 2010 katër fëmijë u shkrumbuan nga zjarri
në fshatin Sukth të Durrësit. Bëhet fjalë për fëmijët e

familjes Xheka: Robert, Vilson, Kasandra dhe Nertila, të
cilët u gjetën të pajetë nga nëna e tyre në orën dy të

mëngjesit. Kjo e fundit në momentin e ngjarjes nuk ndodhej
në shtëpi, por në një festë familjare.

“

Drejtori i shkollës Syrja
Rrodhja, duke folur për “GSH”

Hamdi Çeka  duke folur për “GSH” Banesa e djegur e familjes Konçi

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

1- “Apartament” me sip. 51 m2, Nr Pasurise 1/132+1-51, ZK: 8370, Volum.25, Faqe.9,  i ndodhur ne Rr
Dibres, Tirane. Kjo pasuri eshte e hipotekuar në favor te Tirana Bank sha. Çmimi me të cilin fillon ankandi
është 28.224 Euro. Ankandi zhvillohet datë 16.10.2017 ora 16.00 në adresen Rr.”I. Qemali”, Pall.”Fratari”,
K.6,Tirane.
2- “Apartament” me sip. 54.7 m2, Nr. Pasurie 5/73+1-4, Vol.14, Fq.15, ZK 8270, i ndodhur ne Tirane. Kjo
pasuri eshte e hipotekuar në favor te Tirana Bank sha. Çmimi me të cilin fillon ankandi është 52.704 Euro .
Ankandi zhvillohet datë 13.10.2017 ora 16.00 në adresen Rr.”I. Qemali”, Pall.”Fratari”, K.6,Tirane.
3- “Apartament” me sip. 29.2 m2, Nr. Pasurie 5/73+1-4, Vol.19, Fq.8, ZK 8270, i ndodhur ne Tirane. Kjo
pasuri eshte e hipotekuar në favor te Tirana Bank sha. Çmimi me të cilin fillon ankandi është 55.296 Euro .
Ankandi zhvillohet datë 13.10.2017 ora 16.00 në adresen Rr.”I. Qemali”, Pall.”Fratari”, K.6,Tirane.
4- “Are+Truall” me sip totale. 582 m², nga kjo truall 112.2 m2, dhe ndertese 112.2 m2, Nr Pasurise 6/1/
241, ZK: 1298, Volum.17, Faqe.87, e ndodhur ne Bucimas, Pogradec. Kjo pasuri eshte e hipotekuar në favor
te Tirana Bank sha. Çmimi me të cilin fillon ankandi është 123.200 Euro . Ankandi zhvillohet datë 13.10.2017
ora 16.00 në adresen Rr.”I. Qemali”, Pall.”Fratari”, K.6,Tirane.
5- “Truall” me sip totale. 3.942 m², Nr Pasurise 731/45, Zona Kadastrale: 2648, Volum.7, Faqe.110, e
ndodhur ne Memelisht, Pogradec. Kjo pasuri eshte e hipotekuar në favor te Tirana Bank sha. Çmimi me të
cilin fillon ankandi është 66.225 Euro . Ankandi zhvillohet datë 13.10.2017 ora 16.00 në adresen Rr.”I.
Qemali”, Pall.”Fratari”, K.6,Tirane
Per cdo informacion kontaktoni ne tel. 04 2262711 ose ne www.epsa.al
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Berisha: Me bandën e Ramës e
Don Lalës u arrestuan 27 endacakë

TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË - Ish-kryeministri Sali Ber-
isha ka reaguar për aksionin e policisë së
Elbasanit, ku u arrestuan 27 persona në
kuadër të operacionit "Vjeshtë 2017" dhe
u bllokuan disa automjete luksoze si dhe
disa asete, pasuri dhe ambiente të ndry-
shme, të cilat dyshohet se janë vendosur
në mënyrë të paligjshme nga veprim-
taritë kriminale të grupeve apo organiza-
tave kriminale. Përmes një statusi në "Fa-

cebook", Berisha tha se me bandën e Edi
Ramës dhe Don Lales, (referuar kryetarit
të Bashkisë së Elbasanit, Qazim Sejdini)
policia arrestoi 27 endacakë.

Statusi i Berishës:
"Aksion spektakolar policor në Elbasan,

i drejtuar nga vetë Çako i drogës! Me
bandën e Ramës dhe Don Lalës darkojnë,
ama arrestojnë 27 endacakë! Bravo, bravo
e qetësuan Elbasanin! Sb".

RRETHE

Sulmi me blind, kreu i Policisë së Shtetit: Kemi identifikuar autorin, luftë ndaj atyre që sfidojnë shtetin

Forcat speciale mësyjnë në Elbasan, shoqërohen 27 persona
Superoperacioni i drejtuar nga Haki Çako, bllokohen edhe makina luksoze

Operacioni i policisë, Artan Hoxha:
Ky është fillimi, priten arrestime të tjera

Fatmir Popja

ELBASANELBASANELBASANELBASANELBASAN

Tri ditë pas goditjes së
makinës së policisë
nga një automjet tip

"Audi" të blinduar, Policia
e Shtetit ka ndërmarrë një
operacion masiv në qytetin
e Elbasanit dhe rrethinat e
tij. Mësohet se operacioni i
nisur në orët e para të
mëngjesit të djeshëm është
mbështetur nga Strukturat
e Posaçme, RENEA dhe
FNSH, nën drejtimin e
Haki Çakos.

Burime zyrtare nga dikas-
teri i Rendit bënë me dije se
ky operacion konsiston në
kontrollin, identifikimin,
kapjen dhe arrestimin e per-
sonave në kërkim, të atyre
që qarkullojnë me armë zjar-
ri, autorëve të ngjarjeve të
rënda kriminale, pjesëtarë të
grupeve kriminale, duke
përfshirë edhe autorët e ng-
jarjes së ndodhur të hënën
në qytetin e Elbasanit, ku
gjatë sekuestrimit të një mje-
ti luksoz me vlerë 100 mijë
euro, është goditur mjeti i
policisë që drejtohet nga
numri dy i bluve të Elbasan-
it, Gjergj Oshafi. Burimet e
mësipërme pohuan se gjatë
këtij operacioni janë sho-
qëruar 27 persona për veri-
fikim, kryesisht me prece-
dentë për vepra të ndryshme
penale, si dhe janë bllokuar
disa makina luksoze.
Ndërkohë, drejtori i
Përgjithshëm i Policisë së
Shtetit, Haki Çako deklaroi
se operacioni në Elbasan ka
ardhur pas një takimi të zh-
villuar dy ditë më parë të
ministrit të Brendshëm, Fat-
mir Xhafaj me drejtues të
policisë dhe të ministrisë.
Gjithashtu, Çako pohoi se
është identifikuar personi që
goditi makinën e policisë.
OPERACIONI

Sipas burimeve nga Poli-
cia e Shtetit, operacioni i
djeshëm në Elbasan u zhvil-
lua edhe në kuadër të plan-
operacionit "Vjeshtë 2017",
për identifikimin, konsta-
timin dhe sekuestrimin e
aseteve, automjeteve dhe
pasurive të vendosura në
mënyrë të paligjshme nga
veprimtaritë kriminale të
grupeve apo organizatave
kriminale. Nga veprimet e
deritanishme janë identi-
fikuar dhe bllokuar disa
asete, pasuri, ambiente dhe
automjete të ndryshme në
pronësi, posedim apo për-
dorim të subjekteve me ak-
tivitet kriminal. Me qëllim
hetimin e plotë ligjor dhe
vënien përpara përgjegjësisë
ligjore të autorëve po bash-
këpunohet me Prokurorinë
e Krimeve të Rënda Tiranë

dhe agjencitë e tjera ligjzbat-
uese. Si rezultat i operacion-
it të djeshëm janë bllokuar
disa makina luksoze. Është
kapur një person në kërkim
për vjedhje me armë. Janë
kontrolluar ambiente, au-
tomjete e persona të dys-
huar. Janë shoqëruar në
ambientet e policisë 27 per-
sona.
DEKLARATA E ÇAKOS

Kreu i Policisë së Shtetit,
Haki Çako nga Elbasani de-

klaroi dje për mediat se uni-
format blu do të zhvillojnë
luftë pa kompromis kundër
të gjithë atyre që provojnë
të sfidojnë shtetin. "Shpreh
edhe një herë gatishmërinë
e të gjithë Policisë së Sh-
tetit të Qeverisë Shqiptare,
në mënyrë të veçantë të
ministrit të Punëve të
Brendshme, z.  Fatmir
Xhafaj, për një luftë pa ko-
mpromis ndaj çdo veprim-
tarie të organizatave apo

grupeve kriminale kudo
qofshin ato, me çfarëdolloj
ngjyre apo dhe tendence.
Jemi të vendosur për t'i
vënë përpara përgjegjësisë
ligjore, por gjithashtu jemi
të vendosur për të çuar deri
në fund, për të sekuestru-
ar dhe konfiskuar në bash-
këpunim me të gjitha
agjencitë e tjera ligjzbat-
uese dhe me prokuroritë
dhe gjykatat të gjithë këta
individë, të cilët kërkojnë

të sfidojnë shtetin", u
shpreh Çako. Sipas tij, në
vlerësim edhe të porosive të
dhëna nga ministri i
Punëve të Brendshme,
z.Xhafaj në takimin e orga-
nizuar të mërkurën) me
drejtuesit kryesorë të Min-
istrisë së Punëve të
Brendshme dhe të Policisë
së Shtetit, u ndërmor oper-
acioni i djeshëm, i cili nuk
do të jetë vetëm qytetin e
Elbasanit, por në të gjitha
qytetet ku ne disponojmë
informacione mbi bazën e
analizave të detajuara të
grupeve dhe të individëve,
të cilët kanë aktivitet dhe
veprimtari kriminale.

"Sigurojmë edhe një herë
të gjithë qytetarët e El-
basanit, duke gjetur dhe ras-
tin t'i falënderojmë ata për të
gjithë informacionin që kanë
sjellë se Policia e Shtetit,
Ministria e Punëve të
Brendshme dhe e gjithë
Qeveria Shqiptare do të jenë
prezente dhe të vendosura
për të siguruar rendin dhe
qetësinë", pohoi Haki Çako.

IDENTIFIKIMI
I pyetur nga gazetarët
se a është identifikuar
apo kapur personi që
dyshohet se goditi mjetin
e policisë, kreu i
Policisë së Shtetit, Haki
Çako u përgjigj:
"Sigurisht, personi është
identifikuar. Të gjitha
veprimtaritë hetimore
dhe procedurale janë
kryer në bashkëpunim
me Prokurorinë e
Krimeve të Rënda. Jemi
në një proces intensiv të
analizës me Prokurorinë
e Krimeve të Rënda".
Ndërkaq, pyetur se cili
është emri i personit të
shpallur në kërkim për
ngjarjen ku u godit
makina e policisë në
Elbasan, ai tha: "Kjo
përbën sekret hetimor".

REAGIMI I
IZET HAXHISË
Pas operacionit masiv të
Policisë së Shtetit dhe të
forcave speciale në qytetin
e Elbasanit, ka reaguar
edhe Izet Haxhia. Ish-
truproja e Berishës ka
shkruar në "Facebook" se
veç një person i vetëm e
bëri zap Elbasanin,
Edmond Koseni. Më tej,
Haxhia shkruan se
Elbasani është bërë shtet
brenda shtetit dhe se
kryeministër aty është
Qazim Sejdini.

TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË - Pasi dha dje
alarmin për situatën e kr-
ijuar në Elbasan, ku dësh-
moi se krimi në këtë qytet
po merr gjithnjë e më
shumë terren, gazetari in-
vestigativ, Artan Hoxha,
jep një tjetër parala-
jmërim. Në një lidhje
telefonike për "News 24",
Hoxha raportoi lidhur me
operacionin që ndërmori
dje Drejtoria e Policisë së
Shtetit, ku morën pjesë
forcat speciale RENEA
dhe Forcat e Ndërhyrjes së
Shpejtë, duke bërë të mun-
dur kështu arrestimin
edhe të disa personave me

Sekuestrohen 25 kg
marijuanë e 7 makina
luksoze, 3 në pranga

dhe 1 në kërkim
LEZHË LEZHË LEZHË LEZHË LEZHË - Në vijim të

operacioneve antidrogë,
dje policia e Lezhës ka
sekuestruar një sasi prej
25 kg e 230 gr marijuanë,
ndërsa ka vënë në pranga
tre persona dhe ka shpal-
lur në kërkim një tjetër.
Personat e arrestuar janë:
47-vjeçari Besim Gashi
dhe 41-vjeçari Sami Vati-
ja, të dy banues në Kos-
ovë. Mësohet se në Kryqë-
zimin e Rrilës, këta perso-
na janë ndaluar nga blutë
teksa drejtonin mjetin
"Volkswagen" kamion-
çinë, ku në brendësi të saj
kishin modifikuar vendin
e fshehjes së drogës (20
kg), e cila ishte ndarë në
19 pako të mbështjella me
natriban. Pas hetimeve të
kryera, u bë i mundur
identifikimi dhe arrestimi
në flagrancë dhe i 41-
vjeçarit Ilir Markvukaj
nga Lezha, i cili dyshohet
të jetë drejtuesi i këtij rr-
jeti të trafikimit të lëndës
narkotike drejt Kosovës.
Gjithashtu u shpall në
kërkim e punohet për
kapjen e shtetasit D.M. 49
vjeç, banues në Lezhë, pr-
onar i servisit ku ishte
përgatitur dhe paketuar
lënda narkotike. Po në
këtë servis, gjatë kontrol-
lit të ushtruar janë gjetur
e sekuestruar edhe 5 kg
230 gr marijuanë. Lidhur
me dy shtetasit e fundit
vijon puna për veri-
fikimin e pasurive, pasi iu
evidentuan dhe iu
sekuestruan në total 7
automjete në pronësi të
tyre, ndër to "Hammer",
"Mitsubish" etj. Materia-
let në ngarkim të tyre i
kaluan prokurorisë.

Superoperacioni i policisë dhe
forcave speciale në Elbasan

precedentë penale, të cilët
dyshohet të jenë pjesë e
trafikut të drogës. Mes të
tjerash, Hoxha tha se ky op-
eracion është vetëm fillimi,
pasi pritet të ketë të tjera ar-
restime. Po ashtu, ai theksoi

se ky qytet ngelet problem-
atik sa u takon rrjeteve të
trafikut të drogës, si dhe
për vrasjet që kanë
ndodhur kohët e fundit, ku
si motiv kanë këtë veprim-
tari.
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Policia shpall në kërkim pronarin e subjektit, Xhavit Kasemin

Falsifikuan pije alkoolike, arrestohen
7 inspektorë të AKU-së në Shkodër

Në pranga edhe 3 punonjës të fabrikës "Brilant"

Senad Nikshiqi

SHKSHKSHKSHKSHKODËRODËRODËRODËRODËR

Tetë persona janë arres
tuar nga policia pas
skandalit të bërë pub-

lik në fabrikën e prodhimit
të pijeve "Brilant" në Sh-
kodër, ndërsa është shpallur
në kërkim pronari i saj,
Xhavit Kasemi. Mësohet se
tre prej të arrestuarve janë
punonjës të firmës dhe pesë
të tjerë janë inspektorë të
Autoritetit Kombëtar të Ush-
qimit (AKU), në degën e Sh-
kodrës. Burime zyrtare të
policisë bënë me dije se në
lidhje me një video të
shfaqur në emisionin inves-
tigativ "STOP" të televizion-
it "KLAN", ku shfaqen ambi-
entet e një fabrike të pro-
dhimit të pijeve të ndry-
shme, u arrestuan shtetasit
Syrri Caku, Fatjon Bushati
dhe Sami Haxhija, ndërsa
është duke u punuar për
kapjen e shtetasit Xhevat
Kasemi, i proceduar dhe i
dënuar më parë për të
njëjtën vepër penale. Sipas
policisë, këta persona, në
bashkëpunim me njëri-
tjetrin, si punonjës të sub-
jektit "Briland", me admin-
istrator shtetasin Xhavit
Kasemi, kanë prodhuar
produkte ushqimore në
mënyrë të kundërligjshme
dhe të dëmshme për shënde-
tin, ku gjatë kontrollit në
këtë subjekt në lagjen "Ajas-

em", Shkodër, në bash-
këpunim me Drejtorinë e
Hetimit Tatimor Shkodër, u
gjetën dhe u sekuestruan në
cilësinë e provës materiale
sasi të mëdha pijesh alkoo-
like. Këta persona akuzohen
për veprat penale "Shkelje e
së drejtës së pronësisë indus-
triale", "Prodhim i kundër-
ligjshëm i artikujve industri-
alë e ushqimorë", "Falsifikim
i formularëve", "Ruajtje apo

depozitim i mallrave kontra-
bandë" dhe "Fshehje e të
ardhurave". Gjithashtu, në
prangat e policisë u vunë
edhe 5 inspektorët e Drej-
torisë Rajonale në AKU Sh-
kodër, shtetasit Hilmi
Erkoçaj, Abdyl Bajraktari,
Elvis Rraboshta, Adnan
Gradeci dhe Edmond For-
tuzi. Këta persona akuzohen
se në bashkëpunim me
njëri-tjetrin kanë mbajtur

TË ARRESTUAR

• Syrri Caku, 70 vjeç, banues në Shkodër
• Fatjon Bushati, 29 vjeç, banues në Shkodër
• Sami Haxhija, 59 vjeç, banues në fshatin Guri i Zi
• Hilmi Erkoçaj, 65 vjeç, banues në fshatin Mushan,

Njësia Administrative Dajç, Shkodër, me detyrë
inspektor i Drejtorisë Rajonale në AKU Shkodër

• Abdyl Bajraktari, 52 vjeç, banues në Shkodër, me detyrë
inspektor i Drejtorisë Rajonale në AKU Shkodër

• Elvis Rraboshta, 32 vjeç, banues në Shkodër, me detyrë
inspektor në Drejtorinë Rajonale në AKU Shkodër

• Adnan Gradeci, 50 vjeç, banues në Shkodër, me detyrë
inspektor i Drejtorisë Rajonale në AKU Shkodër

• Edmond Fortuzi, 65 vjeç, banues në Shkodër, me detyrë
inspektor i Drejtorisë Rajonale në AKU Shkodër

NË KËRKIM
• Xhevat Kasemi, 53 vjeç, banues në Shkodër

procesverbale fiktive në sub-
jektin "Briland", me admin-
istrator shtetasin Xhavit
Kasemi, duke e lejuar të
prodhojë produkte ushqi-
more jashtë normave të
higjienës e në mënyrë të
kundërligjshme. Ndaj këty-
re 5 personave rëndon aku-
za e "Shpërdorimit të
detyrës". Në emision u
shfaqën pamjet se si në fab-
rikë falsifikoheshin pijet alk-

oolike, energjike apo ato me
gaz, nga më të shtrenjtat e
deri te më të lirat, duke fu-
tur edhe disa produkte ush-
qimore të lëngshme. Përveç
prodhimit të tyre, aty bëhej

edhe ambalazhimi i falsi-
fikuar i pijeve, të cilat më pas
shiteshin në treg, duke
konkurruar kompanitë që
kanë të drejtën ekskluzive të
këtyre pijeve.

Mallrat dhe
sendet e sekuestruara

Në mbështetje të ligjit nr.9180, datë 5.2.2004, “Për statistikat zyrtare”, të
ndryshuar, dhe të vendimit nr.999, datë 25.10.2013, të Këshillit të Ministrave,
“Për kriteret dhe procedurat e përfaqësimit, përzgjedhjes, emërimit e
shkarkimit, rregullat e funksionimit dhe masën e shpërblimit të anëtarëve të
Këshillit të Statistikave”, shpallim thirrjen e hapur për kandidimin si anëtarë të
Këshillit të Statistikave.

Konkurrimi është i hapur për përfaqësues që i përkasin botës akademike dhe
shoqërisë civile.

1. Aplikanti, përfaqësues i botës akademike, mund të jetë nga radhët e trupit
akademik të institucioneve të arsimit të lartë, publik ose privat, të licencuara
dhe të akredituara sipas legjislacionit në fuqi për arsimin e lartë. Ai duhet
të plotësojë këto kritere:

    KRITERE TË PËRGJITHSHME:

a) Të jetë shtetas shqiptar;
b) Të jetë person i padënuar apo ndaj të cilit nuk janë dhënë masa

sigurie apo dënim me vendim jopërfundimtar për kryerjen e krimeve,
në përputhje me parashikimet e ligjit nr. 138/2015, “Për garantimin e
integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë
funksione publike”, i ndryshuar.

    KRITERE TË VEÇANTA:

a) Të jetë pedagog me kohë të plotë;
b) Të ketë përvojë në punë jo më pak se 10 (dhjetë) vjet në fushën

e statistikave ose ekonomisë ose shkencave të natyrës apo në
fushën e përpunimit të statistikave gjinore;

c) Të zotërojë tituj shkencorë.

2. Aplikanti, përfaqësues i shoqërisë civile, të jetë nga radhët e organizatave
jofitimprurëse, ku gjatë misionit të organizatës përdor ose bën studime në
shkencën e statistikës, si dhe ka njohje të mira për gjendjen shoqërore e
demografike të vendit, përfshirë edhe treguesit e varfërisë. Ai duhet të
plotësojë këto kritere:

KRITERE TË PËRGJITHSHME:

a) Të jetë shtetas shqiptar;
b) Të jetë person i padënuar apo ndaj të cilit nuk janë dhënë masa

sigurie apo dënim me vendim jopërfundimtar për kryerjen e krimeve,
në përputhje me parashikimet e ligjit nr. 138/2015, “Për garantimin e
integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë
funksione publike”, i ndryshuar.

    KRITERE TË VEÇANTA:

a) Të jetë i punësuar me kohë të plotë në organizata të shoqërisë
civile, që kanë përvojë në fushën e statistikave ose ekonomisë,
ose shkencave të natyrës apo shkencave sociale;

b) Të ketë përvojë pune në njërën prej këtyre fushave jo më pak se
3 (tre) vjet;

c) Të ketë përvojë në përdorimin e të dhënave statistikore.

Afati i dorëzimit të aplikimit: deri më 30 shtator 2017

                Adresa:    Kryeministria
                Bulevardi “Dëshmorët e Kombit” nr. 1. 1000

                    Tiranë, Shqipëri

Zyra e Sekretarit të Përgjithshëm
tel : 04 22 77 401

THIRRJE E HAPUR PËR KANDIDIMIN SI ANËTARË TË KËSHILLIT TË STATISTIKAVE
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Sekuestrohen prona dhe
llogari me 660 mijë dollarë

"Një vrasës si ai duhet të dënohet me vdekje. I kërkova kryeministrit Rama të vendosë drejtësi"

"Triumfoi padrejtësia, gjykata liroi
kriminelin që vrau motrën time"
Robert Zhezha: Monstra e hodhi nga

dritarja, e mëshiruan me dënim minimal

Përdhunoi ish-të
fejuarën, burg të riut

Gjykata e Tiranës la
në burg pa afat 23-
vjeçarin Julian Rustami,
i cili akuzohet për
përdhunimin e ish-të
fejuarës dhe se në
mënyrë të vazhdueshme
e ka përndjekur atë.
Sikundër në polici, ash-
tu edhe dje para togave
të zeza, i riu nuk e pra-
noi akuzën e ngritur
ndaj tij duke pretenduar
se akti nuk ka ndodhur
me dhunë. Prokuroria
kërkoi masën arrest me
burg për të riun, gjë që
u kundërshtua nga
avokati mbrojtës i Rusta-
mit, i cili u shpreh se
nuk ka asnjë provë që të
fajësojë klientin e tij.
Pasi dëgjoi palët, gjyka-
ta vendosi të pranojë
kërkesën e organit të
akuzës. I riu nga Divja-
ka u arrestua vetëm pak
ditë pasi ish-e fejuara e
tij 21-vjeçare e denoncoi
në komisariatin nr. 4 në
kryeqytet për përnd-
jekje dhe përdhunim.
Sipas vajzës, ngjarja ka
ndodhur në banesën e
motrës së saj në Tiranë.
Ajo u ka thënë bluve se
Juljani ka përfituar nga
momenti kur ndodhej
vetëm në banesë. Por kjo
gjë është kundërshtuar
nga i riu, i cili ka pohuar
se ish-e fejuara e ka kon-
taktuar vetë që të shkon-
te ta takonte.

Policia po heton edhe disa raste të tjera

Arrestohet 60-vjeçarja, shfrytëzonte për
prostitucion një grua në lokalin e saj

Fatmir Xhafaj takim me ambasadoren e Holandës,
bisedojnë edhe për vetingun në polici

Ministri i Brendshëm, Fatmir Xhafaj priti dje në një
takim Ambasadoren e Holandës në Shqipëri, Dewi

van de Weerd, e cila shoqërohej nga oficeri i kontaktit pranë
misionit. Gjatë takimit, Xhafaj e njohu ambasadoren me
prioritetet e Ministrisë së Brendshme në këtë mandat
qeverisës. Mes tyre, nënvizoi procesin e vetingut në polici,
luftën kundër drogës, krimit të organizuar dhe parandal-
imin e azilkërkimit. Ministri e njohu diplomaten edhe me
një sërë masash në forcimin e regjimit kufitar. "Një tjetër
masë do të jetë forcimi i kapaciteteve njerëzore dhe niveli
profesional në pikat kufitare", - u shpreh ministri ndër të
tjera. Ndërkaq, ambasadorja vlerësoi punën e kryer si dhe
marrëdhëniet shumë të mira mes policive në të dyja ven-
det. Gjithashtu ajo u shpreh e gatshme për të mbështetur
prioritetet e reja të Ministrisë së Brendshme, përmes asis-
tencës teknike dhe logjistike. Ambasadorja pohoi se ka
vërejtur masat e ndërmarra nga Policia e Shtetit për fren-
imin e fenomenit të azilkërkimit. Gjatë takimit u ra dako-
rd për thellimin e bashkëpunimit në luftën kundër krim-
it të organizuar, përmes intensifikimit të shkëmbimit të
informacionit. Ambasadorja u shpreh e bindur se vetingu
në Policinë e Shtetit do të rrisë besimin e qytetarëve.

Një tutore 60-vjeçare
është arrestuar në

kryeqytet. Ajo akuzohet
për shfrytëzim prostitucio-
ni duke vënë në dispozi-
cion lokalin e saj. Kështu,
në sajë të informacioneve
të marra në rrugë opera-
tive, Seksioni për Hetimin
e Trafikut të Paligjshëm në
Policinë e Tiranës bëri të
mundur kapjen në fla-
grancë të shtetases Rolan-
da Qose, 60 vjeçe, banuese
në Tiranë. Sipas policisë,
vënia në pranga e saj u bë,
pasi në Vaqar, në lokalin e
saj 60-vjeçarja i siguronte

klientë për ushtrim prostitu-
cioni shtetases me iniciale
M.Gj., 46 vjeçe, e cila u kap
në flagrancë nga shërbimet
e policisë, me shtetasin me
iniciale E.M., 40 vjeç. Kjo e
fundit, pas arrestimit ka po-
huar për uniformat blu se
klientët i siguroheshin nga
pronarja e lokalit, ndërsa e
arrestuara nuk ka pranuar
të ketë gisht në ngjarje.
Ndonëse policia është duke
punuar për të zbuluar nëse
Qose ka shfrytëzuar gra të
tjera ose jo, 60-vjeçarja ka
pohuar se nuk është e përf-
shirë në këtë veprimtari dhe

se nuk ka shfrytëzuar
askënd për të kryer prosti-
tucion. Materialet iu referu-
an Prokurorisë së Tiranës,
për veprat penale "Shfrytë-
zim i prostitucionit" dhe
"Mbajtje e lokaleve për pros-
titucion", në ngarkim të sh-
tetases Rolanda Qose, dhe
për veprën penale "Prostitu-
cioni", në ngarkim të shteta-
seve M.Gj. dhe E.M.

Policia e Tiranës në bash
këpunim me Prokuror-

inë kanë sekuestruar pa-
suri të paluajtshme dhe
llogari bankare të cilat dy-
shohet se janë të përfituara
nga aktiviteti kriminal.
Konkretisht është sekues-
truar një apartament, një
dyqan dhe dy llogari ban-

kare, me vlerë totale 660
mijë dollarë. Burime zyr-
tare nga Policia bëjnë me
dije se në kuadër të Planit
të Masave "VJESHTË 2017"
për goditjen e grupeve dhe
aseteve kriminale, nga ana
e Specialistëve të Hetimit
të Pastrimit të Parave dhe
Aseteve Kriminale pranë

Drejtorisë Vendore të Poli-
cisë Tiranë, në bash-
këpunim me Prokurorinë
pranë Gjykatës së Shkallës
së Parë Tiranë, në funksion
të tre procedimeve penale
të vitit 2017, janë sekues-
truar: Apartament 100 m2
dhe dyqan 80 m2 në
ngarkim të shtetasit A.C.;

Llogari bankare me vlerë
460 mijë dollarë në
ngarkim të shtetasit Y.D.;
Llogari me vlerë 200 mijë
dollarë në ngarkim të sh-
tetasit D.Sh. Mësohet se
këto procedime kanë fillu-
ar në bazë të materialeve
të referuara në Prokurori
nga Specialistët e Seksion-
it për Hetimin e Pastrim-
it të Parave dhe Aseteve
Kriminale pranë Drej-
torisë Vendore të Policisë
Tiranë.

Xhensila Kodra

Gjykata e Krimeve të
Rënda firmosi dje
dënimin me 35 vite

burg për Ferdinand Rukon,
i cili vrau gruan duke e
hedhur nga kati i katërt i
pallatit ku banonin. Krimi
makabër ndodhi në dhjetor
të vitit të shkuar në qytetin
e Fierit, pak ditë pasi Lilja-
na Ruko (Zhezha), nënë e dy
fëmijëve kishte siguruar një
urdhër mbrojtje nga gjyka-
ta, pasi dhunohej nga i sho-
qi. Ditën e djeshme, pesësh-
ja gjykuese e gjeti fajtor
Rukon për akuzën e vrasjes
për shkak të marrëdhënieve
familjare dhe e dënoi për-
jetësisht, por për shkak të
gjykimit të shkurtuar, pozi-
ta e të pandehurit u lehtë-
sua, pasi dënimi iu reduktua
në 35 vite heqje lirie. Vendi-
mi për Ferdinand Rukon
vjen pak ditë pasi Këshilli i
Lartë i Drejtësisë urdhëroi
nisjen e hetimit për
gjykatësin Ergys Selmani, i
cili dyshohet se vonoi
zbardhjen e urdhrit të
mbrojtjes për 43-vjeçaren.
Ndërkaq, në një reagim për
"Gazeta Shqiptare", Robert
Zhezha, vëllai i Liljanës e
cilësoi dënimin qesharak
dhe se është i zhgënjyer nga
drejtësia. "Për mua, ai njeri
duhet të dënohej me vdekje.
Ne jemi tepër të zhgënjyer
nga drejtësia, është një ven-
dim i turpshëm", deklaroi
dje Zhezha.
REAGIMI

Robert Zhezha, vëllai i të
ndjerës pohoi dje për "GSH"
se krimineli që i vrau
motrën u dënua me një
dënim qesharak, duke u
mëshiruar nga gjykata. "Sot
(dje) triumfoi padrejtësia. U
çlirua krimineli. Ai mori
minimumin e dënimit.
Gjykata e mëshiroi krimine-
lin. Ai ka deklaruar se nuk
ka dashur ta vriste motrën
time, gruan e tij. Me anë të
avokatit tim, unë kërkova
edhe fjalën në seancë, por
nuk m'u pranua. Doja të bëja
vetëm një pyetje. Kur ai
thotë se nuk doja ta vrisja,
atëherë pse i mbylli fëmijët
në dhomën e gjumit? Për
mua, ai njeri duhet të dëno-
hej me vdekje. Ne jemi tepër
të zhgënjyer nga drejtësia,
është një vendim i turpshëm.
Unë do të interesohem dhe
nëse apelimi im për këtë ven-

dim do të pranohet, atëherë
do ta apeloj. Edhe pse ai mon-
stra pranoi se çfarë bëri dhe
shprehu pendim për të
kërkuar keqardhje, mua nuk
m'u duk kështu. Thellë-
thëllë, ai njeri nuk është pen-
duar për atë që bëri, që i mori

jetën nënës së dy fëm-
ijëve. Por shprehu
pendesë vetëm për t'i
mbushur mendjen
gjykatës që të merrte
uljen e dënimit", tha
49-vjeçari. Po ashtu, ai
deklaroi se ndonëse
Ruko ka kërkuar që
dy fëmijët të shkojnë
në jetimore, do të bëjë
çmos që ata të rriten
pranë familjes së tij.
"Unë fitova kujdes-
tarinë e fëmijëve. Ai
monstër kërkoi që
fëmijët që shkojnë në

jetimore. Ky është një tjetër
krim që ai bën. Si mundet që
një baba të kërkojë që fëmijët
të shkojnë në jetimore?! Unë
do të bëj çmos që fëmijët e
motrës sime të ndjerë të
rriten në shtëpinë time. Unë
kam përgjegjësi për ta", thek-

soi Zhezha. Ndërkaq, ai tregoi
se pak muaj më parë i ka sh-
kruar edhe dy letra kryemi-
nistrit Edi Rama, ku i
kërkonte që të zhvillohej një
gjyq i drejtë. "Unë i kam shk-
ruar dy letra kryeministrit
Rama që të bëhej një gjyq i
drejtë dhe krimineli të mer-
rte dënimin maksimal. Letrat
i kam bërë në muajin shkurt
dhe në maj të këtij vitit dhe
nuk mora asnjë përgjigje.
Këtë të martë unë kërkova që
të takohesha edhe me Presi-
dentin e Republikës, Ilir
Metën por më thanë se filli-
misht duhej t'i bëja një letër
që ta takoja. Unë do të kon-
taktoj me të, sepse nuk mund
të lejoj që vrasësi i motrës
sime të dënohet me një
dënim qesharak. Pas vrasjes,
ish-ministri Ylli Manjani tha
se duhet të bëhet një gjykim

shembullor dhe të jepej një
dënim maksimal. Sot (dje)
ishte seanca e 7 që unë shkoj
në Tiranë, 4 seanca janë sh-
tyrë dhe 3 seanca janë zhvil-
luar jo më shumë se 20 minu-
ta. Kjo gjë është bërë si 'hajde
ta bëjmë sa për të thënë'. Ata
janë tallur me fatkeqësinë
tonë. Është një krim mak-
abër. Të mbyllësh fëmijët në
dhomë, të zhveshësh një grua
e ta vrasësh duke e hedhur
nga dritarja e më pas të thua-
sh 'nuk doja ta bëja' e të dëno-
hesh me 35 vite burg është
vrasje e dytë. Unë një gjë nuk
kuptoj nga këto gjykatat tona
apo nga kjo drejtësi në ven-
din tonë. Dua të pyes gjykatës
e prokurorë: Çfarë duhet të
bëjë një kriminel që të dëno-
het me burgim të përjet-
shëm?", përfundoi vëllai i Lil-
janës.

Autori, Ferdinand Ruko

Momenti i arrestimit
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për secilin aplikant primar
në kohën e aplikimit do të
ndikojë në skualifikimin e
shumë personave që janë
nën 18 vjeç. Përsa i përket
konfirmimit elektronik në
momentin e përfundimit të
aplikimit, Ambasada Ameri-
kane thekson se njoftimi
konfirmues duhet të merret
menjëherë, së bashku me
numrin e konfirmimit, i cili
duhet ruajtur dhe mbajtur.
Megjithatë, duke u nisur
nga natyra e paparash-
ikueshme e internetit, apli-
kantët mund të njoftohen

me vonesë. Gjithashtu, kan-
didati duhet të shtyp buto-
nin "Submit" sa herë të jetë
e nevojshme deri në pran-
imin e plotë të formularit
dhe deri në njoftimin për
marrjen e konfir mimit.
Megjithatë, sapo aplikanti
të marrë njoftimin konfir-
mues, nuk duhet të ridër-
gojë informacionin e tij. Per-
sona të ndryshëm të intere-
suar ngrenë shqetësimin se
si do të informohen nëse
janë përzgjedhur. Në faqen
e vet zyrtare, Ambasada
Amerikane bën me dije se
kandidatët duhet të përdor-

in numrin e tyre të kon-
firmimit për të hyrë tek
Kontrolli i Statusit të t?
Regjistruarve, që do të
bëhet aktiv në faqen e in-
ternetit në momentin që do
të fillojnë aplikimet. Kon-
trolli i Statusit të t? Regjis-
truarve është mënyra e vet-
me që do t'i njoftojë apli-
kantët për përzgjedhjen
dhe do t'i ofrojë udhëzime
të mëtejshme sesi të vazh-
dojnë aplikimin. Gjithash-
tu, do i njoftojë për datën
dhe orën e takimit të inter-
vistës për vizë.

TARIFAT
"Sa kushton regjistrimi në

programin e lotarisë?", ngre
pyetjen një prej kandi-
datëve të interesuar. Për pag-
esat që lidhen me lotarinë
amerikane, ambasada
sqaron se  nuk ka asnjë tarifë
për t'u regjistruar elektroni-
kisht për lotarinë. Sidoqoftë,
nëse kandidati përzgjidhet,
duhet të paguajë të gjitha
tarifat për vizë të kërkuara
në kohën e aplikimit për vizë
si dhe intervistë drejtpër-
drejt tek arkëtari konsullor
në Ambasadën e Shteteve të
Bashkuara apo Konsullatë.

sullor në ditën e intervistës.
Një paqartësi tjetër e shpre-
hur nga qytetarët lidhet me
eksperiencat e punësimit.
"A do të ketë kritere në
lidhje me eksperiencat e
punës në Shqipëri?", shpre-
het njëri prej kandidatëve
të interesuar për programin
e Lotarisë Amerikane. Duke
u bazuar në njoftimin e
nxjerrë nga Ambasada
Amerikane për kriteret e
nevojshme për kualifikim,
mësohet se aplikantët të
cilët nuk plotësojnë
kërkesën e arsimit duhet të

posedojnë minimumi kriter-
in e eksperiencës së punës
për  programin e lotarisë,
duke pasur dy vjet p?rvojë
pune brenda pes? viteve të
kaluara në një punësim, që
kërkon të paktën 2 vjet tra-
jnim ose eksperiencë për ta
ushtruar. Për të përcaktuar
nëse p?rvoja e punës kuali-
fikohet për lotarinë, do të
përdoret Baza e të Dhënave
të Departamentit Amerikan
të Punës. Gjithashtu, pro-
vat e dokumentuara të
edukimit ose përvojës së
punës duhet t'i prezantohen
zyrtarit konsullor në kohën

e intervistës.
REGJISTRIMI
PËR LOTARINË

Kandidatët e interesuar
shfaqin paqartësi edhe në
pjesën e regjistrimit të for-
mularit, duke shtruar py-
etje a i duhet t? aplikojnë
vet?m nj? her? gjat?
periudh?s s? regjistrimit.
Në lidhje me këtë paqartë-
si, Ambasada Amerikane ka
theksuar dhe në postimin e
publikuar në faqen e "Face-
book"-ut se është shumë e
rëndësishme që kandidati
të aplikojë vetëm një herë.

Më tej në kriteret e përmen-
dura ambasada ka theksuar
se ligji lejon vetëm një
regjistrim për çdo person
gjatë periudhës së
regjistrimit dhe se Departa-
menti i Shtetit përdor
teknologji të sofistikuar për
t'u vënë në dijeni të
regjistrimeve të shumëfish-
ta. Individët që kanë ap-
likuar më shumë se një herë
gjatë një periudhe regjistri-
mi do të skualifikohen.
Gjithashtu, disa prej qyteta-
rëve të interesuar kanë
paraqitur pyetjen: "Si mund
të aplikoj, mund të më ndi-

hmoni ju lutem?" Departa-
menti i Shtetit njofton se
personat që nuk e kanë të
qartë se ku duhet të plotë-
sojnë formularin e aplikim-
it, ambasada i orienton drejt
faqes zyrtare
www.al.usembassy.gov, e
cila do të publikojë linkun
që kandidatët të plotësojnë
formularin 'online' për Pro-
gramin e Lotarisë në mo-
mentin që do të nisin
regjistrimet, aplikimi do të
jetë falas. Përsa i përket
mënyrës së aplikimit indi-
vidual apo familjar, person-
at e interesuar preferojnë të
bëjnë aplikime veçmas nga
bashkëshortët, por nuk janë
të bindur në qoftë se është
e lejueshme. "A mundet se-
cili nga bashkëshortët të
dorëzojë aplikim veçmas?",
shtron pyetjen njëri prej
kandidatëve. Ambasada
Amerikane në kriteret e ap-
likimit ka theksuar se secili
nga bashkëshortët mund të
dorëzojë një aplikim veç-
mas, nëse secili përmbush
kërkesat ligjore. Në qoftë se
njëri prej tyre përzgjidhet,
tjetri ka të drejtë të aplikojë
për statusin e personit nd-
jekës, por nuk duhet harru-
ar se secili prej kandidatëve
duhet të përfshijë bash-
këshorti/en dhe çdo fëmijë
të kualifikueshëm për lo-
tarinë në aplikim. "Unë
mbush 18 vjeç në datën 25
nëntor. Do të thotë që unë
nuk aplikoj dot?", shkruan
në faqen zyrtare një qytetar.
Në lidhje me moshën, Am-
basada Amerikane shkruan
se nuk ka moshë minimale
për të aplikuar për pro-
gramin, por kërkesa për sh-
kollim nga një shkollë e
mesme ose përvojë pune

SOCIALE

Kandidatët, të paqartë mbi procedurën dhe kriteret, ambasada e SHBA: Regjistrimi, vetëm një herë

Në 3 tetor nisin aplikimet për Lotarinë
Amerikane, ja ku nuk duhet të gaboni
"Arsimi dhe eksperiencat e punës, të domosdoshme"

ARSIMIMI

Një ndër pikat kryesore që lidhet me
personat që mund të aplikojnë dhe që

formulari i tyre të quhet i vlefshëm
është pikërisht kriteri i arsimit, pasi
aplikantët duhet të kenë përfunduar

një arsimim të rregullt të shkollës së
mesme, që është të paktën ekuivalent

me një shkollë të mesme të SHBA.

“
NJOFTIMI I AMBASADËS

"Përshëndetje, e keni dëgjuar
lajmin? Programi i Lotarisë

Amerikane 2019 hapet në datën 3
tetor 2017. Këshilla ime kryesore:
Aplikoni herët, por ama vetëm një

herë! Tani, kush ka pyetje?", thuhet
në njoftimin e Ambasadës

Amerikane.

“

Ina Allkanjari

Ambasada Amerikane
në Tiranë ka pub
likuar afatet e ap-

likimit për lotarinë për të
gjithë ata që janë të intere-
suar, duke bashkangjitur
edhe këshilla për çdo
paqartësi që kandidatët
mund të hasin. Nëpërmjet
faqes zyrtare të "Facebook"-
ut, Departamenti i Shtetit
amerikan ka njoftuar se hap-
ja e aplikimeve do të nisë më
datën 3 tetor dhe do të zgjasë
deri në 7 nëntor të këtij viti.
Ambasada bën me dije se
është e rëndësishme që në
momentin kur starton pro-
grami i lotarisë,  kandidatët
të fillojnë regjistrimet, pasi
periudha e fundit e apliki-
meve mund t'i shkaktojë mb-
ingarkesë sistemit. "Për-
shëndetje, e keni dëgjuar
lajmin? Programi i Lotarisë
Amerikane 2019 hapet në
datën 3 tetor 2017. Këshilla
ime kryesore: aplikoni herët,
por ama vetëm një herë!
Tani, kush ka pyetje?", thu-
het në njoftimin e Ambasa-
dës Amerikane. Ky postim
ka sjellë interaktivitet nga të
interesuarit, duke kërkuar
informacione për çdo
paqartësi që kanë hasur. Pa-
varësisht kritereve dhe
shpjegimit mbi aplikimin të
publikuara në faqen zyrtare
të ambasadës, shumë prej
kandidatëve përballen me
paqartësi në lidhje me plotë-
simin e formularit.
ARSIMI DHE
EKSPERIENCAT

Një ndër pyetjet e drejtu-
ara nga qytetarët i përket
fushës së arsimit. "A duhet
patjetër arsimi i lartë, po
me gjimnaz profesional
mund të aplikohet?", ka sh-
kruar në faqen zyrtare të
ambasadës në "Facebook"
një qytetar. Përgjigja nga
Departamenti i Shtetit
amerikan i ka orientuar të
interesuarit për lotarinë
drejt kritereve të
nevojshme që lidhen me ar-
simin. Një ndër pikat krye-
sore që lidhet me personat
që mund të aplikojnë dhe
që formulari i tyre të quhet
i vlefshëm është pikërisht
kriteri i arsimit, pasi apli-
kantët duhet të kenë për-
funduar një arsimim të
rregullt të shkollës së mes-
me, që është të paktën
ekuivalent me një shkollë të
mesme të SHBA. Diplomat
e arsimit të mesëm profe-
sional me kohë të plotë
mund të kualifikohen për
aq kohë sa ato në thelb për-
puthen me kërkesat thelbë-
sore të një programi të
njëkohshëm të diplomave të
studimeve të përgjithshme
të Shteteve të Bashkuara,
por vendimi përfundimtar
do të bëhet nga zyrtari kon-

APLIKIMI
INDIVIDUAL
Ambasada Amerikane
në kriteret e aplikimit
ka theksuar se secili
nga bashkëshortët
mund të dorëzojë një
aplikim veçmas, nëse
secili përmbush
kërkesat ligjore. Në
qoftë se njëri prej tyre
përzgjidhet, tjetri ka të
drejtë të aplikojë për
statusin e personit
ndjekës, por nuk duhet
harruar se secili prej
kandidatëve duhet të
përfshijë bashkëshorti/
en dhe çdo fëmijë të
kualifikueshëm për
lotarinë në aplikim.

MOSHA KRITER
APLIKIMI
Në lidhje me
moshën, Ambasada
Amerikane shkruan
se nuk ka moshë
minimale për të
aplikuar për
programin, por
kërkesa për
shkollim nga një
shkollë e mesme
ose përvojë pune
për secilin aplikant
primar në kohën e
aplikimit do të
ndikojë në
skualifikimin e
shumë personave
që janë nën 18
vjeç.
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DASHURIA PËR UJQËRIT

Që nga ajo ditë, Dritëroit filluan t’i
dhimbseshin jo vetëm qengjat apo
delet, por edhe kafshët e tjera, ndërsa
më vonë ndodhi diçka që atij filluan
t’i dhimbseshin edhe ujqërit. Sepse në
zonën e tyre kishte shumë ujqër. Sido-
mos gjatë stinës së dimrit, kur ushqi-
mi i kafshëve të egra pakësohej dhe
ata dilnin nëpër shtigje të caktuara
për të siguruar gjahun e vet. Kështu
një ditë, kur po kthehej nga shkolla e
fshatit, atij i dolën përpara 4 ujq, ndër-
sa ai, për të shpëtuar nga përballja
me ta u detyrua të hipte në pemë. Ky,
pa dyshim, është një akt i pashem-
bullt stoicizmi, sepse çdo njeri tjetër,
apo shumë njerëz, qoftë të mitur apo
të pjekur në moshë, do trembeshin
nga frika duke i pushuar zemra në
vend. Por Dritëroi e mblodhi men-
jëherë veten dhe vendosi të ngjitej në
një lis të lartë, nga ata që ndodheshin
aty pranë. Ai kishte mësuar nga të
moshuarit, por edhe nga mësuesit e
tij, se po të ndeshesh në rrugë me një
ujk, duhet të ngjitesh në pemë, sepse
ujku nuk i përballon lartësitë dhe
ngjitjet. Prandaj Dritëroi u ngjit men-
jëherë dhe pa vështirësi, sepse prej
kohësh ishte praktikuar për ngjitje
të tilla, duke e përvetësuar ngjitjen
me lehtësi të madhe.

Mbi atë pemë ai qëndroi me
shpresën se ujqërit do të iknin, ose
ndofta së shpejti aty do të kalonin
udhëtarët, por për fat të keq nuk ndo-
dhi as njëra e as tjetra. Atë ditë nuk
kaloi asnjeri deri në mbrëmje, kur më
në fund disa gjahtarë po ktheheshin
në shtëpitë e tyre me çiftet në krah
dhe ndonjë shpend të vrarë në trastë.
Kur panë Dritëronë e vogël në majë të
lisit, ata u çuditën, por shumë shpejt
e mësuan se përse djali i vogël qe
detyruar të qëndronte atje. Dritëroi
u tregoi vendndodhjen e ujqërve dhe
njëri prej tyre qëlloi me çifte në atë
drejtim, duke vrarë ujkun më të vogël.
Në vend që të gëzohej, Dritëroi u pikël-
lua, sepse mendonte që duhej vrarë
ujku më i madh, i cili ishte rreziku
kryesor për njerëzit. Më vonë, këtë
ngjarje të jetës Dritëroi e kornizoi në
përmasat e një tregimi me titullin
“Ujku”. Tregimi në fjalë, i mbështe-

tur mbi këtë histori, është shkruar
në vitin 1963 dhe ka qenë pjesë e përm-
bledhjes “Zhurma e erërave të dikur-
shme”, e cila u ndalua. Një nga arsyet
e ndalimit ishte edhe tregimi “Ujku”,
pasi kritika e kohës vlerësoi se au-
tori aludonte për vrasjen e ndonjë
“ujku të madh, komunist”. Libri u
botua në 1964, por u ndalua edhe për
tregimin “Ujku”, pasi mendonin se
Dritëroi aludonte që të vritej një
udhëheqës i rëndësishëm, pra, një ujk
i vërtetë, jo një nëpunës i vogël i sh-
tetit shqiptar, siç mund të kuptohej
paralelizmi me këlyshin e vogël të
ujkonjës.

Ky tregim i shkruar aq bukur e
sqaron fare mirë se Agolli ishte një
krijues me prirje letrare të lindura,
dhe ai i përkiste universit të artit, me
të cilin nuk duhej të shkëputej për
asnjë çast.

Por një ngjarje tjetër e moshës fëm-
ijërore, ose paraadoleshente, mund ta
rrezikonte atë që të shkonte në Insti-
tutin Bujqësor për të ndjekur degën e
Veterinarisë, ku, pa dyshim, do të
humbiste disa vite kohë, për studimin
e sëmundjeve të kafshëve apo ilaçeve
shëruese për ta. Ngjarja që rrezikoi
vendimin e tij i ndodhi një natë në
shtëpi, kur pa kalin e tij të shtrirë në
haur. Familja e tyre kishte një kalë
shumë të mirë në shtëpi, të cilin ko-
hët e fundit Dritëroi e mbante afër dhe
e përdorte më shumë se të gjithë. Edhe
në dasma ai shkonte me të, në një
kohë që të gjithë djemtë bënin garë se
kush do t’ia çonte shaminë e nuses i
pari në vatrën ku martohej. Kjo ishte
një traditë e vjetër, në formë loje, ku
fëmijët dhe adoleshentët argëto-
heshin shumë. Dritëroi, nga ana e tij,
kishte dalë shpesh i pari në garat me
kuaj, si edhe në rastet e dorëzimit të
shamisë te shtëpia e nuses që marto-
hej. Pas garave, ai e zgjidhte kalin nga
kapistrat dhe e lëshonte në kullotë,
duke e falënderuar fatin që ishte
nderuar para gjithë djemve të fshatit.
Natyrisht, edhe kur dilte i fundit ai
ngushëllohej, se kali atë ditë nuk e
kishte ngrënë të gjithë ushqimin, ose
kish qenë i lodhur nga punët e
mëngjesit. Vëllai i tij, Tajari, ishte një
kalorës i vërtetë, që kalëronte mjaft
mirë në garat e zhvilluara midis të
rinjve në atë zonë, prandaj ai ia
kërkonte kalin, por Dritëroi nuk e
kishte shumë qejf që t’ia jepte, duke
gjetur lloj–lloj justifikimesh. Megjith-
atë Tajari gjente kohë të mjaftueshme
të stërvitej me kalin, gjatë orëve të

gjata që Dritëroi merrej me punët e
tokës, për lërimin, mbjelljet, korrjet,
vaditjen, kanalizimet etj. Por kalin,
në mënyrë të veçantë e donte shumë,
sepse ai i krijonte brenda një minute
emocionin e fluturimit drejt aven-
turës së arratisjes.

-Ti je i mrekullueshëm - i thoshte
ai shpesh kalit të tij, duke qëndruar
krenar për shpejtësinë dhe zotësinë e
kafshës.

Por një mbrëmje, kali nuk ndihej
mirë dhe ishte shtrirë në haur. Kjo
ishte hera e parë dhe e fundit që atij i
ndodhte një gjë e tillë. Duke
riprodhuar fjalët e rrëfimit të Dritëroit
për këtë rast, atij i dukej sikur “kali
qante, dhe qante vërtet”.

Vajti në shtëpi dhe u tha
pjesëtarëve të familjes se kali ishte
shtrirë përtokë dhe po qante.

Ata nuk e kishin dëgjuar ndon-
jëherë që kali të shtrihej përtokë dhe
kjo gjë iu duk e habitshme.

-Jo mor, – i tha Rexhepi, – se nuk
shtrihet kali. Ai edhe kur fle, fle në
këmbë.

Pas këtij alarmi, të gjithë vajtën
në haur dhe panë se vërtet kali ishte
shtrirë dhe lëngonte. Pastaj, a thua
se po priste që të shikonte për herë të
fundit të zotët e vet për t’u dhënë lam-
tumirën, ai mbylli sytë dhe ngordhi.

Kjo i ka mbetur merak Dritëroit
dhe prandaj, disa vite më vonë, pas
mbarimit të gjimnazit në Gjirokastër,
ai kërkoi të vazhdonte studimet për
në degën e veterinarisë.

Dritëroi dinte edhe të plugonte,
edhe të lëronte, edhe të krasiste, edhe
të mbillte, edhe të kujdesej për kuajt,

lopët, delet etj., etj., ashtu si shumë
djem të rinj të fshatit Menkulas. Një
nga gjërat që i ka mbetur në mendje
Dritëroit gjatë viteve të vegjëlisë, ish-
te kau i plakur i qerres, të cilin i ati e
mbajti gjer në fund të jetës pa e therur.
Ai e lëshonte të kulloste në livadh dhe
i thoshte të birit: “Akoma ha bar, i
shkreti, po dhëmbët i janë shkurtuar,
se ngaherë përtypet”. Ai ishte një ka
ahuri dhe e thërrisnin me emrin Ka-
zil. Edhe kur u plak dhe nuk mund të
lëronte, i ati nuk e theri për ta bërë
pastërma. “Të rrojë sa të rrojë”,
thoshte ai. Dhe një ditë kaut i shkanë
këmbët e plakura dhe ra në një mono-
pat shkëmbor, në Poçravë, ku ndod-
het një kodër, mbi fshatin Menkulas,
përtej lumit të Devollit. Rexhepi kur e
mori vesh, i erdhi keq për ngjarjen
dhe tha: “Kau ngordhi”. Dritëroi
gjithashtu u pikëllua dhe nuk foli
asnjë fjalë.

DRITËROI FUTI “MIK” KUSH-
ËRIRIN, PËR T’U PRANUAR SI
KORRIER I LUFTËS NË
MOSHËN 13-VJEÇARE

Kur ishte 13 vjeç, Dritëroi futi
“mik” kushëririn e tij, Bahri Flakën,
i cili ishte komandant i kompanisë së
tretë të batalionit “Fuat Babani”, që
të inkuadrohej në radhët partizane.
Por më parë në Menkulas kishte fil-
luar lufta italo-greke. Kjo bëri që jeta
të paralizohej dhe shkollat të mby-
lleshin me të gjitha kanatat. Kësht,
që, gjatë dy vjetëve, të gjithë brezat e
nxënësve mbetën dy vjet pa shkollë,
duke ndihmuar prindërit për të sigu-
ruar mbijetesën në atë atmosferë lufte.
Nga ana tjetër, kjo situatë detyroi disa
nga banorët e Menkulasit të ikin nga
fshati, që rrezikonte të kthehej në një
shesh të përgjakur luftimesh. Sepse
ky fshat ishte në kufi me Greqinë, dhe
aty pritej të ndodhte kasaphana e për-
plasjeve të dy ushtrive të huaja, që
ndesheshin me njëra-tjetrën në tokën
e shqiptarëve. Gjatë kësaj periudhe,
shumë banorë u larguan së bashku
me fëmijët e tyre, por babai i Dritëroit,
Rizai, e përjashtoi mundësinë e ikjes,
qoftë edhe përkohësisht, nga fshati.

-Ushtritë e huaja kanë punët e tyre,
ne nuk kemi përse të largohemi nga
vatra jonë – u tha ai fëmijëve.

Kështu, ata panë dhe dëgjuan
kasaphanën e madhe që ndodhi në
fushat e përgjakura të luftimeve, ku
herë sulmonin italianët dhe herë
kundërsulmonin grekët. Fshati Men-
kulas nuk mbeti pa u prekur nga pa-

sojat e këtyre luftimeve, pasi ai ishte
ndërtuar mbi një kodrinë, që shër-
bente si vend strategjik për të dyja
formacionet luftarake. Në këtë
mënyrë, pas shumë sulmesh e kundër-
sulmesh, lufta mbaroi, me tërheqjen
e italianëve dhe fitoren e grekëve, të
cilët pas fitores, nisën një operacion
inkuizicioni ndaj familjeve mysli-
mane e bektashiane të fshatarëve të
Korçës e Përmetit, që ndodheshin
pranë vijës kufitare.

Por ndërkaq nisi edhe Lufta Na-
cionalçlirimtare, dhe të rinjtë kishin
filluar të organizonin rezistencën
nëpër male, duke u bashkuar në sakri-
ficën sublime për të shporrur fashistët
italianë dhe shovinistët grekë.

Italia kërkonte disa fëmijë, në
moshën 12-13 vjeçare, për t’i dërguar
në Itali që të mësonin në shkollat fash-
iste. Ata që pranonin të regjistro-
heshin, quheshin “balila”. Fushata
për regjistrimin e balilëve u bë në të
gjithë Shqipërinë, duke bërë
përzgjedhjet e vullnetarëve sipas kri-
tereve, por në Menkulas, sipas
Dritëroit, rezultuan vetëm dy vetë,
ndërsa të tjerët nuk pranuan. Madje
edhe ata që dolën si vullnetarë, shumë
shpejt u përballën me talljet e shokëve
të tjerë, të cilët u bënin presion të
tërhiqeshin, duke i quajtur “Balo”.
Dritëroi ishte në krye të atyre djemve,
që iniciuan fushatën e mospranimit.
Në dukje, kjo ngjante si një rezistencë
revolucionare, por në thelb, kundër-
shtimi kishte të bënte me ndjenjën an-
tifashiste.

Qëndresa e grupit kryesor të fëm-
ijëve, detyroi edhe ata dy vetë që të
tërhiqeshin nga lista, duke u betuar
se nuk do të ndaheshin nga shokët.

-Nuk ndahemi nga shokët,
megjithëse na pëlqenin kapelat dhe
shpatat, apo zinxhirkat e uniformave
të balilëve, – i tha njëri prej tyre
Dritëroit.

-Edhe mua më pëlqejnë rrobat e
bukura, por aty është stamposur
tradhtia, – iu përgjigj Dritëroi.

Ata nuk ishin të ndërgjegjshëm se
ç’do të bënin, por me sa duket, i
tërhiqte aparenca e uniformës,
meqenëse gjatë gjithë jetës nuk kish-
in mundur asnjëherë të vishnin rro-
ba të reja. Në fakt, në zona të tjera të
Shqipërisë, shumë kuadro të mëvon-
shëm të vendit tonë e kishin një pjesë
të formimit në këto lloj shkollash. Një
prej tyre ishte edhe presidenti Moi-
siu, por edhe shumë të tjerë. Por në
Menkulas, kjo u konsiderua si një

Del në treg, libri më i ri i gazetarit Ilir Bushi, “Kurthet e Dritëro Agollit”

Agolli i quante “balo” fëmijët
që regjistroheshin si “balilë”
Lufta italo-greke dhe si i shpëtoi mësues

Vangjeli rrethimit fashist në shkollë
Ilir Bushi

Në foto:
Kopertina e librit

Dritëro Agolli me bashkëshorten
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turp dhe në përfundim, askush nuk
pranoi të shkonte. Nga ana tjetër,
Dritëroi tregoi ndikimin dhe autori-
tetin e vet te bashkëmoshatarët, për
këtë refuzim të ofertës fashiste.

MËSUES VANGJELI, I
RRETHUAR NË SHKOLLË

Ndërkaq, Shqipëria ishte e push-
tuar nga italianët, dhe qysh në peri-
udhat e para të luftës, nga fshati Men-
kulas dolën 30 vullnetarë të çetave
partizane, të cilët nisën të shtoheshin
për ditë e më shumë. Ndërkohë, edhe
një mësuesi i shkollës së Menkulasit,
i quajtur Vangjel Themeli, tregoi
shembullin e tij të trimërisë para
nxënësve të vet në atë shkollë. Duke
zbatuar kështu rregullin numër 1 të
pedagogjisë, që thotë se “mësuesi du-
het t’i mësojë nxënësit, jo vetëm me
atë që u thotë atyre, por edhe me atë
që bën vetë, pra, jo vetëm me fjalën e
veta, por edhe me shembullin e vet”.

Ai ishte një mësues shumë i mirë
dhe të gjithë nxënësit e donin. Vangje-
li u fliste fëmijëve për pushtimin, duke
u ngjallur atyre ndjenjën e urrejtjes
për okupatorët dhe duke u ndezur
shpresat për të ardhmen e atdheut të
tyre në liri.

Dritëroi tregon se, “fashistët kish-
in marrë vesh për aktivitetin e tij bren-
da dhe jashtë fshatit si dhe për lidhjet
e tij me forcat partizane, prandaj një
ditë, atë e rrethuan brenda mjediseve
të shkollës. Ishin rreth 20 ushtarë ital-
ianë që bënë rrethimin e shkollës,
duke mos lejuar njeri që të hynte apo
të dilte që andej. Por ai u ngjit mbi
tavanin e shkollës, duke u fshehur
atje poshtë çatisë gjatë gjithë ditës.
Fashistët e kërkuan me orë të tëra,
por askush nuk e dinte me saktësi se
ku ndodhej mësuesi. Disa mësues, për
të shpëtuar shokun e tyre u thanë
fashistëve se Vangjeli kish ikur qysh
në mëngjes për në shtëpi. Ata kërkuan
për disa orë me radhë në të gjitha sku-
tat dhe klasat e shkollës, duke përf-
shirë edhe një pjesë të tavanit. Por
Vangjeli ishte fshehur mirë pas një
shtylle të oxhakut dhe kur ra nata,
doli që andej, duke ikur në mal”.

Në mëngjesin e 5 nëntorit, 1943,
batalioni “Fuat Babani” sulmoi
forcat e armikut në fshatin Menku-
las. Ata, duke ndjerë rrezikun e rre-
thimit, u tërhoqën në drejtim të fs-
hatit Koshnicë, të ndjekur nga forcat
partizane të batalionit. Pas luftimesh
të ashpra, forcat armike filluan të
tërhiqeshin, por duke e parë dhe vlerë-

suar këtë situatë, komanda e batal-
ionit përparoi dhe nxori në krah dy
skuadra, dhe pas një sulmi të shpejtë
arriti që rreth orës 17:00 të po asaj dite
t’i shpartallonte armiqtë, të cilët për
të mos u dëmtuar më shumë u lar-
guan në mënyrë të çorganizuar në
drejtim të Bilishtit, duke lënë 6 të
vrarë dhe 7 robër. Nga radhët e batal-
ionit ranë partizanët Bektash Do-
branji e Fiqiri Treni.

Në këto beteja morën pjesë edhe
dy xhaxhallarët e Dritëroit, që kishin
dalë partizanë qysh në fillimet e vitit
1943, në batalionin “Fuat Babani”, i
cili në atë kohë kishte një emër tjetër.

Nga ana e tij, babai i Dritëroit,
Rizai kish qenë luftëtar në çetën pa-
triotike të Gani Butkës dhe kur u vra
Ganiu, ai ishte prezent në këtë ngjar-
je. Atëherë kish qenë njëzet e ca vjeç,
ndërsa tani i kish kaluar të dyzetat.

Batalioni “Fuat Babani” e kishte
marrë emrin nga një luftëtar i asaj
krahine, që u vra në luftë dhe u shpall
Hero i Popullit. Fuat Babani kishte
lindur në vitin 1918, dhe kish qenë nga
të parët partizanë të zonës së Devol-
lit. Ai u bë komandant i çetës parti-
zane “Morava”, e cila kreu shumë

aksione dhe ngriti devollinjtë në këm-
bë, duke mbushur radhët e batalion-
it partizan “Fuat Babani” dhe briga-
dave partizane me partizanë devollinj.
Fuati ra dëshmor më 7 mars të vitit
1943, në fshatin Hoçisht. Trupin e tij
të pajetë fashistët e varën.

Por më vonë, në gjyqin e Mihallaq
Ziçishtit, që kish qenë komisar i ko-
mpanisë së parë të batalionit “Fuat
Babani”, ai tregoi një version tjetër të
shkakut të vrasjes së Fuat Babanit.

Kështu, Mihallaq Ziçishti, në gjy-
qin që u zhvillua ndaj tij dhe ndaj
Kadri Hazbiut e Feçor Shehut, pra në
seancën e mbajtur më datë 23 gusht
1983, ka thënë para gjykatës këto fjalë,
në ligjëratë të drejtë: “Një çështje
tjetër që dua të trajtoj është vrasja e
komandantit të çetës së Devollit, Fuat
Babanit, e cila është kryer me ndërm-
jetësinë ose me iniciativën, me ndë-
rhyrjen ose me pjesëmarrjen e Jorgo
Plakut. Si ndodhi çështja? Në kundër-
shtim me të gjitha rregullat, Jorgo
Plaku i futi të gjitha forcat në fshat,
në vend që t’i ndanin, ashtu siç ishte
rregulli. Nuk mori masa sigurimi, e
kjo me qëllim. Nga ana tjetër, në mar-
rëveshje me Igumenin, lajmëruan
forcat italiane, të cilat erdhën, rre-
thuan fshatin dhe si përfundim, atje
u vra Fuat Babani me dy partizanë të
tjerë. Çështja e Igumenit, lidhet edhe
me Panajot Plakun. Igumeni i Hoçish-
tit, i cili ishte në manastirin e Hoçish-
tit, ishte në elitën e të krishterëve dhe
kishte ardhur në manastirin e Devol-
lit, që kishte pranë dy shtete, Greqinë
dhe Jugosllavinë. Pasi nga Devolli
kishte shumë emigrantë, lehtësohej
puna e tij si zbulues i huaj. Pas
ndodhjes së çështjes, Jorgo Plaku me
disa të tjerë e vranë Igumenin edhe
dogjën të gjitha dokumentet e tij, që
ishin shumë të rëndësishme”. (Nga
dëshmia e Mihallaq Ziçishtit në gjy-
qin e datës 23 gusht 1983)

Por kjo ishte një dëshmi nën
kanosje, pra Mihallaqi ishte i shtrën-
guar të thoshte në gjyq gjithçka që
urdhëronin hetuesit dhe prokurorët,
për të nxjerrë Kadri Hazbiun dhe
Feçor Shehun si armiq, por që më në
fund e dënuan edhe atë (Mihallaqin)
me pushkatim.

Le të kthehemi te Rizai, babai i
Dritëroit, që në atë kohë ishte krye-
plak i emëruar nga qeveria, por ai
donte ta ndihmonte me çdo kusht
luftën, ashtu si dy vëllezërit e tjerë.
Prandaj, një ditë ai bisedoi me drej-
tues dhe komandantë të batalionit, si

Fuat Babani, midis të cilëve ishin edhe
Mihallaq Ziçishti, Zydi Kambo, si edhe
një kushëri i tyre që quhej Bahri Fla-
ka. Bahriu ishte komandant i ko-
mpanisë së tretë të këtij batalioni. Por
sipas vëllait të Dritëroit, Tajarit, ba-
bai i tyre, Rizai, në këtë takim me
krerët e batalionit partizan ka folur
vetë me komandantin Fuat Babani.
Në këtë takim, Rizai i pyeti se si duhej
të vepronte për të ndihmuar luftën,
pra të largohej nga detyra e krye-
plakut të emëruar, duke shkuar në
mal apo jo! Mirëpo Fuat Fabani i tha
se Rizai duhej të qëndronte në fshat
edhe si kryeplak, por edhe si kryetar
i Këshillit Nacionalçlirimtar të fs-
hatit, ku do ta ndihmonte më shumë
luftën.

-Dikush duhet të qëndrojë edhe
këtu, në fshat, për të organizuar
forcat territoriale, – i tha ai.

-Mos duhet të tërhiqem nga pozi-
cioni i kryeplakut? – i pyeti Rizai.

-Nuk ka gjë, rri në të dy krahët,
edhe kryeplak, edhe kryetar i Këshil-
lit, se shumë shpejt do ta çlirojmë ven-
din, – iu përgjigj Mihallaqi.

Dhe kështu u bë. Rizai vazhdoi të
qëndronte në të dyja pozicionet, por
më vonë kjo gjë u kthye në thikë me
dy presa kundër tij. Sepse qeveritarët
dhe ballistët nisën të thoshin se Rex-
hepi kish qenë kryetar i Këshillit Na-
cionalçlirimtar, duke sabotuar punët
e qeverisë. Ndërsa komunistët nga
ana tjetër, pas mbarimit të luftës, për-
mendnin shumë pozicionin e tij si
kryeplak i emëruar nga hyqymeti, pra
nga qeveria.

Pas Çlirimit, disa drejtues inatçinj,
që kishin mundësi të dëgjoheshin në
instancat përkatëse, kur binte fjala
për të bërë karakteristikën e Rizait,
me keqdashje, nuk i vinin në biografi
kontributin ndaj luftës, por identite-
tin si kryeplak, duke dashur ta intim-
idonin apo denigronin punën e tij
produktive të asaj kohe.

-Mos harro se ti ke qenë kryeplak
i qeverisë, – i thoshin ata në formë
presioni.

Por pas luftës, fryma denigruese
dhe negativiste mbizotëronte ndaj
çdo individi.

Pra fjalia ose akuza e parë që i bëhej
dikujt që kish qenë patriot ose asn-
janës ishte kjo: “Ti ke qenë ballist”,
ose “Ti je kushëriri i ballistëve”, ose
“Ti ke një cen në biografinë e fisit tënd,
që ka lidhje me ballistët”. Por në ras-
tin e Rizait, këto sulme absurde nuk
zgjatën shumë, sepse ai kish qenë
edhe në burg gjatë vitit të fundit të
luftës.

Në këto rrethana, kur xhaxhal-
larët kishin ikur në male, Dritëroi u
mendua dhe një ditë e ndau mendjen
për të ikur në mal. Ishte fundi i vitit
1943 dhe fillim i 1944-ës dhe ai ishte 14
vjeç. Përballë fshatit të tyre ishin disa
kodra, që ndodheshin matanë lumit.
Atje rrinin partizanët e batalionin
“Fuat Babani”, në kufi me Greqinë.

TAKIMI I DRITËROIT
ME KOMANDANTIN
E KOMPANISË

Një ditë, ai shkoi te kushëriri i tij,
Bahri Flaka, që ishte komandant i
kompanisë së tretë të këtij batalioni,
dhe i tha se do të ikte nga shtëpia.

-Do të dal partizan me ju, sepse
xhaxhallarët, të dy, kanë ikur, im atë
po merret me fshatin. Nuk rri dot më,
do të iki, - i tha Dritëroi.

-Ti je i vogël dhe nuk mund të të
marrim, sepse lufta s’është lojë fëm-
ijësh, – iu përgjigj Bahriu.

Duke e pasur edhe kushëri, mosp-
ranimi i Bahriut ishte edhe më agre-
siv. Sepse mendonte që, nëse Dritëroi
do të vritej në luftë, ai vetë do të mbetej
ngushtë para nënë Hatixhesë.

-E pra, unë nuk kthehem më në

shtëpi sikur të përmbyset bota! – tha
Dritëroi me siguri të madhe. - Nuk jam
i vogël dhe nuk dua të më mësojnë
ç’të bëj!

-Je i vogël e duhet të presësh edhe
ca. Po të mos çlirohemi, prit edhe një
vit e hajde, se besoj se do të zgjasë luf-
ta.

-Nuk pres dhe nuk kthehem! – ngul-
moi Dritëroi dhe shtoi: – Ti je kushër-
iri ynë, prandaj më ndihmo!

Bahriu e pa se Dritëroi ishte i ven-
dosur, prandaj e “ktheu pllakën”, dhe
këtë radhë i foli me të “urtë”, duke i
treguar se kishte edhe një zgjidhje
tjetër.

-Çfarë zgjidhjeje? – e pyeti Dritëroi.
-Ti mund të shërbesh edhe duke

ndenjur në fshat, sepse aty na duhesh
më shumë. Ne do të të bëjmë korrier.
Kur të kemi nevojë, do të dërgojmë
letra nëpër fshatra dhe ti duhet t’i
shpërndash.

-Kjo është një punë e lehtë dhe
mund ta bëjë kushdo, - ia preu Dritëroi.

-Jo, – e kundërshtoi Bahriu. - Ti e
ke më të vështirë, se po të zunë, edhe
të vrasin.

Kështu Dritëroi pranoi, dhe kjo iu
duk një gjysmë zgjidhje gjersa të vinte
viti tjetër, për të luftuar në male.

Fillimisht ai u aktivizua si korri-
er. Por kjo ishte një punë shumë më e
vështirë sesa dukej. Sepse në çdo kohë
në shtëpinë e tij, ditën apo natën, vin-
in detyra që duheshin kryer urgjen-
tisht, për të mbajtur lidhjet me shtab-
in e zonës apo për të njoftuar persona
të ndryshëm, që duhet të paraqiteshin
pranë komandës së batalionit “Fuat
Babani”. Ndërsa më vonë, kur u for-
mua brigada IX në Lozhan të Gorës,
një kompani e këtij batalioni mbeti
nga ana e Devollit dhe Dritëroi u mo-
bilizua në radhët e saj.

Por këtë radhë Bahri Flaka nuk
ishte më komandant. Atë e kishin lar-
guar për shkak të një gabimi. Më vonë,
emri i Bahri Flakës u la në harresë,
por sidoqoftë, ai përmendet si një
luftëtar trim dhe komandant i zoti i
kompanisë së tretë të batalionit “Fuat
Babani”. Bahriu u dënua kot fare, siç
dënoheshin njerëzit e pafajshëm, gjo-
ja për bashkëpunim me armikun. Kjo
sqarohet mirë nga vargjet e Kiço Th.
Spirit (i cili e donte shumë Dritëronë),
që thotë:

Mora pushkën, dola malit
Të luftoja për atdhe.
Ku ta dija unë i ngrati
Se armiku ish me ne.

Më vonë, Rizai mbeti vetëm me dja-
lin e vogël e vajzën dhe iku në Rëm-
bec, për arsye se nuk i punonte dot
tokat dhe për shkak se donte t’u
mundësonte dy fëmijëve të tjerë,
Tajarit dhe vajzës, afrimin sa më
pranë qytetit, në mënyrë që ata të dy
të kishin mundësi të arsimoheshin.

Pastaj shkoi në Sukth, por aty
ndodhi një ngatërresë. Sepse një kapt-
er nga Skrapari foli shumë keq për
Rizain, duke thënë se ai ishte një ku-
lak i pasur, që kishte pasur toka e pyje
në Menkulas, duke ikur që andej për
të bërë jetë kulaku afër kryeqytetit.
Kjo solli një ngatërresë të kotë dhe
për një farë kohe atyre ua morën sh-
tëpinë, duke i detyruar të rrinin në
barakë. Por më vonë, pasi u sqarua
statusi i familjes së tyre, ata e morën
përsëri shtëpinë.

———————————————
Nesër do të lexoni:Nesër do të lexoni:Nesër do të lexoni:Nesër do të lexoni:Nesër do të lexoni: Në festën e 1

Majit, Agollin e nxorën nga rreshti
se kishte veshur një pallto grash dhe
këpucë të vjetra. Dritëroi, vullnetar
në hekurudhën Durrës-Peqin, shkol-
la e Bilishtit, botimi i poezisë së parë
në gazetë dhe nisja drejt gjimnazit të
Gjirokastrës.Dritëro Agolli
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PRITJA
75 mijë shqiptarë
janë në pritje të një
përgjigjeje
përfundimtare për
kërkesën e tyre për
azil, por pritja për
t'u gjykuar mund të
ndryshojë shumë
nga vendi në vend.
Disa nga kohët e
shkurtra të pritjes
kanë qenë për
sirianët në
Gjermani, ku
periudha mesatare
e gjykimit për
aplikuesit sirianë ka
qenë rreth tre muaj
gjatë 2015-ës dhe
2016-ës.

SOCIALE

"PEW Research Center": Nuk dihet lokacioni i 100 mijë personave që iu refuzua kërkesa

Azilkërkuesit, Shqipëria në krye të listës
75 mijë aplikues shqiptarë ende presin përgjigje

Erion Veliaj: Qytetarët të mirëmbajnë investimet

Përfundon rikonstruksioni i rrugës së
"Oxhakut" për 10 mijë banorët e Njësisë 4

PER QIND
Shqipëria kryeson
listën e
azilkërkuesve gjatë
viteve 2015-2016
me 89% të
aplikuesve, që
ende po presin një
përgjigje për
qëndrimin në BE.
Sipas raportit më
të fundit të "PEW
Research Center",
në 2 vitet e fundit,
80 mijë shqiptarë
kanë aplikuar për
azil në vendet e
Bashkimit
Europian, Zvicër e
Norvegji.

89Voltiza Duro

Vendi ynë kryeson
listën e azilkër-
kuesve gjatë viteve

2015-2016, ku 89% e ap-
likuesve që ende po presin
një përgjigje janë shqiptarë.
Këto të dhëna janë pub-
likuar në raportin më të fun-
dit të "PEW Research Cen-
ter", sipas të cilit në 2 vitet
e fundit, 80 mijë shqiptarë
kanë aplikuar për azil në
vendet e Bashkimit Europi-
an, Zvicër e Norvegji. Por
vetëm 5 mijë prej tyre kanë
marrë një përgjigje negative
ose pozitive në një numër
më të vogël rastesh, ndërko-
hë që 75 mijë shqiptarë ako-
ma janë në pritje. Pas Re-
publikës së Shqipërisë, në
listë renditen Kosova, Af-
ganistani e Irani me një
normë prej 77%. Rreth 1
milion azilkërkues që kanë
aplikuar për të jetuar në
Europë gjatë 2015-ës dhe
2016-ës ende janë në pritje
të një përgjigjeje përfun-
dimtare, pasi deri në dhjetor
të 2016-ës nuk kishin një in-
formacion nëse do iu lejohej
qëndrimi në BE apo jo.
Vetëm një pjesë shumë e
vogël e tyre është miratuar
për të qëndruar. Ndërsa, ata
që janë lënë në harresë për-
bëjnë rreth gjysmën (52%) e
azilkërkuesve, ku 1.3 mil-
ionë aplikime për azil të par-
akohshëm janë paraqitur në
vendet e BE-së, Norvegjisë
dhe Zvicrës në vitin 2015
dhe 1.2 milionë të tjera janë
paraqitur në vitin 2016. Këto
2 vjet përbëjnë 20% të të
gjitha kërkesave për azil të
pranuara nga Europa. Ky
fluks vlerësohet nga "PEW
Research Center" si vala më
e madhe e aplikimeve që
kontinenti europian ka parë
që nga Lufta e Dytë
Botërore.
AZILKËRKUESIT

Pas konflikteve të vazh-
dueshme në shtetet e tyre,
sirianët, afganët e irakianët
filluan kërkimin e azilit në
kohë rekord, e këto tri vende

përbënin 53% ose më shumë
se gjysmën e aplikantëve
gjatë 2015-2016. Shumica e
azilkërkuesve gjatë rritjes
hynë në Evropë përmes Gre-
qisë ose Italisë. Gjermania
është shteti i cili ka pranuar
afro gjysmën (45%) e
azilkërkuesve të Europës
gjatë 2015-ës dhe 2016-ës, me
qindra mijëra kanë aplikuar
edhe në Hungari e Suedi. Për
disa vende evropiane, lëvizja
e papritur e shumë kërkuesve
të azilit ndryshoi dukshëm
demografinë e këtyre
vendeve, pasi aksionet e emi-
grantëve të popullsive gjithsej
u rritën me më shumë se 1
pikë përqindje në vende si
Suedia dhe Austria midis
2015-ës dhe 2016-ës. Ndër
azilkërkuesit evropianë që po
prisnin vendimet që nga fun-
di i vitit 2016, afërsisht
760.000 nuk kishin marrë ven-
dime përfundimtare për ras-
tin e tyre. Ndërsa rreth
385.000 apelonin vendimin e
parë pasi u refuzuan për të
qëndruar në BE. Ndërkohë,
rreth 885.000 azilkërkues kish-
in aplikimet e tyre të apro-
vuara deri në fund të vitit
2016, që do të thotë se ata

mund të qëndrojnë në Eu-
ropë, të paktën përkohësisht.
Në këtë raport bëhet me dije

se rreth 75.000 aplikantë të
mbetur vlerësohet të jenë
kthyer në vendet e tyre të

origjinës ose në një vend
tjetër jo të BE-së gjatë kësaj
periudhe kohore. Lokacioni
aktual i rreth 100.000 person-
ave, azili i të cilëve u refuzua,
nuk dihet, por supozohet që
ata të qëndrojnë në Europë në
mënyrë të paligjshme, të lar-
gohen nga Evropa ose të ap-
likojnë për një status tjetër të
emigrantëve.
AFATI KOHOR

Të gjithë refugjatët në
Evropë, qoftë të miturit apo
të rriturit, janë të detyruar

të aplikojnë individualisht
për azil me autoritetet e ven-
dit ku kanë ardhur së pari.
Pritja për t'u gjykuar mund
të ndryshojë shumë nga
vendi në vend, edhe pse ven-
det e Bashkimit Evropian,
Norvegjia dhe Zvicra kanë
rënë dakord me parimet e
përbashkëta në trajtimin e
azilkërkuesve. Disa nga ko-
hët e shkurtra të pritjes
kanë qenë për sirianët në
Gjermani, ku periudha me-
satare e gjykimit për ap-
likuesit sirianë ka qenë
rreth tre muaj gjatë 2015-ës
dhe 2016-ës. Vlerësohet se
rreth nëntë në dhjetë apli-
kantë në Hungari (94%) dhe
gjashtë në Greqi (90%) ende
ishin duke pritur për ven-
dimet e datës 31 dhjetor
2016. Sipas vlerësimeve të
reja, rreth dy të tretat e apli-
kantëve në Austri (66%) dhe
59% e atyre në Francë -
vende të tjera që kanë mar-
rë një numër të madh të
azilkërkuesve në 2015-'16-ën
- ishin duke pritur për ven-
dimet e aplikimit. Në të
kundërt, koha mesatare e
pritjes për azilkërkuesit në
Norvegji ka qenë më shumë
se një vit. Këto afate janë të
varura nga një numër fak-
torësh, duke përfshirë aftës-
inë përpunuese, origjinën e
një azilkërkuesi dhe presio-
nin politik ndaj au-
toriteteve për të përshpejtu-
ar apo ngadalësuar përpun-
imin e kërkesave për azil.

Bashkia e Tiranës për
fundoi rikonstruksio-

nin e plotë të rrugës së "Ox-
hakut" për dhjetë mijë
banorët e Njësisë 4. Krye-
bashkiaku Erion Veliaj in-
spektoi punimet e përfun-
duara i shoqëruar nga de-
putetja e PS, Blerina Gjy-
lameti. Ai u shpreh se falë
këtij projekti i është dhënë
fund problematikës që kjo
rrugë shkaktonte te ban-
orët dhe drejtuesit e au-
tomjeteve, si dhe theksoi
se ky investim ka sjellë
rritje të vlerës së pronës
dhe bizneseve në zonë.
Gjithashtu, Veliaj bëri të
ditur se bashkia po studi-
on situatën që këtij projek-
ti t'i bëhen edhe ndërhyr-
je të tjera që mund t'u vin-
in në ndihmë banorëve.
"Kemi një rritje të vlerës
së biznesit, sepse ka më
shumë frekuentim, mjedi-
si është më i këndshëm.
Jemi duke menduar edhe
për të vendosur një treg
apo një kënd lodrash, ose
shtojca të tjera që mund t'i
bëhen projektit, për ta bërë
rrugën akoma më të mirë",
- shtoi kreu i Bashkisë së
Tiranës. Ai tha se paralel-

isht po punohet edhe në
rikonstruksionin e plotë të
"Rrugës së Dibrës", për të
cilën bëri të ditur se do të
ndërhyhet edhe për zgjer-
imin e trotuareve për këm-
bësorët, që të jetë i akse-
sueshëm nga të moshuarit,
nga ata me aftësi të kufizuar.
Kryebashkiaku u bëri apel
qytetarëve që të mirëmbajnë
investimet që bën Bashkia e
Tiranës, pasi vetëm kështu
krijohet mundësia që të vi-

johet me të tjera projekte që
i vijnë në ndihmë komuni-
tetit. Ndërsa deputetja e PS,
Blerina Gjylameti falën-
deroi kryebashkiakun Veliaj
për vëmendjen e treguar për
përmirësimin e infrastruk-
turës edhe në zonat në per-
iferi të Tiranës. Gjylameti
theksoi se të tilla investime
janë tregues se Tirana është
në rrugën e duhur për të
qenë një qytet europian që
plotëson të gjitha standardet

për qytetarët e saj. "Besoj se
jemi në rrugën e duhur për
ta ndërtuar Tiranën që
duam, ashtu siç duhet të jetë
një qytet që i ka të gjitha
standardet europiane. Duke
vazhduar kështu, tregojmë
që nuk jemi për të dhënë
premtime, por për t'i mbaj-
tur ato, për të qenë pranë
qytetarëve, për të arritur që
të kemi një vend europian",
- u shpreh ajo. Rruga "Imer
Ndregjoni", e njohur si rru-
ga e "Oxhakut", ndodhet në
territorin administrativ të
Njësisë Nr. 4 dhe shërben si
një aks lidhës me Njësinë nr.
3. Në këtë rrugë është punu-
ar në lirimin e hapësirave të
zëna, ndërtimin e trotu-
areve, ndërtimin e plotë të
rrjetit të kanalizimeve, asfal-
tim, ndriçim, si dhe pajisjen
me të gjithë sinjalistikën e
nevojshme, çka sjell rritjen
e sigurisë së qytetarëve dhe
të drejtuesve të autom-
jeteve.

 Kryebashkiaku Erion Veliaj në përurimin e rrugës

Grafiku i azilkërkuesve në pritje nga PEW

PERMBARUESI GJYQESOR PRIVAT ERMIR GODAJ

"Permbaruesi gjyqesor privat Ermir Godaj zhvillon ankandin e dyte per shitjen e pasurive
te paluajtshme :

Apartament me nr. pasurie 118/57+2-10, ZK 3292,vol 38, faqe 184, me siperfaqe
94.5 m²;
    Apartament me nr. pasurie 118/57+2-11, ZK 3292,vol 38, faqe 185, me siperfaqe
99 m²; per shlyerjen e detyrimit ne favor te kreditorit Shoqerise Edil-Al-It Sh.p.k., ne
shumat 67’287(gjashtedhjete e shtate mije e dyqind e tetedhjete e shtate)Euro dhe
291’350(dyqind e nentedhjete e nje mije e treqind e pesedhjete) Leke.

Çmimet me të cilat fillon ankandi i dyte jane :

   Apartament me nr. pasurie 118/57+2-10, ZK 3292,vol 38, faqe 184, me siperfaqe
94.5 m², te ndodhur ne Selite, Tirane, ne shumen 44’982 (dyzete e kater mije e nenteqind
e tetedhjete e dy)Euro ;
  Apartament me nr pasurie 118/57+2-11, ZK 3292,vol 38, faqe 185, me siperfaqe 99
m², te ndodhur ne Selite, Tirane, ne shumen 46’648 (dyzete e gjashte mije e gjashteqind
e dyzete e tete)Euro ;

Ankandi zhvillohet ne date 04.10.2017, ora 16.00 ne zyren e përmbaruesit
gjyqesor privat Ermir Godaj, Rruga Abdi Toptani, Qendra Torre Drin, kt.2,
nr.33, Tirane, dhe per informacion mund te kontaktoni ne nr.0682099471,
0695370060, email ermirgodaj@zyrapermbarimit.com."
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Policia arreston 20 persona, rrethohet "Pallati i Drejtësisë"

Stamboll, bandat përplasen me armë pranë gjykatës

RAJON

Uragani "Maria"
shkatërron Porto Riko

Greqi 107 kg kanabis
Shqipërisë

Një operacion anti
drogë i policisë

greke ka çuar në sekues-
trimin e një sasie prej
107.8 kilogramë kanabis
sativa në zonën e Igu-
menicës pranë kufirit me
Shqipërinë. Bëhet me
dije se të arrestuarit janë
dy shtetas grekë 42 vjeç
dhe 30 vjeç. Ata u kapën
teksa udhëtonin me mak-
inë brenda së cilës kish-
in fshehur sasinë e
lëndës narkotike. Gjatë
kontrollit në automjetin
që është në pronësi të 42-
vjeçarit, u gjetën 12 pako
me drogë me peshë 107.8
kg kanabis. Dy të arres-
tuarit janë dërguar në
prokurori dhe do të mer-
ren në pyetje për trans-
portin e drogës, për të
mësuar nëse ka persona
të tjerë të përfshirë në
këtë aktivitet kriminal.
Hetuesit kanë dyshime se
kanabisi e ka origjinën
nga Shqipëria. Të dy ata
u përcollën në prokuror-
inë e Igumenicës, të aku-
zuar për transport dhe
posedim droge me qëllim
trafikimin.

Shpërndarja e kokainës në një bar, policia merr në dorë regjistrin

Shkatërrohet karteli shqiptar i
drogës, në pranga 10 persona

Dy familjet shqiptare, 2 milionë euro për 8 muaj
2.374 MLN
EURO
Nga gjurmimi i tij
autoritetet kanë
zbuluar se vetëm
në një muaj Daja
kishte lëvizur
kokainë me vlerë
630 mijë euro,
ndërsa në 8 muaj
sasi me vlerë 2
milionë e 374 mijë
euro.

Ngjarja në Namibi, videoja bëhet virale në internet

Dadoja që përplas foshnjën hetohet
për tentativë vrasjeje, nëna: U tmerrova

NGJARJA
Ka qenë pikërisht nëna e foshnjës, Annemarie
Theron, e cila pasi kishte parë shenja në qafën
e fëmijës së saj Laila, për të zbuluar se çfarë
ndodh ka vendosur një kamera në dhomë. Pasi
panë videon, bashkëshorti i saj Johan njoftoi
policinë dhe dadoja u arrestua.

Një dado në Namibi ësh
të duke u përballur me

akuzën e tentativës për
vrasje pasi është filmuar tek-
sa përplaste në krevat një
fëmijë nëntë muajsh, për të
cilin duhej të kujdesej.
Videoja është filmuar nga
një kamera në dhomën e
foshnjës, në të cilën shfaqet
dadoja që përplas në krevat
beben si të ishte një kukull.
Pamjet tregojnë se si foshnja
e quajtur Laila keqtrajtohet
nga dadoja e saj. Fillimisht,
dadoja e kishte kapur për
shpatulla dhe hedhur me

forcë të madhe në shtratin e
fëmijëve, duke u treguar e
pakujdesshme me të voglën.
Teksa të bërtiturat e Lailës
nuk kanë fund, dadoja del
nga dhoma duke i bërtitur
foshnjës. Pas disa minutash
ajo kthehet në dhomë dhe e
kap për këmbë vogëlushen 9-
muajshe. Ka qenë pikërisht
nëna e foshnjës Annemarie
Theron, e cila pasi kishte
parë shenja në qafën e fëm-
ijës së saj Laila, dhe për të
zbuluar se çfarë ndodh ka
vendosur një kamera në
dhomë. Pasi panë videon,

bashkëshorti i saj Johan
njoftoi policinë dhe dadoja
u arrestua. "Nuk e prisja
atë që pashë. U tmerrova,
zemra më dhemb ende. E
bëra publike këtë video
pasi nuk duam që ajo t'i
afrohet ndonjë fëmije
tjetër", - ka thënë e ëma e
vajzës. Dadoja u paraqit në
gjykatë për t'u përballur
me akuzat për abuzimin e
fëmijëve, sulmin dhe ten-
tativën për vrasje. Gjith-
ashtu asaj iu mohua liria e
lëvizjes, duke mbetur në
paraburgim deri në tetor.

Egla Xhemali

Policët italianë kanë as
gjësuar në ditët e fun
dit një linjë të trafikut

të drogës që menaxhohej
nga dy familje shqiptare në
veri të vendit fqinj. Ka qenë
një hetim disamujor i au-
toriteteve lokale, të koordin-
uara nga prokuroria e lokali-
tetit Bursto Arsicio, që ësh-
të finalizuar me 10 persona
të arrestuar. Sipas "Top
Channel", fillimisht, në pril-
lin e kaluar uniformat blu
kanë vënë në pranga 37-
vjeçarin shqiptar Dorian
Daja, një grosist që lëvizte
sasi të mëdha droge, krye-
sisht kokainë dhe heroinë.
Nga gjurmimi i tij, autorite-
tet kanë zbuluar se vetëm në
një muaj Daja kishte lëvizur
kokainë me vlerë 630 mijë
euro, ndërsa në 8 muaj sasi
me vlerë 2 milionë e 374 mijë
euro. Pasi siguronte kokainë
nga Holanda dhe heroinë
nga vendet e Ballkanit, 37-
vjeçari ua dorëzonte sasitë
dy familjeve, të cilat vepro-
nin në lokalitetet Komo,
Milano, Areco, Prato, Len-
jano dhe Vareze. Bëhet fjalë
për një territor të rajonit të
Lombardisë, ku çdo muaj
lëvizin kuintalë heroine dhe
kokaine të kontrolluar nga
ai që mediat italiane e kanë
pagëzuar si "karteli sh-
qiptar". Dy familjet kishin si
bazë një kafene në lagjen
"Komazina" të Milanos dhe
vlerën e të ardhurave, që
llogaritet deri në 250 mijë
euro në muaj, e shënonin
rregullisht në një regjistër,
tashmë në duart e policëve.
Nga përgjimet e kryera nga
karabinierët ka rezultuar se
në këtë bar bëheshin rreth
40 dorëzime droge në ditë.
Klientët hynin, porosisnin
një kafe dhe më pas shpërn-
darësi u kalonte dozën posh-
të tavolinës. Autoritetet ital-
iane deklarojnë se zona e
sipërpërmendur përbën një

treg të pasur për konsumim-
in e lëndëve narkotike e ku
grupet kriminale shqiptare
janë afirmuar, pasi prej
vitesh kanë siguruar kanale
furnizimi nga Holanda dhe
Ballkani. Përveç kësaj, "ush-
tria" e konsumatorëve të
narkotikëve sa vjen e është
më e uritur. Por krahas

kësaj, grupet shqiptare që
veprojnë në të shpeshherë
ndodhen në konflikt mes
tyre. Kështu, më 10 nëntor
2016, dy kushërinjtë Alban
dhe Agron Lleshaj, 37 dhe 31
vjeç, u masakruan në mak-
inën e tyre që u godit nga dh-
jetëra plumba. Për këtë ng-
jarje policët arrestuan 5 sh-

tetas shqiptarë, por ekuili-
brat mbetën të brishtë. Një
tjetër sulm i armatosur u
ndodhi 10 janarin e kaluar,
kur një 31-vjeçar shqiptar u
qëllua me plumb në kokë nga
një bashkëkombës, i cili u
arrestua. Ndërkohë, vetëm
dy ditë më parë ra në pran-
ga 33-vjeçari Emiljano

Biqmeti për vrasjen e një 24-
vjeçari shqiptar, trupi i të
cilit u braktis në spitalin e
lokalitetit Dezio me dy plum-
ba mbrëmjen e 15 shtatorit.
Vrasja e tij u krye në Çer-
menate, provincë e Komos,
zona më veriore e territorit,
që po kthehet në fushë bete-
je mes klaneve shqiptare.

Një përplasje me ar më zjarri ka
ndodhur mesditën e sotme jashtë

'Pallatit të Drejtësisë', në Stamboll të Tur-
qisë. Mediat turke bëjnë me dije se dy
grupe kanë shkëmbyer zjarr mes tyre para
gjykatës, ku për pasojë është plagosur një
person. Ndërkohë, policia ka ndërhyrë
menjëherë dhe ka qëlluar në ajër, duke
arrestuar 20 persona të cilët ndodheshin
në vendin e ngjarjes. Forcat policore kanë

rrethuar "Pallatin e Drejtësisë", ndërsa
vijojnë të dëgjohen ende të shtëna me
armë. Beteja me armë ka shpërthyer mes
anëtarëve të bandave rivale, të cilat ishin
përfshirë në një gjyq për një vrasje të
ndodhur brenda gjykatës. I plagosuri ësh-
të dërguar në spital, i cili mësohet se ka
marrë goditje nga shkëmbimi i zjarrit mes
bandave. Policia vijon hetimet për të kapur
të tjerë persona të përfshirë në sherr.

Uragani "Maria" ka sh
katërruar gjithçka

në Porto Riko. Ishulli ka
mbetur pa energji elek-
trike, duke lënë 3.5 mil-
ionë banorë pa elektric-
itet. "Qendra Kombëtare
për Uraganet" në SHBA
njoftoi për përmbytjet
katastrofike. Guvernatori
i Porto Rikos, Rikardo
Roselo tha se deri më tani
është shënuar vetëm një
viktimë, një burrë, pasi
është goditur nga mbetje
që fluturonin në ajër.
"Maria" po largohet nga
territori amerikan duke
iu afruar Republikës Do-
menikane. Autoritetet
thonë se numri i vikti-
mave do rritet. Ndërkohë,
zyrtarët e Porto Rikos i
kanë kërkuar presidentit
Donald Trump ta dek-
larojë ishullin një zonë të
prekur nga katastrofa,
për shkak të përm-
bytjeve dhe erërave
kërcënuese. Autoritetet
kishin ngritur rreth 500
streha përqark ishullit,
megjithatë dëmet ishin
të paevitueshme. Deklar-
imi i katastrofës do të
thotë se territori mund të
marrë më shumë asis-
tencë federale gjatë pro-
cesit të rimëkëmbjes.
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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 DHJETË/ 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

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

13188 RUSTEM YMERAJ RAMADAN
NAZIME QAMIL YMERAJ

TAFIL RUSTEM YMERAJ
RAMADAN RUSTEM YMERAJ

PETREF RUSTEM YMERAJ
ENVER RUSTEM YMERAJ
HAFIFE RUSTEM SEITAJ

AGRON TAFIL SEITAJ
BARDHY

L TAFIL SEITAJ

PAJTIM TAFIL SEITAJ
SHEFIT TAFIL SEITAJ

BURBUQ
E

TAFIL KAPAJ

MENEKS
HE TAFIL HOXHA

PASHO TAFIL SEITAJ
XHEZMIJ

E TAFIL HARARAJ

AGUR RUSTEM YMERAJ
QAZIME RUSTEM HOXHA

RUSTEM E TRASHEGOJNE NAZIME (BASHKESHORTJA) DHE FEMIJET TAFIL,RAMADAN,PETREF,ENVER,HAFIFE,AGUR,QAZIME

NAZIME E TRASHEGOJNE TAFIL,RAMADAN,PETREF,ENVER,HAFIFE,AGUR,QAZIME

HAFIFE E TRASHEGOJNE FEMIJET AGRON,BARDHYL,PAJTIM,SHEFIT,BURBUQE,MENEKSHE,PASHO,XHEZMIJE

MUNGON CERTIFIKATA E VDEKJES SE NAZIME

TRASHEGIMTARET TE SJELLIN CERTIFIKATA PERSONALE DHE VERTETIM NR.LLOGARIE TE PERDITESUARA NE MENYRE QE TE BEHET PAGESA

KESTI I 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
X V V

V V
V V
V V
V V

V V V
V V

V V

V V
V V

V V

V V

V V

X V

V V
X V

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

14317 DHIMITE
R MARKO PANDI

VASILIKA FILIP MARKU
MARKO DHIMITER MARKU
MERITA DHIMITER ZERI

DHIMITER E TRASHEGOJNE VASILIKA (BASHKESHORTJA) DHE FEMIJET MARKO,MERITA

MERITADHE VASILIKA I KANE DHENE PROKURE MARKO PER TERHEQJEN E DEMSHPERBLIMIT

TRASHEGIMTARET TE SJELNN CERTIFIKATA PERSONALE DHE MARKO GJITHASHTU VERTETIM NR.LLOG.BANKARE TE PERDITESUAR

KESTI I 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 P
V V V V

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

4162 MUSA MUSARAJ XHELO
MYNEVERE MUSARAJ

QEMAL XHELO MUSARAJ

EDISON QEMAL MUSARA
J

PELLUM
B QEMAL MUSARA

J

MUSA E TRASHEGOJNE MYNEVERE (BASHKESHORTJA) ME 1/2 PJESE DHE ME ZEVENDESIM (PER QEMAL) NIPAT;EDISON 1/4, PELLUMB 1/4

SHENIM;KESTI I PARE ESHTE DHENE E PLOTE SHUMA E KESTIT PER EDISON DHE PELLUMB, NDERKOHE QE TRASHEGIMTARE E MUSA ESHTE EDHE MYNEVERE QE PERFITON 1/2 PJESE. EDISON DHE PELLUMB REZU

DHE NUK MUND TE PAGUHEN PER EKSTIN E DYTE

KESTI I 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 X

V V

V V

ULTOJNE TE KENE PERFITUAR ME SHUME SA IU TAKON NE KESTIN E PARE

DOKUMENTAT
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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

20643 QERIM ÇAUSHI IZET
MYNYR IZET CAUSHI

SUZANA MYNYR KARAPIC
I

PETRIT MYNYR CAUSHI
BESNIK MYNYR CAUSHI

BARDHY
L MYNYR CAUSHI

ELIRA MYNYR OSTRENI
XHAVIT IZET CAUSHI

VJOLLCA XHAVIT SPAHIA
LEJLA XHAVIT CELIKU
ARBEN XHAVIT CAUSHI

IDAJETE XHAVIT
DIAMANT

I
QERIM XHAVIT CAUSHI
SOKOL XHAVIT CAUSHI

QERIM E TRASHEGOJNE VELLEZERIT  MYNYR DHE XHAVIT

MYNYR E TRASHEGOJNE FEMIJET SUZANA,PETRIT,BESNIK,BARDHYL,ELIRA, TE CILET KANE MARRE DY KESTE DHE  NUK JANE PER PAGESE TANI ( ME PROKURE ELIRA)

 XHAVIT E  TRASHEGOJNE  FEMIJET;VJOLLCA,LEJLA,ARBEN,IDAJETE,QERIM,SOKOL

SOKOL KA VDEKUR PJESA E  TIJ IU KALON  MOTRAVE  DHE VELLEZERVE TE TIJ

TRASHEGIMTARET E  XHAVIT  I KANE  PLOTESUAR DOK.LIGJOR DHE JANE PER PAGESE PER KESTIN E TYRE TE PARE

QERIM NUK I KA PLOTESUAR ENDE DOK.LIGJ, DUHET TE SJELLE CERTIFIKATE  PERSONALE (KOPJE  ID) DHE VERTETIM NR.LLOGARIE BANKARE

KESTI I 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 
TRASHG I-

MIE

PRO-
KURE

CERTIFIKATE PER CDO NDRYSHIM 
IDENTITETI

V V V
V V V

V P

V P
V P

V P

V V V
V V V

V P1
V V V1
V P1

V V

X X
V V

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

6978 ZEF LLESHI
DILA PREND LLESHI

PREND ZEF LLESHI
MARK ZEF LLESHI

DRANDE ZEF NDOCI
PJETER ZEF LLESHI
MARE ZEF BARDHI

BIB ZEF LLESHI
LIZA ZEF KOLECI

GJERGJ ZEF LLESHI
PRENDA ZEF NIKOLLA

NIKOLL NIKOLLI
PRENG NIKOLLI
RUTE NIKOLLI
LEZE GJERGJI

MARTE PRENGA
DRANE DEDA
GEZIM NIKOLLI
DRITA BROZI

ZEF E TRASHEGOJNE DILA (BASHKESHORTJA) DHE FEMIJET  ;PREND,MARK,DRANDE,PJETER,MARE,BIB,LIZA,GJERGJ DHE  ME ZEVENDESIM( PER PRENDA) NIPAT;NIKOLL,PRENG,RUTE,LEZE,MARTE,DRANE,GEZIM,DR

DILA E TRASHEGOJNE FEMIJET;PREND,PRENDA,DRANDE,PJETER,MARE,LIZA,BIBE,GJERGJ

PRENDA E TRASHEGOJNE  FEMIJET;NIKOLL,PRENG,RUTE,LEZE,MARTE,DRANE,GEZIM,DRITA

MARK E TRASHEGON E  EMA DILA

BIB KA PROKURE PER TERHEQJEN  E DEMSHPERBLIMIT PER MARE,LIZA,GJERGJ

PER PREND NUK KA DOK/LIGJOR;DUHET  TE SJELLE CERTIFIKATE PERSONALE ,VERTETIM,NR.LLOG.BANKAR

DRANDE KA VDEKUR ,MUNGON DESHMIA E  TRASHEGIMISE LIGJORE,PER TE PERCAKTUAR TRASHEGIMTARET LIGJOR TE SAJ

PER PJETER NUK KA DOK.LIGJOR;DUHET TE SJELLE CERTIFIKATE PERSONALE,VERTETIMNR.LLOG.BANKAR

TRASHEGIMTARET E PRENDA NIKOLLI, NUK KANE VERTETIM NRLLOGARIE BANKARE, SI DHE DUHET TE RIFRESKOJNE CERTIFIKATAT PERSONALE DHE TE SJELLIN  VERTETIM NR.LLOGARIE BANKARE NE MENYRE Q

KESTI I 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

X X
V V V
V V X

X X
V P
V V V
V P
V P

V V V
V X
X X
V X
V X
V X
V X
V X

ITA

QE  TE BEHET PAGESA 

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

12137 TOM DOSHI ZEF
MARUKA DOSHI

NIKE TOM DOSHI
SHAQE TOM PJETRUSHAJ
TONE TOM GEGAJ

PRENDA TOM DELAJ
GJON TOM DOSHI

TONE GJON DOSHI
GJEKE GJON DOSHI

DIELLA GJON DOSHI

TOM E TRASHEGOJNE MARUKA (BASHKESHORTJA) DHE FEMIJET;NIKE,SHAQE,TONE,PRENDA DHE ME ZEVENDESIM( PER GJON) MBESAT;TONE,GJEKE,DIELLA

SHENIM; NIKE,SHAQE,TONE,PRENDA KANE PERFITUAR DY KESTE (ME PROKURE NIKE) DHE NUK JANE PER PAGESE TANI

PER MARUKA MUNGON   DESHMI TRASHEGIME LIGJORE ( KESTET JANE  PAGUAR PA KETE DOK.LIGJOR) TRASHEGIMTARET DUHET TA SJELLIN

TRASHEGIMTARET E GJON KANE MUNGESE DOK.LIGJOR;CERTIFIKATA PERSONALE ( KOPJE ID) DHE VERTEIM NR.LLOG.BANKARE NE MENYRE QE TE BEHET PAGESA PER PJESEN E TYRE

KESTI I 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 X

V V V
V P
V P
V P

X X
X X
X X

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

12796 ZIJA LACI ESTREF
AFERDITA ZIJA CACI

SYRJA ZIJA LASI
RAJMONDA ZIJA ISLAMAJ

ZIJA E TRASHEGOJNE AFERDITA,SYRJA,RAJMONDA

AFERDITA KA PROKURE  PER TERHEQJEN  E DEMSHOERBLIMIT PER SYRJA DHE  RAJMONDA

KESTI I 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 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

12701 SABRI COLLAKU FEIM
FLORENCA SABRI COLLAKU

SADIK SABRI COLLAKU
AGIM SABRI COLLAKU

FATMIR SABRI COLLAKU

SABRI E TRASHEGOJNE FEMIJET FLORENCA,SADIK,AGIM,FATMIR

SHENIM;FLORENCE,AGIM,FATMIR JANE PAGUAR PER DY  KESTE DHE NUK JANE PER PAGESE TANI

SADIK KA VDEKUR,TRASHEGIMTARET E TIJ DUHET TE SJELLIN  DOK.LIGJOR PER SADIK DHE PER VETE,NE MENYRE QE TE BEHET PAGESA PER PJESEN  E TIJ 

KESTI I 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 X X
V V
V V

DOKUMENTAT

(V(V(V(V(Vijon nesër)ijon nesër)ijon nesër)ijon nesër)ijon nesër)
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Imazhe librash të djegur, tym
që del nga katet e nënd
heshme, imazhe librash të

vënë stivë krah rafteve të fond-
eve. Janë imazhet e mjerimit të
Bibliotekës Kombëtare të Sh-
qipërisë, që për vite me radhë ka
vuajtur mungesën e hapësirave,
mungesën e buxheteve, mung-
esën e vëmendjes dhe jetesën nën
një çati me institucione që prej
viteve ‘90-të i kanë marrë hapë-
sirat që i takonin. Ndërsa minis-
trja e Kulturës, Mirela Kumbaro
pat premtuar zgjidhje dy vite më
herët, në fjalën e saj të parë në
parlament në këtë fillimshtator
e shpalli si një ndër përparësitë e
qeverisë. Kur jemi ende në planin
e premtimeve dhe përparësive,
imazhet e mjerimit të një bib-
lioteke që pothuaj 100 vjet më parë
i pat vënë themelet e institucion-
it me ëndrrat e ‘Komisisë
Letrare’, më së paku të trishton.
Një shekull më pas, kemi tra-
ditën, por jo kushtet, as hapësir-
at. Ngarendja në kaosin post-
totalitar, si ngarendje e pamend,
e hoqi vëmendjen nga kultura,
duke zhbërë shumëçka që qe bërë,
edhe pse mund të mos ishte bërë
mirë. Në vend që të përmirësohej
çka komunizmi e baltosi me
ideologji, ne rendëm të shtojmë
baltën, pa u rrekur të pastronim.
E teksa balta u shtua, treguam me
gisht derisa sytë nuk shihnin më
asgjë. Kishim qenë të mirë për të
treguar çfarë nuk shkonte, por
njëherësh kaq të dobët për ta
përmirësuar. 27 vite pas rënies së
regjimit, efektet e dëmeve që u
bënë në kulturë e arsim duke rrë-
zuar strukturat që përpos “njol-
lave të murrme” pat nxjerrë bre-
za intelektualësh, na flasin sot
për breza analfabetësh funksion-
alë. Kambanat bien përditë. Më
shumë se gjuhët e zjarrit që
përpinë njësitë muaj më parë,
dëmet janë bërë me lënien mën-
janë të institucioneve të kulturës,
si ngrehina që u mjaftuan të jenë,
pa u parë si janë. Në mundshim,
në mundshim të vrapojmë për të
kapur kohën e humbur.
SHIFRAT E
ZJARRIT

Gjashtë muaj pas rënies së
zjarrit në një nga sallat e Bib-
liotekës Kombëtare, drejtoresha
Persida Asllani ka dalë në një
konferencë për shtyp me të dhënat
zyrtare të dëmeve. Duke vënë në
dukje zvogëlimin e pasojave prej
konstatimit të shpejtë të vatrës së
zjarrit e masat e marra nga insti-
tucioni, Asllani tha dje se nuk
janë prekur as Baza Elektronike
e të Dhënave Kombëtare, as mje-
diset ku ruhet fondi i vlerave të
rralla dhe ai i arkivit të librit dhe
periodikut shqip, çka do të thotë
se asnjë prej titujve të dëmtuar
nga zjarri, në kuptim të përdorim-

KONFERENCA

MJERIMI I BIBLIOTEKËS KOMBËTARE
Zjarri dogji 3308 njësi, krizë për hapësira

Persida Asllani: Gjendja e rëndë e
godinës, jemi në krizë kritike hapësirash

“Prej gjashtë muajsh nuk huazohet
asnjë libër, parësore mbrojtja e fondeve”Fatmira Nikolli

SHIFRAT E NJËSIVE TË ASGJËSUARA NGA ZJARRI

748 njësi bibliotekare (Fondi i koleksioneve të gazetave).

273 njësi bibliotekare (Fondi i koleksioneve të revistave).

134 njësi bibliotekare (Fondi i librit të huaj/fjalorë).

100 njësi bibliotekare (Fondi i librit të huaj).

2.053 njësi bibliotekare (Fondi i librit shqip).

gatitjen për t’i  pasqyruar në
re gjistrat e inventarit të
përgjithshëm të BKSH-së.

Është punuar edhe me restau-
rimin fizik të mjediseve të dëm-
tuara, duke realizuar dezinfek-
timin, pastrimet e mjediseve dhe
njësive bibliotekare (libra dhe
periodikë), lyerje, rrjet elektrik
portativ. Ndërkaq, përmes një fi-
nancimi të ndërmarrë nga MK, u
realizua projekti për ripërtëritjen
e sistemit kundër zjarrit, që ësh-

ave. “Pavarësisht masave të ndër-
marra, gjendja aktuale e hapësir-
ave të Fondeve të BKSH-së mbe-
tet kritike, duke pasqyruar në
mënyrën më të mprehtë një krizë
hapësirash të shfaqur qysh në
vitet ‘80. Së dyti, mbivendosja e
funksioneve, qysh prej viteve ‘90
BKSH mbulon edhe mungesën e
Bibliotekës së qytetit të Tiranës,
i cili sot numëron rreth 1.000.000
banorë. Ajo shërben edhe si Bib-
liotekë Kombëtare e Shqipërisë
edhe si Bibliotekë publike e Ti-
ranës, duke akumuluar funk-
sione shpesh të papërputhshme
me njëra-tjetrën dhe detyra që
për mbushen më vështirësi e
sforcim të madh”.

Asllani tha dje në mënyrë kre-
jt të drejtpërdrejtë se në kushtet
aktuale, asnjë masë, sado e
sofistikuar teknikisht, nuk na
garanton sigurinë e fondeve të
BKSH-së, duke na detyruar të
zbatojmë protokollet e sigurisë
për raste të tilla. “Këto pro-
tokolle diktojnë në mënyrë të pa-
shmangshme një përdorim sa më
të pakët të mjediseve ku ruhen
librat, duke kërkuar që ato të ru-
hen sa më shumë në ‘gjendje
qetësie’. Për pasojë, për arsye të sig-
urisë së fondeve të saj, BKSH do të
vijojë të ofrojë shërbime të kufi-
zuara në sallat e leximit me fonde të
hapura, duke mbështetur, në funk-
sion të interesit publik, kërkimin
shkencor, mediat, botues etj.”, tha
drejtoresha.
EVAKUIMI
SI MASË

Mbi sa u tha më lart, kërkohet
një evakuim i pjesshëm i fondit të
BKSH-së. Tashmë, në dispozicion të
Ministrisë së Kulturës dhe me desti-
nacion përdorues BKSH-në është
miratuar nga ana e qeverisë (VKM)
një ndërtesë në pronësi të Ministrisë
së Mbrojtjes. Kjo ndërtesë, mbasi të
investohet e të përshtatet, do të për-
doret për evakuimin e pjesshëm të
Fondit.

Po ashtu, ripërtëritja e bib-
liotekave publike të qytetit të Tiranës
(bibliotekat e lagjeve) dhe krijimi i
qendrave multimediale nga ana e
bashkisë dhe MK duket të jetë tejet i
nevojshëm.

Asllani për një zgjidhje afatgjatë
propozoi themelimin e një biblioteke
të qytetit të Tiranës, me mbështetjen
e bashkisë dhe BKSH-së,
ndërtimin e një biblioteke të re
kombëtare. “Biblioteka Ko-
mbëtare është shpallur një nga
tri prioritetet kryesore të qever-
isë për këtë mandat. Po shqyrto-
hen të gjitha rrugët e mundshme
për të dhënë një zgjidhje sa më
afatgjatë e bashkëkohore. Ka një
angazhim si nga Ministria e Kul-
turës, edhe nga Bashkia e Ti-
ranës për të gjetur zgjidhjet e
duhura”, tha ajo.

it, nuk rrezikon të jetë zhdukur
përgjithmonë, pasi falë këtij fon-
di të veçantë arkivor bëhet i mun-
dur riprodhimi i tyre, nëse do të
jetë e nevojshme.

Asllani tha se mbështetur në
protokollet e punës tekniko-pro-
fesionale, rezultojnë të asgjësuara
nga zjarri 3.308 njësi bibliotekare,
nga të cilat 748  nga Fondi i kolek-
sioneve të gazetave, 273 nga Fon-
di i koleksioneve të revistave, 134
nga Fondi i librit të huaj/fjalorë,

100 nga fondi i librit të huaj dhe
2.053 njësi (Fondi i librit shqip).

Pas gjashtë muajsh, në zbatim
të protokolleve tekniko-profesio-
nale, punonjësit dhe specialistët
e BKSH-së ndërmorën një sërë
masash në drejtim të përgatitjes
së listave regjistruese për çdo një-
si të zhvendosur nga Fondi në
hapësirat evakuuese, restau-
rimin e njësive të dëmtuara
pjesërisht, përpilimin e listave me
njësitë e asgjësuara dhe për-

të në fazat e fundit.
LEGJENDA
E MJERIMIT

Deklaratat patetike në të
përditshmen tonë janë pafund.
Mes shumë legjendave të mjerim-
it që gjejmë përreth, ajo e Bib-
liotekës Kombëtare të Shqipërisë
është vërtetë e trishtë. Persida
Asllani pohoi (çka dihej) se aktu-
alisht BKSH mban barrën e dy
problematikave të mëdha.

E para është kriza e hapësir-

Drejtoresha e Bibliotekës
Kombëtare, Persida Asllani

Fondet e Bibliotekës Kombëtare
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Hapja e dosjeve dhe mënyra
se si politika shqiptare do
ta trajtojë punën e Au-

toritetit për Informim mbi dos-
jet ‘45-‘90 po ndiqet me vëmendje
nga deputetët gjermanë të CDU-
së së kancelares Angela Merkel.
Ka qenë kjo deklarata e bërë dje
nga Walter Glos, drejtues i “Kon-
rad-Adenauer-Stiftung” në Sh-
qipëri. Deklarata u bë gjatë një
trajnimi të gazetarëve mbi
raportimin për dosjet e Sigurim-
it, organizuar nga “Instituti për
Demokraci, Media dhe Kulturë”,
ku të pranishëm ishin edhe
punonjës të Autoritetit  të
Dosjeve dhe vetë kryetarja Gen-
tiana Sula.
“Shqipëria duhet të përballet me
pasojat e regjimit komunist para
se të marrë statusin kandidat
për në BE. Unë e kam tepër seri-
ozisht temën e statusit të vendit
kandidat. Ju i dini përpjekjet e
qeverisë shqiptare për të marrë
këtë status dhe kriteret kyçe për
t’u bërë pjesë e BE. Në pozicion-
in e një drejtuesi të një organi-
zate, që është pranë Partisë So-
cialdemokrate të Merkel, duhet
t’u informoj se grupi parlamen-
tar i CDU-së po vëzhgon se si

politika po e trajton çështjen e
dosjeve. Në Bundestagun gjer-
man tema e së kaluarës është e
rëndësishme”, -tha Glos para
gazetarëve të pranishëm.
Sipas tij, nëse më 1991 pothuaj
gjysma e familjeve shqiptare
dolën të prekur nga regjimi ko-
munist, dimensionet e regjimit

TAKIMI

HAPJA E DOSJEVE
Zyrtari gjerman: CDU e Merkelit
po vëzhgon politikën shqiptare

Autoriteti i Dosjeve: Vetëm dy parti
kanë kërkuar verifikimin e figurësFatmira Nikolli

kanë qenë tepër të prekshme. U
vu në dukje se qeveritë e viteve
të demokracisë futën në axhendë
pagesa për ish-të burgosurit. Me
justifikimin që populli shqiptar
duhet të jetë i bashkuar, u pen-
gua debati mbi këtë temë. “Pop-
ulli ka mendimin se politika i ka
injoruar interesat e të përnd-

jekurve. Kjo rrugë është provuar
se është e gabuar. Ky diskurs mbi
të kaluarën nuk mund të pengo-
het. Ligji i vitit 2015 ishte nisje e
mbarë. Në dosje nuk shkruhet
gjithë e vërteta, por dosjet duhet
të jenë të aksesueshme. Konrad
Adenauer e ka nisur punën e tij
në vitet 2000, sepse i japim rëndë-
si. Ndaj kemi mbështetur këtë
nismë të Institutit për Demokra-
ci,  Media e Kulturë.  Me
mundësitë tona do të bindim poli-
tikën shqiptare për rëndësinë e
përpunimit të dosjeve”, tha Glos.
Pak minuta më vonë, punonjës
të Autoritetit të Dosjeve bënë me
dije se vetëm 2 nga 18 parti kanë
kërkuar verifikimin e figurës së
deputetëve të tyre para
zgjedhjeve. Ata bënë me dije se
shumëkush ka marrë certi-
fikatën e pastërtisë vite më parë,
nga ato që njihen si komisionet
“Mezini” e “Bezhani”.
Përvoja gjermane dhe ajo ru-
mune, që u sollën në takim nga
Dagmar Hovestadt dhe Germina
Nagat, treguan se si kanë funk-
sionuar në këto dy shtete, për
politikanë e figura të njohura në
rastin gjermanë, ndërsa në atë
rumun kryesisht për punonjës
publikë, por jo politikanë.
Në të dyja rastet, ligji mbi të cil-
in bazohet hapja e dosjeve ka
pasur ndryshime ndër vite. Ak-
tualisht, veç ligjit, në Rumani

është gjykata që e vendos nëse
bashkëpunëtori ka qenë vërtet
bashkëpunëtor i  regjimit të
Çausheskut, duke analizuar do-
kumente që përmbajtën informa-
cione të ndjeshme dhe shpesh
edhe të pavërteta.
Nga ana tjetër, u vu rëndësia
edhe te Ligji për mbrojtjen e të
dhënave personale, për ç’arsye
media ka akses të kufizuar në
këto dosje, ose ky akses që është
i rregulluar nga ligji ,  është
gjithsesi një akses që jepet nën
kujdesin e Autoritetit, siç ka
funksionuar pak a shumë në
Gjermani dhe Rumani. Deri më
tani, media ende nuk ka nisur
“gërmimin” dhe bashkëpunimin
zyrtar  për çështjen e dosjeve me
Autoritetin. Gjithsesi, kur të
nisë, përtej interesit publik, në
disa raste do të duhet rënia da-
kord e personazheve për të cilat
kërkohet dosja që ajo të vihet në
dispozicion.
Ajo që rregullon ligji është mar-
rja e informacionit, por limitimi
i publikimit, jo vetëm për të
shmangur publikimin e të
dhënave krejt personale ose kre-
jt të pavërteta, por edhe mose-
tiketimi nga media i të përfshirëve
në dosje si agjentë, oficerë e bash-
këpunëtorë. Kryetarja e Autori-
tetit, Gentiana Sula premtoi dhe
kërkoi bashkëpunim me median
bashkë me stafin e saj.

ZBULOHET LETRA E KADRI HAZBIUT PËR
 FAMILJEN LUBONJA, NJË DITË PARA ARRESTIMIT

Trajnimi me gazetarë mbi raportimin për dosjet e Sigurimit

Fatos Lubonja i ftuar në
emisionin “Të Paekspo-

zuarit” u  është përgjigjur
akuzave të Ismail Kadaresë
nëpërmjet një dokumenti  zyr-
tar të kohës ku komunikojnë
krerët e lartë të regjimit ko-
munist shqiptar.

Në faksimilen ekskluzive të
publikuar edhe në tpz.al, ësh-
të një shkresë që ministri i
brendshëm Kadri Hazbiu ia
dërgon Hysni Kapos krahut të
djathtë të Enver Hoxhës. Në
shkresë Kadri Hazbiu sug-
jeron të mos bëhet asnjë
lëshim për të pandehurit Llaz-
ar, Todi dhe Fatos Lubonja.
Nga ana tjetër Hysni Kapo
bën një shënim në shkresë, ku
porosit Kadri Hazbiun të mos
bëj lëshime për armiqtë e pop-
ullit.

Lubonja rrëfeu për emisio-
nin “Të Paekspozuarit” edhe
momentin e arrestimit, i cili
ndodhi fiks një ditë pasi u pub-
likua letra e Kadri Hazbiut.

“Isha 23 vjeç në shtëpinë  e

babait, me dy vajza të vogla dhe
ish gruan, e cila parandjeu në atë
moment një rrezik. Më morrën dhe
më dërguan në Tiranë, kur arrita
tek drejtoria e Punëve të
Brendshme më thanë je i arrestu-
ar.”- u shpreh Lubonja për “Të
Paekspozuarit”.

Më poshtë faksimile e doku-
mentit dhe shkresa e plotë:

Shoku HysniShoku HysniShoku HysniShoku HysniShoku Hysni

Po ju dërgoj këtë relacion që
bën fjalë mbi konkluzionet e
nxjerra nga studimi i materialeve
të gjetura, të fshehura në
banesën e të pandehurit Llazar
Lubonja.

Jam i mendimit që ne të mar-
rim masat e duhura, në bazë të
dispozitave ligjore përkatës (për
mbajtjen pa leje të armëve dhe të
këtyre dorëshkrimeve me përm-
bajtje armiqësore), si ndaj të pan-
dehurit Llazar Lubonja, ashtu
dhe ndaj Todi Lubonjës e djalit të
tij (Fatos Lubonjës).

Bashkëngjitur ju dërgoj 5 li-
brat në gjuhën frëngjisht e ital-
isht që i takonin Todi Lubonjës,
si të pavlefshme për besimin, për
të disponuar se nga kush duhen
administruar.

Me respekt
Kadri Hasbiu
Tiranë, 24.7.1974
Shenim:Shenim:Shenim:Shenim:Shenim: “Kadriun e porosita

te veprohet sipas ligjeve pa bere as-
nje leshim.”

Sipas Lubonjës, në regjimin ko-
munist Kadareja ka pasur pseud-
onimin Gert Arbana. Lubonja nuk
ka kursyer edhe kritikat ndaj
botuesit, Henri Çilit. Fatos Lubon-

ja, ka treguar disa letra që ka
shkëmbyer me babanë e tij. Ai
thotë, se në një nga letrat që ia
ka dërguar të atit, i ka thënë se
“Dajreja” është sëmurë. “Dajre,
i thonim Enverit”, tha Fatos
Lubonja e se pikërisht për këtë
janë pyetur të dy, Fatosi dhe ba-
bai i tij, Todi. Lidhur me akuzën
e Kadaresë, se ai është arrestu-
ar si djali i Todi Lubonjës dhe
jo si shkrimtar, ai thotë se ësh-
të akuzuar si shkrimtar dhe se
këtë gjë e dëshmojnë akt-eksper-
tizat e shkrimeve të tij. Lubon-
ja u shpreh, se Kadareja gënjen
dhe shpif. Akuzës së Kadaresë,
se Lubonja urrente babain dhe
e fundosi në gjyq, ai iu përgjigj
se në përgjithësi, nuk urren
njerëzit. Në rastin e babait të
tij, ai e konsideron një inter-
pretim malinj të Kadaresë dhe
dokumenteve që ka nxjerrë
Kadareja me disa të tjerë. Lu-
bonja u shpreh, se “kjo është
një shpifje e ulët, hyrja në mar-
rëdhëniet familjare në mënyrën
më skandaloze. Ata që e kanë
kurdisur këtë, duan të demoni-
zojnë kundërshtarët e tyre”.

Fatos Lubonja
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Trajektorja e botës: një zgjidhje
diplomatike apo krizë drejt një konflikti fatal

Opinioni i   Ditës

Jonida Drogu*

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

... përgjatë diskursit të acaruar
mes Koresë Veriore dhe SHBA-ve.
Qëndrim disi më i qartë, i prerë dhe
mjaft i fortë në mesazhin që përcil-
lte, ishte edhe ai i deklaruar nga
presidenti Putin, gjatë mbledhjes
së Këshillit të Sigurimit, pikërisht
për çështjen e Koresë së Veriut, ku
për herë të parë u artikuluan ter-
mat “fatal”, “mbarëbotërorë”, çka
tregon edhe për precipitimin e sit-
uatës.

Ndërkohë që në Pentagon, bota
diplomatike ziente mbi realitetin
aspak optimist, folësit e festës ma-
sive koreane mbajtur për nder të
shkencëtarëve të përfshirë në kry-
erjen e shpërthimit më të madh
bërthamor deri më sot, deklaruan
se ushtria e Veriut “do t’i japë fund
fatit të imperialistëve gangsterë,
siç janë Shtetet e Bashkuara,
përmes sulmeve më të pamëshir-
shme dhe më të forta nëse ata dhe
hordhitë e tradhtarëve ndezin
luftë”, siç edhe u raportua nga
KCNA (agjencia shtetërore e
lajmeve të KV).

Si rrjedhim, nga ana tjetër
SHBA-të, përtej shtrëngimit të
dhëmbëve përmes deklaratave të
Presidentit Trump, i bëjnë thirrje
Koresë së Jugut, Japonisë e të
tjerëve, për sanksione edhe më të
forta kundër KV. Madje, superfu-
qia paralajmëron se mund të rish-
ikojë edhe marrëdhëniet tregtare
me ato vende që bojkotojnë embar-
got që sa vijnë e rriten ndaj Pheni-
anit. Pa dyshim që, shteti i parë që
të vjen në mendje, shënjestruar në
mesazhin e SHBA-ve është Kina, e
cila përbën rreth 70% të mar-
rëdhënieve tregtare të Koresë së
Veriut.

Nga ana tjetër, përdorimi i
armëve bërthamore, pa dyshim do
të ishte katastrofik për sa u për-
ket jetëve të humbura dhe cilësisë
së jetës për dekada e dekada, por
potencialisht – pas herës së parë
dhe të vetme, që nga fazat përmby-
llëse të Luftës së Dytë Botërore,
mund të krijonte një precedent të
tmerrshëm, të ri, në çështjet
ndërkombëtare. Edhe pse në vitin
1968 ka pasur njohje ndërko-
mbëtare se përhapja bërthamore
bën një botë më pak të sigurt, me
pasoja potencialisht shkatërruese,
duket se “Traktati i Mospërhapjes
së Armëve Bërthamore” në
drejtim të “çarmatimit
bërthamor”, gati 50 vjet më vonë
(me rreth 191 nënshkrime të
vendeve), është larg qëllimit të tij
eksplicit.

Një mundësi për të përshkruar
raportet e forcave, në MN do të
kategorizoheshin në dy lloje të af-
tësive ushtarake, ato të ashtuqua-
jturat konvencionale dhe armët e
shkatërrimit në masë, ku përfshi-
hen edhe armët bërthamore,
kimike e biologjike. Duke kon-

sideruar se përdorimi praktik i
kohëve të fundit ka qenë më së
shumti i orientuar drejt fuqisë së
forcave ushtarake, kërcënimi i
nënkuptuar nga Koreja e Veriut
pas testimit, me një ekuivalencë
magnitude tërmeti prej 6.3 ballësh,
tregon se sa kritike është situata,
sidomos kur testimi nuk kryhet as
si një rutinë – siç ka qenë rasti i
Francës apo Kinës – por si një shen-
jë e qartë force dhe mesazhi
kërcënues.

Sidoqoftë, udhëheqësit e sh-
teteve që synojnë të përdorin
forcën në një konflikt ndërko-
mbëtar shmangin përdorimin e
menjëhershëm të gjithë mjeteve të
dhunshme, pasi, dhuna në vetvete
si mjet ndikimi ka prirje të jetë e
kushtueshme jo vetëm për të sul-
muarin, por edhe për sulmuesin,
prandaj, forca ushtarake ka prir-
je të jetë mjeti i fundit që përdoret.

Mirëpo, duke u mbështetur në

një tërësi burimesh, me aq sa ar-
rin të depërtojë informacioni në
republikën hermetike, rezulton se,
Koreja e Veriut u kushton më
shumë se 20 për qind të veprim-
tarisë së saj ekonomike, qëllimeve
ushtarake. Në shtator të 2016-ës,
Koreja e Veriut kreu testin e pestë
bërthamor, më i madhi deri atë
kohë, i cili, rrjedhimisht u ndoq me
sanksione të shumta. Megjithatë
duket se, rendi “test-sanksiontest-sanksiontest-sanksiontest-sanksiontest-sanksion” që
ka vijuar për dekada si presion,
nuk e ka ngadalësuar aspak përm-
bushjen e programit bërthamor
kombëtar të vendit aziatik. Mad-
je, ka shumë zëra që vënë në
pikëpyetje efiçencën e sanksioneve
ekonomiko-tregtare, sidomos ndaj
vendeve aq të izoluara dhe au-
tokratike ku cilësia e jetës së indi-
vidit nuk përbën shqetësim për
rendin politik. Ky rast përkon edhe
me situatën e Koresë së Veriut, e
cila duket sikur agresohet edhe më

tepër ndaj sanksioneve të reja që i
vendosen.

Ndërkohë, posedimi i armëve
bërthamore dhe mjetet për t’i
shpërndarë ato janë thelbësore për
ruajtjen e pushtetit, si një “aftësi
ekzistenciale, - thekson Samore, -----
për të mbijetuar kundër presionit
të jashtëm”. Kujtojmë në këtë rast
Iranin, që potencialisht ka si pre-
sion ndaj Perëndimit procesin e
pasurimit të uraniumit, çka mund
të përkthehej në prodhimin e bom-
bës atomike, apo presionit që ush-
trojnë India dhe Pakistani në
arenën ndërkombëtare si dy
zotëruese të mbushjeve atomike.

Nëse në politikën botërore, Kim
Jong-Un konsiderohej deri dje një
lider jopublik, i një shteti thuajse
të falimentuar, në këto momente
duket se ai ka marrë vëmendjen “e
kërkuar” e thuajse gjithë mediave
ndërkombëtare. Lideri i ri, Kim
Jong-Un, i cili ka ndjekur regjimin
e ashpër autokratik të familjes së
tij, edhe pse shkolluar në Perën-
dim, përsëri figura e tij mbetet po
aq enigmatike sa e paraardhësve
të tij. Por, krahasimisht me ta, ai
duket edhe më agresiv në deklara-
ta si dhe, më pak i kujdesshëm për
pasojat që mund të sjellin ven-
dimet e tij, që ndikojnë jo vetëm
rajonin pranë, por, edhe opinionin
publik mbarëbotëror në tërësi.

Nga ana tjetër, për SHBA-të, një
arsye e dialogut drejt uljes së ten-
sionit duket të ketë qenë edhe dek-
larata zyrtare e medias shtetërore
të Koresë së Veriut para
zgjedhjeve, nga ku Donald Trump
është konsideruar si një “politikan
i mençur”, i cili do të ndikojë në

një “rrugëdalje për marrëdhëniet
Veri-Jug-Koreane”. Për të përgat-
itur terrenin e negociatave,
Trump ka vijuar duke komentu-
ar se nuk do të kishte asnjë prob-
lem të fliste me Kim Jong-Un. Por
edhe pse këto deklarata i përka-
sin një të shkuare tashmë të
largët, është e rëndësishme që të
vihet vëmendja te të gjitha për-
pjekjet e fuqive të tjera botërore
që kërkojnë përvijimin e dialogut
dhe largimin nga replikat luftënx-
itëse.

Gjithsesi, të gjithë hapat e ndër-
marrë deri më tani nuk po ndih-
mojnë në zbutjen e krizës, pasi, si
Rusia ashtu edhe Kina nuk kanë
zbatuar efektin e menjëhershëm
të sanksioneve lidhur me ndërpre-
rjen e furnizimeve drejt Koresë së
Veriut. Kësaj i shtohet edhe dek-
larata e fundit e Putin, i cili kon-
firmoi sërish se nuk është
zgjidhje futja e Kores së Veriut në
një “qoshe”, por ndalimi i dyan-
shëm i veprimeve – si testimet bal-
istike nga koreano-veriorët ash-
tu edhe sanksionet e shumta nga
ana e SHBA-ve.

Por, çështja që shqetëson kry-
etarët e shteteve në përdorimin e
një mjeti të përmasave të tilla, për
të ushtruar ndikim, është nëse ky
mjet lidhet me diçka. Pra, në cilën
mënyrë përkthehen vendimet e
liderëve në angazhimet praktike
që mund të krijojnë ndikime të
caktuara në planin ndërko-
mbëtar? A është synimi i refrenit
atomik së liderit koreano-verior
përtej ambicies për ribashkim në
një çadër të dy Koreve (pa domin-
imin kinez)?

Është e vështirë të parashiko-
het përfundimi i një krize ku të dy
liderët në bazë të analizave konsi-
derohen shpesh si të paparash-
ikueshëm. Më së shumti, lideri i
Koresë së Veriut duket se ka pak
për të humbur nga aksionet ek-
streme të forcës, çka përbëjnë të
ashtuquajturin “problemin
klasik të së mirës së përbashkët”.

Si përfundim, teoritë e mar-
rëdhënieve ndërkombëtare në
këto raste do të ofronin strategji
në terma afatgjatë me hapa diplo-
matikë të matur, si mënyrën e vet-
me për të zbutur tensionin, duke i
rezistuar thirrjes për të kërkuar
zgjidhje të menjëhershme, qofshin
këto edhe nëpërmjet sanksioneve
të mëtejshme apo edhe me hapa
shkatërrues ushtarakë, të cilat do
të shkaktonin një dimension të pa-
përshkrueshëm gjeostrategjik jo
vetëm për gadishullin aziatik, por
edhe në rendin ndërkombëtar.

Duke pasur parasysh rreziqet
e rënda dhe përfitimet e kufizuara
që lidhen me sanksionet (deri tani
jo të suksesshme) ose veprimet
ushtarake (si mjet i fundit i
forcës), diplomacia dhe dialogu
mbeten mekanizmi më i mirë për
të çmontuar krizën aktuale.

*Ky shkrim paraqet qasjen*Ky shkrim paraqet qasjen*Ky shkrim paraqet qasjen*Ky shkrim paraqet qasjen*Ky shkrim paraqet qasjen
personale të autoritpersonale të autoritpersonale të autoritpersonale të autoritpersonale të autorit

Ndërkohë që në Pentagon, bota diplomatike ziente
mbi realitetin aspak optimist, folësit e festës

masive koreane mbajtur për nder të shkencëtarëve
të përfshirë në kryerjen e shpërthimit më të madh

bërthamor deri më sot, deklaruan se ushtria e
Veriut “do t’i japë fund fatit të imperialistëve

gangsterë, siç janë Shtetet e Bashkuara, përmes
sulmeve më të pamëshirshme dhe më të forta nëse

ata dhe hordhitë e tradhtarëve ndezin luftë”, siç
edhe u raportua nga KCNA (agjencia shtetërore e

lajmeve të KV).
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Kujtesë për një
përvjetor diplomatik

Opinioni i   Ditës

Në ndikimin e Uranit dhe Venusit priten,
mbi të gjitha nëse jeni beqarë, perspek-
t iva in teresante r is ish në sektor in  e
dashurisë. Do të rrethoheni nga njerëz
me të ci lët ndiheni mirë dhe do të mën-
janoni ata që duan t’ju detyrojnë zgjedh-
jet dhe mendimet e tyre.

DEMI

Do t’ju duhet të përballeni me ndonjë të
papritur, dhe nuk do të keni atë elasticitet
që do të ishte i nevojshëm për t’u përballur
me risi dhe për të riorganizuar programin.
Kjo mënyrë e vazhdueshme për të pyetur të
tjerët ndoshta fsheh paaftësinë për të pran-
uar atë çka është e ndryshme nga ju.

UJORI

BRICJAPI

SHIGJETARI

AKREPI

PESHORJA

LUANI

V I R G J E R E S H A

GAFORJA

BINJAKET

DASHI

PESHQIT

Do të  ka lon i  d i sa  zënka  dhe  do  t ’ i a
d i l n i  t ë  t e j ka lon i  t ë  g j i t ha  pengesa t
që  j u  nda lo jnë  t ë  mer ren i  vesh  me
par tne r i n .  Mos  i  l i n i  pas  do re  çësh t -
j e t  p r i va te  pë r  t ë  dëg jua r  dhe  pë r  t ë
n d i h m u a r  n j ë  p e r s o n  q ë  j u  k ë r k o n
nd ihmë.

Me Neptun in  që  ju  mbron ,  mund të
mbështeteni te një miqësi dhe kontakte
konstrukt ive.  J in i  të  s igur t :  je ta jua j
është duke evoluar në drejt ime më in-
teresante. Me Marsin armiqësor, k ini
kujdes nga gabimet në vlerësimin e sjell-
jeve për të mos gabuar.

Ndonjë zënkë më shumë dhe klima dashurore
do të ndikohet ndjeshëm. Do të jetë më mirë t’i
kontrolloni reagimet tuaja të gjaknxehtësisë.
Një mik, vetëm për të mohuar mbështetjen e
premtuar, do të përpiqet t’ju fusë dyshime për
zgjedhjen e bërë.

Venusi,  Marsi  dhe Neptuni bashkëve-
projnë me Hënën në favorin tuaj.  Do
të n j ihni  persona të c i lë t  mund t ’ jua
vërtetojnë menjëherë vlerën dhe sin-
qeri tet in. Po kaloni një periudhë ndry-
shimesh në çdo fushë. Të papr i turat
do t ’ ju bëjnë përsëri  vizi të.

Do  të  ken i  f ë rk ime  me  n jë  fam i l j a r
që këmbëngul  që gj i thçka shkon mirë,
n d ë r s a  n ë  r e a l i t e t  k a  t e n s i o n e  t ë
fshehura .  Kush  je ton  në  ç i f t ,  duhe t
të  bë jë  ku jdes  që  të  mos  ndër l i ko jë
a të  që  ësh të  e  th jesh të  dhe  e  d re j t -
përdre j të .

Me  favo r i z im in  e  Jup i t e r i t ,  nëse  j en i
në  kë rk im  të  n jë  pune ,  d i j en i  se  f a t i
mund  t ’ j u  t r okasë  në  de rë .  Mos  r r i n i
d u a r k r y q .  F a l ë  V e n u s i t  m i k  q ë  j u
vëzhgon ,  mund  të  hapn i  n j ë  kap i t u l l
t ë  r i  në  l i dh je t  t ua ja  dashu ro re .

Mirëkuptimi i personave që ju qëndrojnë
në krah do ta ketë të vështirë të çajë ner-
vozizmin tuaj. Do të jetë e vështirë të ru-
ani qetësinë ndaj atyre që vazhdojnë të
bëjnë po të njëjtat propozime shumë e
shumë herë.

Me planetin e dashurisë që ju mbron, do
të kërkoni mundësi dialogu dhe bashkëpun-
imi me personin e zemrës. Lidhja do të
rezultojë më e forcuar. Falë Venusit që
vazhdon t’ju mbrojë, nuk duhet të sforco-
heni shumë për të qëndruar në formë.

Plutoni jo shumë miqësor do t’ju kujtojë se
duhet të ndërtoni marrëdhënie të karakter-
izuara nga ekuilibri i duhur midis rastësisë
dhe vetëkontrollit. Vazhdoni të hani në
mënyrë të shëndetshme, duke zgjedhur
me saktësi ushqime të cilësisë së mirë.

Hëna rr i t  opt imizmin dhe aftësinë ko-
munikuese. Vërtet do të jeni pak ego-
centr ikë,  por  edhe të  shkëlqyer  dhe
interesantë s i  kurrë më parë!  E d in i
fat in tuaj,  por do të arr ini  edhe të për-
f i toni nga rast i  për të mësuar nga per-
sona vërtet të veçantë.

Dr. Jorgji Kote

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

... tonë dhe Republikës Federale
Gjermane (RFGJ). Një ngjarje e
shumëpritur, rrjedhojë e rretha-
nave cilësisht të reja të krijuara në
Evropë, por edhe prirjeve të lehta
liberalizuese në politikën tonë të
jashtme; mbi të gjitha ajo ndodhi
falë predispozicionit të autoriteteve
më të larta dhe qeverisë gjermane
të asaj periudhe.

Ky 30-vjetor historik shoqërohet
edhe me ngjarje dhe data të tjera të
shënuara, që e ndriçojnë edhe më
shumë rëndësinë dhe simbolikën e
tij.

Kështu, vetëm tri javë pas ven-
dosjes së këtyre marrëdhënieve,
më 23 tetor 1987, Zv. Kancelari dhe
ministri i Jashtëm legjendar gjer-
man Hans Dietrich Genscher, ndër
të parët kryediplomatë të lartë
perëndimorë të asaj periudhe zbri-
ti në Tiranë për të vendosur gurin
e themelit të godinës së re të Am-
basadës Gjermane në Tiranë. Seli
që tre vjet më vonë u bë bujtësja e
qindra mijëra shqiptarëve që në
korrik 1990 shpërthyen dyert e
ambasadave të huaja në kërkim të
lirisë së vërtetë.

Ndërkohë, një vit më vonë, më 3
tetor 1988, u nda nga jeta Kryemi-
nistri legjendar i Bavarisë, aleat i
Kancelarit Kohl, Franz Josef
Strauss; miku i madh i popullit
tonë, që më 21 gusht 1984 bëri viz-
itën e parë në Shqipëri, ku u
“dashurua” menjëherë me vendin
dhe popullin tonë. Ajo me dy viz-
itat e tjera historike dhe bisedimet
e vështira me autoritetet tona
kokëfortë e jashtë realitetit, janë
vlerësuar lart si ndihmesë epokale
për vendosjen e urave të miqësisë
dhe bashkëpunimit në të gjitha
fushat ndërmjet dy popujve dhe
vendeve tona.

Çfarë rastësie fatlume për këto

data jubilare me Festën e 3 tetorit
të Ribashkimit historik që e sh-
trijnë fare natyrshëm gjeografinë
e October Fest gjerman edhe në
Shqipëri! Dhe çfarë mundësish të
“arta” për evokimin e ngjarjeve
madhore që ato mishërojnë për
shumë aktorë dhe faktorë poli-
tikë, diplomatikë, publikë, kul-
turorë, joqeveritarë etj.

Përkujtimi i këtij përvjetori
tingëllues përbën një rast të volit-
shëm edhe për t’i bërë një analizë
retrospektive gjithë katalogut të
marrëdhënieve dhe për të përcak-
tuar linjat e reja të veprimit në
të ardhmen me një shtet dhe ale-
at të madh strategjik si Gjerma-
nia; më i madhi në Evropë, theme-
lues i BE-së, kampion i paqes,
demokracisë dhe stabilitetit në

botë; një vend që ka ndihmuar e
mbështetur aq shumë vendin tonë
gjatë këtyre 30 viteve, donatori i
dytë më i madh i vendit tonë;
mbështetës i fuqishëm i integrim-
it tonë në NATO dhe në BE,
nismëtare e Paktit të Stabilitetit
për Evropën Juglindore në vitin
1999 dhe gjatë katër viteve të fun-
dit e Procesit të Berlinit.

Mirëpo, shohim se, edhe pse
MPJ-ja jonë ka qenë e kujdesshme
dhe aktive në këtë fushë, nuk ka
të shënuar asgjë në faqen e saj zyr-
tare mbi këtë përvjetor të rëndë-
sishëm. Madje, deri tani nuk ësh-
të dëgjuar të flitet për një gjë të
tillë dhe ndonjë aktivitet përkuj-
timor e tematik, siç ndodh në të
tilla raste. Vërtet te ne ishte fush-
ata zgjedhore që po vazhdon edhe

në Gjermani, por diplomacia ve-
pron, sidomos kur është fjala për
ngjarje dhe vende të tilla, e aq më
tepër kur, siç u përmend më lart,
përvoja nuk mungon.

Megjithatë ka ende kohë, sepse
ky jubile vazhdon gjatë gjithë
vjeshtës. Ndaj besojmë se MPJ-ja
dhe ambasada jonë në Berlin, bash-
kë me aktorë të tjerë shqiptaro-
gjermanë kanë planifikuar të
bëjnë diçka në javët e ardhshme,
kur pritet të zhvillohen dhe ak-
tivitete tradicionale me rastin e
Tetorit Gjerman dhe përvjetorin
e shembjes së Murit të Berlinit.

Ndaj, këtë shkrim e kemi thjesht
apel dhe kujtesë dashamirëse, për
më tepër që, siç thotë populli, “e
mira pret”.
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REZA KARIMI

Teuta merr nga
Skënderbeu
sulmuesin
e talentuar

Reza Karimi do të jetë
pjesë e Teutës në se-

zonin e ri futbollistik.
"Djemve të Detit" do t'u
bashkohet në stërvitje
sulmuesi iranian, i cili
është dhënë në formë
huazimi deri në fund të
sezonit. Ky huazim
pritet të shërbejë në
lojën e 19-vjeçarit, teksa
tek ekipi durrsak mund
të ketë më shumë hapë-
sira, ndërsa gjithashtu
Skënderbeu ka gjetur
mënyrën më të mirë për
të bërë të mundur që
sulmuesi të ketë sa më
tepër minuta në fushë.
Kështu ndodhi edhe se-
zonin e kaluar me sul-
muesin afrikan Eko Bar-
ine, që Skënderbeu e
huazoi te Teuta.

SHTARKE ZËVENDËSON NOJERIN

Bajern Mynihu thërret një
veteran "nën armë"

Dëmtimi i Manuel Nojer e ka detyruar trajnerin Karlo
Ançeloti që të afrojë një portier të ri në radhët e

skuadrës së tij, për të përballuar muajt në të cilin gard-
iani do të jetë pushim. Mendohej se bavarezët do të kërko-
nin ndonjë portier, i cili është
lojtar i lirë, por Ançeloti e ka gje-
tur zgjidhjen brenda klubit, duke
kthyer nga "pensioni" 36-vjeçarin
Tom Shtarke. Shtarke e kishte
mbyllur karrierën në fund të se-
zonit të kaluar dhe i ishte bash-
kuar stafit teknik të Ançelotit,
duke u bërë përgatitës i portierëve
dhe koordinator me stafin e aka-
demisë për këtë rol. Por, kriza pas
dëmtimit të Nojer e ka shtyrë Ançelotin që të kthejë Sh-
tarke mes shtyllave përsëri për të luajtur rolin e portierit
të tretë. Titullar për momentin është Sven Ulraih, ndër-
sa zëvendësuesi i tij do të jetë 17-vjeçari Kristian Fryhtl.

SULMUESI

Diego Kosta rikthehet tek
Atletiko e Madridit

Tashmë është zyrtare, Diego Kosta rikthehet tek
Atletiko e Madridit. Klubi i Çelsit dhe ai i Atleti-

kos arritën marrëveshjen për kalimin e sulmuesit span-
joll te skuadra e Simeones, pas "ftohjes" së tij me tra-
jnerin Konte, i cili nuk e shikon-
te më pjesë të skuadrës. Ky
transferim i kushtoi Atletikos 60
milionë euro dhe sulmuesi do të
firmosë kontratë deri në vitin
2021. Lajmi zyrtar për transfer-
imin e Kostës në Madrid është
bërë publik nga vetë klubi bardh-
kuq nëpërmjet një postimi në
faqen zyrtare të "Twitter"-it. Op-
eracioni për këtë transferim kish-
te filluar që përpara tre muajsh, ndërsa sot u finalizua
me sukses. 29-vjeçari pritet të debutojë me skuadrën e
re në janar, ndërsa në këtë periudhë do të stërvitet me
bardhekuqtë për të kapur formën optimale.

PËRPLASJA KAVANI-NEJMAR

Dani Alves sjell
paqe tek PSG

Dani Alves rikthen harmoninë në radhët e Paris
Saint Germain. Debati dhe tensioni që përfshiu klu-

bin parizien pas përplasjes mes Edinson Kavani dhe
Nejmar se cili prej tyre do ta godasë 11-metërshin, mesa
duket është një kapitull i mbyl-
lur dhe në radhët e skuadrës ësh-
të rikthyer sërish harmonia. Ai
që ka menduar për të risjellë
paqen ka qenë pikërisht personi
që vendosi dhe se kush do ta go-
diste penalltinë, Dani Alves. Bra-
ziliani, i cili tashmë konsiderohet
dhe si lider në dhomat e zh-
veshjes së parizienëve, ka orga-
nizuar një darkë në një restorant
pranë "Harkut të Triumfit". Darka, ashtu edhe siç ësh-
të zakon për shumë klube, u realizua për ta bashkuar
akoma edhe më shumë ekipin, që  përpara e pret një
sezoni të gjatë dhe me shumë pretendime.

SPORT

Ish-trajnerin kuqezi e duan në Spanjë

De Biazi mund të marrë
drejtimin e Alaveshit

Ish-trajneri i Kombëtares,
Xhani De Biazi, me shumë

gjasa do të vijojë karrierën
në kampionatin spanjoll, pas
aventurës së shkëlqyer me
Kombëtaren shqiptare. Medi-
at italiane raportojnë se 61-

vjeçari është shumë pranë
mbylljes së marrëveshjes me
klubin e Alaveshit në La Liga.
De Biazi pritet të zërë vendin
e trajnerit Zubeldia, i cili u
shkarkua nga drejtuesit pas
zhgënjimit në javët e para të

kampionatit, ku skuadra e
Alaveshit numëron 5 humb-
je në 5 ndeshje. Italiani ësh-
të gati të rikthehet në La
Liga, pasi në sezonin 2007-
2008 ai drejtoi skuadrën e
Levantes. De Biazi shihet si

një "barkë shpëtimi" për
skuadrën baske, e cila ësh-
të duke kaluar një moment
krize. Skuadra e cila ka në
radhët e saj edhe Enco
Zidan e Bojan Kërkiç, ven-
dosi një rekord në Spanjë,
duke mos shënuar asnjë
gol në 5 javët e para të ka-
mpionatit. Mediat italiane
raportojnë se De Biazi dhe
drejtuesit e klubit spanjoll
pritet që të takohen së
shpejti për të diskutuar de-
tajet e emërimit të mund-
shëm të tij.

"Tifozët Kuq e Zi" kanë bojkotuar prej një viti ndeshjet shtëpiake të Kombëtares

FSHF organizon lamtumirën e
Canës, 'TKZ' kërkon të shtyhet
Ceremonia e kapitenit, në ndeshjen ndaj Italisë

Jeton Selimi

Francë 2016" ishte ka
pitulli i fundit për
Lorik Canën si futbol-

list, edhe pse kishte edhe
një vit kontratë me
francezët e Nantës. Prob-
lemet me zemrën bënë që
kapiteni legjendar i kuqez-
injve ta braktiste futbollin e
luajtur dhe ceremonia e
lënies së topkëmbës do të zh-
villohet para ndeshjes me Ital-
inë, më 9 tetor në stadiumin
"Loro Boriçi" të qytetit të Sh-
kodrës. "Ish-kapiteni i ekipit
kombëtar të futbollit, Lorik
Cana do të mbyllë zyrtarisht
karrierën e tij në datën 9 tetor
përpara ndeshjes zyrtare
eliminatore Shqipëri-Itali. Me
këtë rast, FSHF-ja do të orga-
nizojë ceremoninë e posaçme
për mbylljen e karrierës së
kapitenit të saj ndër vite, i cili
numëron edhe rekordin e
pjesëmarrjes me fanellën ku-
qezi të përfaqësueses, me 93
ndeshje. Përpara nisjes së
takimit, një ceremoni spe-
ciale do të realizohet në
vlerësim dhe mirënjohje për
ish-kapitenin Lorik Cana",
njofton Federata Shqiptare
e Futbollit.
'TKZ'

Por jo të gjithë janë dako-
rd me këtë vendim.

Nëpërmjet një letër publike
të postuar në faqen zyrtare
të "Facebook", grupimi "Ti-
fozat Kuq e Zi" i ka kërkuar
kapitenit legjendar të Ko-
mbëtares të shtyjë në një
kohë tjetër ceremoninë e
lamtumirës, kjo për faktin se
ata nuk do të jenë në stadi-
um për ta përshëndetur dhe
për të thirrur emrin e tij, për
shkak të bojkotit në ndesh-
jet që Kombëtarja luan në
shtëpi. Arsyeja ka të bëjë me
keqorganizimin dhe me
keqtrajtimin fizik dhe
psikologjik që tifozëve u
bëhet nga policia shqiptare.
"I dashur kapiten! Marrim
shkas që të drejtohemi me
këtë letër publike, pas lajmit
për ceremoninë lamtumirës
nga futbolli, të caktuar më
datë, 9 tetor 2017. Përpara
kësaj, dëshirojmë që në emër
të të gjithë anëtarëve të
grupimit TKZ (Tifozat Kuq e
Zi), të të falënderojmë, për
çdo djersë dhe mund për të

mirën e Kombëtares. Kudo
ku të kemi ndjekur, imazhet
e tua kanë qenë ato copëzat
e krenarisë që e kanë plotë-
suar mozaikun e një shqip-
tari të mirë dhe shembull.

Siç edhe jeni në dijeni,
'Tifozat Kuq e Zi' dhe bashkë
me të edhe disa grupime të
tjera tifozerike që prej 1 viti,
pa dëshirën e tyre janë në
bojkot të ndeshjeve të Ko-
mbëtares në shtëpi. Arsyeja
ka të bëjë me keqorganiz-
imin dhe me keqtrajtimin

fizik dhe psikologjik që na
bëhet nga policia shqiptare.
Akoma në kohën kur po sh-
kruajmë këtë letër, nuk ka
ndonjë reflektim, prandaj
edhe nuk mund të kthehemi
në stadium derisa këto sjell-
je të përfundojnë një herë e
përgjithmonë.

Si TKZ, si njerëz që të
kemi ndjekur kudo, jo vetëm
me ekipin kombëtar,
kërkojmë nga ju që të shty-
ni për një kohë tjetër cere-
moninë e lamtumirës. Kjo

për faktin se nuk mund të
pajtohemi, se nuk do të jemi
në stadium për të përshën-
detur edhe për të thërritur
emrin tënd fort, si përherë.

E dimë që nuk është
kërkesë e zakonshme, por
kërkojmë që të na kuptoni
drejt kërkesën tonë, nuk ka
të bëjë me ndonjë kryeneçë-
si, por ka të bëjë kryekëput
me trajtimin tonë njerëzor
dhe dëshirën për ta bërë
këtë ceremoni falënderuese
sa më madhështore. Ne jemi
të vendosur që bojkotin ta
çojmë deri në fund, sikurse
jemi të sigurt në respektin
dhe përkrahjen që na e ke
dhënë gjithnjë, për të cilën
gjë besojmë se as ju nuk keni
dëshirë që të na shihni duke
u persekutuar e keqtrajtuar.
Pa marrë parasysh rrjedhën
e situatës, ju keni qenë dhe
do të jeni udhërrëfyes për
shumë prej nesh se si lartë-
sohet emri i Shqipërisë dhe
i shqiptarëve nëpër botë".
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KRIPTOSKEME
Përgjigja e numrit të djeshëmKRIPTOSKEME

Fjalëkryqi (1) Fjalëkryqi (2)
HORIZONTAL
1. Harris aktor.
3. Termocentrali i shkurtër.
5. Organizata me koska.
10. Një tufë bagëtish.
12. Inicialet e Redford.
14. Kështu thonë se bëhet ai që mërzitet.
15. Scarlet e Bashkë e erën.
17. Elvira aktore.
19. Eshtë Panorama që ke në dorë.
21. Ushtojnë nga "ola".
22. Shtet aziatik.
24. Eshtë ministri.
25. Në radhtë të parë.
26. G... për njerëzit e FBI.
27. Makina Micra.
31. Mund të jetë proteste.
32. Pasur pa kufij.
33. Gjika e Dora d'Istria.
36. Të fundit në dhjetor.

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

37. Kush është nuk tutet.
38. Njën biletë njëmujore.
39. Një zakon i keq.
41. Pak imoralitet.
42. Dhjetë angleze.
43. Të parat në ambient.
45. Mund të jenë kuzhine.
48. Magritte piktor.
50. Janë tipat... tipografikë.
51. Tutorë pa zë.

VERTIKAL
1. Umberto që shkroi Baudolino.
2. Bertè këngëtare italiane.
3. Fillojnë një temë.
4. Një garë në hipodrom.
6. Qe burri i parë.
7. Një ndriçues.
8. Bëjnë shirit me shi.
9. I dha fillin Tezeut.

10. Vihen për të mbyllur
11. Para Saint-Germain në futboll.
13. Qëllon në një vend.
16. Eshtë dosja e të pandehurit.
17. Janë përmasat.
18. Mbush në kufij.
20. I bëjnë duart me ar.
21. Inicialet e dalì piktor.
23. Fillojnë argumentin.
28. Makina Ibiza.
29. Emri i Einstein.
30. Ndriçojnë rrugët.
31. Kim që qe aktore.
32. I hedh i dorzuari.
34. Inicialet e Nolte aktor.
35. Ishin rapsodët e akejve.
37. Fund shkurti.
40. Van der portier holandez.
44. Fillojnë masat
46. Inicialet e Rohmer.
47. Fillojnë teorikisht.
49. Numër i shkurtër.

Gjeni ndryshimin

Dy figurat kanë ndryshime nga njëra-tjetra

Përgjigja, ja cilat janë ndryshimet e figurave

BUDA
- Mos i beso asgjëje, s’ka rëndësi ku e ke dëgjuar ose kush e

ka thënë, edhe sikur ta kem thënë unë, vetëm nëse është e
pranueshme dhe e kuptueshme për arsyen tënde.

- Njeriu duhet të shpëtojë veten me përpjekjet e veta, asnjë
nuk mund të bëjë për të, atë që ai duhet të bëjë për vete.

Mjeshtri magjik, Da Vinçi
- Mirënjohja është një barrë, dhe çdo barrë është bërë

për t’u çliruar prej saj.                    Denis Diderot
- Nga mënyra e të qeshurit unë kuptoj se çfarë

edukate ka një njeri, ndërsa nga arsyeja e të qe-
shurit kuptoj inteligjencën e tij.         Rumiu

- Për të arritur gjëra më të
mëdha, duhet të jetojmë sikur
nuk do të vdesim kurrë.

(Vovenarzh)

- Zoti nuk do t’ju shohë
medaljet, gradat apo diplomat,
por cilësitë që keni.

(Elbert hubard)

- Guximi është frikë që zgjat një
minutë më shumë.

(Xhorxh S.Paton)

HORIZONTAL
1. Me të nxjerrin një tapë.
4. Inicialet e Klee piktor.
6. Qiriaqi aktor.
9. Etikë pa kufij.
11. Merren për shembull.
14. Fund janari.
15. Janë edhe ata të skuadrës.
17. Ortolani kompzitor.
18. Ushtrohej edhe nga bukanierët.
20. Në krye të sondazheve.
21. Janë të ndaluara në kthesë.
23. Ente Rajonale Civile.
24. Gjermania në tabela.
25. Mund të jetë unik.
27. Philippe që qe aktor.
29. Një pjesë e pelegrinazhit.
31. Gjysmë leader.
32. Maten pa zë.
33. Janë të përpjeta.
35. Qytet anglez.

36. Louis, poet surrealist.
38. Artet pa re.
39. Matet pa kufij.
40. Gruaja e Ben Hur.
42. Liam i Schindler's list.
45. Të parat në orkestër.
47. Makina Ibiza.
48. Renato, piktor i famshëm italian.
49. Mihali këngëtare lirike.

VERTIKAL
1. Mbyllin fushata.
2. Një pjesë e pikturave.
3. Janë njëvjeçarë
4. Një ngjyhet në tavolocë.
5. Eshtë katolik ai i papës.
6. Mbyllin portat.
7. Opera e Mascagni-t.
8. Tregohet duke bërë masakra.
10. Janë aftësi prodhuese të fabrikës.

11. Një gjuajtës francez.
12. Eshtë porti i Durrësit.
13. Kërkojnë origjinën e fjalës të tillë.
16. Pak pirografi.
19. Një pjesë e aerobisë.
21. U vodhi zjarrin perëndive.
22. Premtojnë të bëhen asa.
23. Mbeten në fund.
26. Rreth pa ekstreme.
28. Rendi pa zë
29. Eshtë veshje tahitianësh.
30. Tase e volejbollit.
33. Eshtë shahu i fundit.
34. Kim... Stuart aktor.
35. Fritz regjisor.
37. Ai i shtatë është kinemaja.
39. Një pjesë e ansamblit.
41. Diftong teatral.
43. Të parat në stacion
44. Qendër në tour
46. Mbarojnë fare.

TTTTThënie tëhënie tëhënie tëhënie tëhënie të
mençuramençuramençuramençuramençura
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