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SIMPATIZANTËT
MBËSHTESIN TAHIRIN
Ish-ministri Saimir Tahiri është
pritur jashtë banesës së tij, në
zonën e "Kodrës së Diellit" nga
shumë simpatizantë, të cilët prej
shumë orësh gjendeshin në lagjen
e tij për ta mbështetur. Shumë nga
mbështetësit e tij, mes të cilëve
edhe oficerë policie, por edhe
qytetarë të thjeshtë u mblodhën në
hyrjen e pallatit ku banon ish-
ministri, ndërsa shumë prej tyre
nuk kanë nguruar që ta përqafojnë,
duke i thënë "jemi me ty".
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"Ish-ministri i Brendshëm ka siguruar paprekshmërinë e grupit kriminal"

Prokuroria e Krimeve të Rënda:
Të arrestohet Saimir Tahiri!

Faktet, udhëtoi 4 herë me "Audin" me Artan Habilaj
I arrestuari në Itali, Moisi HabilajXhensila Kodra

Prokuroria për Krime të Rënda kërkon
arrestimin e Saimir Tahirit për dy aku-
za, "Trafikim i narkotikëve" kryer në
bashkëpunim, në formë të posaçme të

grupit të strukturuar kriminal, parashikuar nga nenet 283/a/
2 dhe 333/a të Kodit Penal të Republikës së Shqipërisë dhe
"Korrupsioni pasiv i funksionarëve të lartë shtetërorë ose i të
zgjedhurve vendorë", parashikuar nga neni 260 i Kodit Penal.
Prokuroria për Krime të Rënda në bazë të të dhënave të përf-
tuara nga hetimet kërkon nga Komisioni i Mandateve në Kuv-
endin e Shqipërisë dhënien e autorizimit për "arrestimin,
heqjen e lirisë dhe kontrollin personal e të banesës" për depu-
tetin Saimir Tahiri, komision i cili vendos sot në orën 11.00 të
drejtën apo jo të arrestimit të ish-ministrit.
Ndërkaq, pasditen e djeshme drejtuesi i
Prokurorisë për Krimet e Rënda, Besim Hajdar-
mataj, u është drejtuar deputetëve të Kuven-
dit me gjithë sqarimet pse kërkohet arrestimi
i tij, ndërkaq që faktet e mëposhtme sipas buri-
meve në prokurori, janë vetëm një pjesë e
dosjes hetimore ku përmendet emri i ish-min-
istrit të Brendshëm, Saimir Tahiri.
RRETHANAT

Më datë 17.10.2017 në bazë të të dhënave të
bëra publike, Prokuroria pranë Gjykatës së Sh-
kallës së Parë për Krime të Rënda, Tiranë, kon-
formë nenit 287 të Kodit të Procedurës Penale,
i cili parashikon se 'Prokurori shënon në regjistër çdo njoftim
të veprës penale, që i vjen ose që ka marrë me iniciativën e vet
dhe në të njëjtën kohë ose nga momenti në të cilin rezulton,
emrin e personit, të cilit i atribuohet vepra penale', ka regjis-
truar procedimin penal me nr. 313 të vitit 2017 për veprat pe-
nale të "Trafikimi i narkotikëve" kryer në bashkëpunim, në
formë të posaçme të grupit të strukturuar kriminal, parash-
ikuar nga nenet 283/a/2 dhe 333/a të Kodit Penal të Repub-
likës së Shqipërisë,  "Korrupsioni pasiv i funksionarëve të lartë
shtetërorë ose i të zgjedhurve vendorë", parashikuar nga neni
260 i Kodit Penal, në ngarkim të personit në hetim: Saimir Ta-
hiri, i biri i Bashkim dhe i Luiza, i datëlindjes 30.10.1979, lin-
dur në Tiranë dhe banues në Tiranë dhe për veprat penale të
'Trafikimi i narkotikëve' kryer në bashkëpunim, në formë të
posaçme të grupit të strukturuar kriminal, parashikuar nga
nenet 283/a/2 dhe 333/a të Kodit Penal të Republikës së Sh-
qipërisë dhe 'Korrupsioni aktiv i funksionarëve të lartë sh-
tetërorë ose i të zgjedhurve vendorë', parashikuar nga neni
245 i Kodit Penal. Për personat në hetim Mosisi Habilaj, i biri i
Ciko dhe Zenepe, i datëlindjes 18.01.1978, lindur dhe banues
në Vlorë; Florian Habilaj, i biri i Ciko dhe i Zenepe, i datëlindjes
10.11.1980; Artan Habilaj etj. Në lidhje me këto fakte penale
dhe për subjektet Moisi Habilaj, Florian Habilaj, Artan Habi-

laj, Armand Kocerri, etj. nga Prokuroria Pranë Gjykatës së
Shkallës së Parë për Krime të Rënda është zhvilluar hetimi në
rang të procedimeve penale me nr. 134 të vitit 2016 dhe 164 të
vitit 2017. Konform nenit 79 të Kodit të Procedurës Penale me
datë 18.10.2017 Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë
për Krime të Rënda, Tiranë ka vendosur bashkimin e procedi-
meve penale me Nr. 134 të vitit 2016, 164 të vitit 2017 dhe 313 të
vitit 2017 në një procedim të vetëm dhe konkretisht procedi-
min penal me Nr. 134 të vitit 2016. Sa më sipër, Prokuroria pranë
Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda, Tiranë, në
rang të procedimeve të lidhura është kompetente në ushtrimin
e ndjekjes penale në raport me rastin konform parashikimeve
ligjore të nenit 285 të Ligjit nr. 35/2017.

FAKTET
Nga ana e autoriteteve italiane të drejtësisë është arres-

tuar personi në hetim, Moisi Habilaj etj., të dyshuar për
kryerjen e veprave penale të 'Trafikimi i narkotikëve', kry-
er në bashkëpunim, në formë të posaçme në rang të grupit
të strukturuar kriminal. Arrestimi i këtij shtetasi është
bërë në funksion të hetimeve që autoritetet italiane të
drejtësisë po zhvillojnë në lidhje me kapjen dhe sekues-
trimin e sasisë prej 3.5 tonësh lëndë narkotike e llojit
kanabis sativa. Nga hetimet rezulton se ky shtetas në bash-
këpunim me persona të tjerë, të cilët ushtrojnë funksione
publike në Republikën e Shqipërisë ka arritur të trafikojë
për jashtë shtetit me destinacion Italinë sasi të kon-
siderueshme lënde narkotike. Si rezultat i veprimeve heti-
more të kryera është arritur të zbulohet se personi në hetim,
Moisi Habilaj dhe bashkëpunëtorët e tij kanë bashkëpunu-
ar me zyrtarë të lartë të Policisë së Shtetit, ku si person i
dyshuar është edhe ish- ministri i Brendshëm, personi në
hetim Saimir Tahiri. Personi në hetim, Moisi Habilaj në
bashkëpunim me persona të tjerë, duke përfituar nga lidh-
jet e ngushta me ish-ministrin e Brendshëm dhe kundrejt
shpërblimeve kanë arritur të bëjnë të mundur kultivimin
e sasive të konsiderueshme të lëndës narkotike, trans-

portimin e tyre në mënyrë të organizuar me destinacion
jashtë vendit. Në dijeni të këtyre detajeve dhe me veprime
aktive dyshohet të ketë vepruar edhe ish-ministri i
Brendshëm, Saimir Tahiri, i cili ka siguruar papreksh-
mërinë e veprimtarisë kriminale të grupit të strukturuar
kriminal. E gjithë veprimtaria kriminale mbështetej në
bashkëpunimin e grupit kriminal me strukturat e Policisë
së Shtetit, ku përfitimet direkte monetare shkonin tek ish-
ministri i Brendshëm, Saimir Tahiri.

HETIMET
- Është kapur dhe sekuestruar një sasi e kon-

siderueshme lënde narkotike, në masën prej
rreth 3.5 tonë e llojit kanabis sativa nga autorite-
tet italiane të drejtësisë, të dyshuara si të
trafikuara nga grupi kriminal Moisi Habilaj etj.

- Më datë 18.10.2017 është kapur dhe sekues-
truar një sasi lënde narkotike prej 3.978 tonë (tre
tonë e 978 nëntëqind e shtatëdhjetë e tetë kg), e
llojit kanabis sativa, në banesën e shtetasit në
hetim, Armand Koçerri, bashkëpunëtor i shteta-
sve Moisi Habilaj, Florjan Habilaj etj.

- Subjektet e dyshuara, Moisi Habilaj etj.,
në komunikimet telefonike dhe bisedat ambi-

entale që rezultojnë nga përgjimet e bëra ndërmjet tyre rezu-
lton të pasqyrojnë detaje, të cilat tregojnë përfshirjen në vep-
rimtarinë kriminale të shtetasit në hetim, Saimir Tahiri.

- Subjektet e dyshuara, Moisi Habilaj etj., në komunikimet
e bëra ndërmjet tyre rezulton të pasqyrojnë detaje, të cilat
tregojnë shpërblimet që i japin ish- ministrit të Brendshëm,
Saimir Tahiri në funksion të realizimit të veprimtarisë së tyre.

- Subjekti në hetim, Saimir Tahiri më datë 05.11.2013 ka re-
alizuar shitjen e automjetit me targa AA003GB, tek personi në
hetim Artan Habilaj, vëllai i të arrestuarit Moisi Habilaj.

- Më datë 16.08.2014, 30.08.2014, 29.08.2014, 08.08.2014, per-
soni në hetim Saimir Tahiri udhëton dhe përdor mjetin me
targa AA003GB, i cili sipas aktit të shitjes, rezulton të jetë
shitur më datë 05.11.2013. Në këto udhëtime rezulton që per-
soni në hetim, Saimir Tahiri ka qenë i shoqëruar nga sub-
jektet e tjera të dyshuara, Artan Habilaj, etj..

Nisur nga sa më sipër, në kushtet e sekuestrimit të lëndës
narkotike, dhënies së shpërblimeve nga grupi kriminal funk-
sionarëve të lartë zyrtarë, mbajtjes së kontakteve të vazh-
dueshme me ish-ministrin e Brendshëm, Saimir Tahiri, ekz-
iston një dyshim i arsyeshëm i bazuar në prova për ekzis-
tencën e veprimtarisë kriminale dhe përfshirjes në
këtë veprimtari të të dyshuarit Saimir Tahiri.

4 UDHËTIMET E TAHIRIT ME HABILAJT
Në kërkesën që prokuroria i dërgoi Parlamentit shkruheshin edhe 4 rastet kur ish-
ministri i Brendshëm, Saimir Tahiri kishte lëvizur me makinën me targa AA003GB, të
cilën ua kishte shitur kushërinjve të tij. "Subjekti në hetim, Saimir Tahiri, më datë
05.11.2013 ka realizuar shitjen e automjetit me targa AA003GB, tek personi në hetim,
Artan Habilaj, vëllai i të arrestuarit Moisi Habilaj. Më datë 16.08.2014, 30.08.2014,
29.08.2014, 08.08.2014, personi në hetim Saimir Tahiri udhëton dhe përdor mjetin
me targa AA003GB, i cili sipas aktit të shitjes, rezulton të jetë shitur më datë
05.11.2013. Në këto udhëtime rezulton që personi në hetim, Saimir Tahiri, ka qenë i
shoqëruar nga subjektet e tjera të dyshuara Artan Habilaj etj.", thuhet në dosje.



PRONONCIMI I PARË
Pasditen e djeshme, sapo ish-ministri i Brendshëm,
Saimir Tahiri doli nga shtëpia e tij, komentoi për
mediat situatën e krijuar pas kërkesës së
Prokurorisë së Përgjithshme, që kërkon arrestimin
e tij. I veshur sportiv, Tahiri u shfaq i qeshur dhe
teksa po hynte në makinën e tij, u tha gazetarëve
shprehjen e famshme të kryeministrit Edi Rama:
"Prisni, s'keni parë gjë akoma".
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TAKIMI

GAZ DEMI, NË SHTËPINË
I ISH-MINISTRIT
Përveç simpatizantëve apo
edhe qytetarëve të thjeshtë që
ishin në mbështetje të ish-
ministrit Saimir Tahiri, në
banesën e këtij të fundit shkuan
edhe persona VIP. Mësohet se
njëri prej atyre që e vizitoi
pasditen e djeshme tek "Kodra
e Diellit" ishte edhe presidenti i
"Partizanit", Gaz Demi. Ky i
fundit ka qëndruar për rreth 30
minuta në shtëpinë e ish-
ministrit Tahiri.

Moisiu: Bleva dy byzylykë 8 mijë euro për gruan dhe nënën e tij

Akuzat e prokurorisë, ish-ministri
Saimir Tahiri rrezikon 20 vjet burg
Përgjimet e grupit: Saimirit duhet t'i çoj 30 mijë euro

RAPORTIMET

TAHIRI, JEHONË NË
MEDIAT BOTËRORE
Kërkesa e Prokurorisë drejtuar
Kuvendit për heqjen e imunitetit
të Saimir Tahirit ka bërë jehonë
në mediat botërore. Disa prej
tyre kanë shkruar, "Euronews":
"Prokurori i përgjithshëm
kërkon arrestimin e ish-ministrit
të Brendshëm për korrupsion
dhe trafik droge". "News Paper
of Sicily": Droga nga Shqipëria
në Sicili, kërkesë e re,
arrestimi i ish-ministrit të
Brendshëm".

"Të gjithë e dinin lidhjen e tij me krimin"
Dritan Zagani: Tahiri 'zar'

i Ramës, duhet të arrestohet
Tahiri duhet të arrestohet". Kështu deklaroi dje ish-

shefi i Antidrogës së Fierit, Dritan Zagani, i cili ish-
te i pari që foli për implikimin e Saimir Tahirit me kla-
nin e Habilajve në Vlorë. Në një intervistë ekskluzive
për "GSH.al", ai shprehet se ish-ministri është 'zar' i
Ramës në këtë histori, edhe pse
një 'zar' që ka përfituar shumë
nga loja e pistë me krimin.
Zagani shprehet se të gjithë e
dinin lidhjen e Tahirit me
krimin, madje edhe politika,
por nuk folën për të fshehur
lidhjet e tyre, për të gjeneruar
paratë e fushatës. "Mendoj se
duhet të arrestohet, pastaj do
të bëhet apo jo mbetet në burg,
të shohim", tha ai. Ndërsa, i
pyetur nëse Tahiri është i përf-
shirë në trafik droge, Zagani tha: "Indirekt është deri
në grykë dhe jo vetëm ai, por e gjithë politika që erdhi
në pushtet me lekët e drogës. Mos kujtoni se bota ha
bar dhe beson pikturat e Ramës, apo reklamat që bën
Fugsi si propagandë boshe. E vërteta është kjo, droga
dhe pushteti janë bashkë sot më shumë se kurrë". Për-
sa i përket njohjes me kushërinjtë e Tahirit, ai tha: "I
njoh si trafikantë droge dhe s'kam pas asnjë lidhje me
ta që të arrij të informohem rreth takimeve të tyre me
Tahirin. Thjesht kam pasur informacione policore mbi
këtë të vërtetë". "Tahiri është thjesht dhe vetëm 'zar' i
Ramës, edhe pse zar që ka përfituar goxha nga kjo lojë e
pisët me krimin", përfundoi Dritan Zagani.

Në kërkim, Florian Habilaj Nëse ish-ministri i
Brendshëm, Saimir
Tahiri rezulton faj-

tor për akuzën "Trafikim i
narkotikëve" kryer në bash-
këpunim, në formë të
posaçme të grupit të struk-
turuar kriminal, parash-
ikuar nga nenet 283/a/2
dhe 333/a, rrezikon 10 deri
20 vjet burg. Për akuzën e
dytë, "Korrupsioni pasiv i
funksionarëve të lartë sh-
tetërorë ose i të zgjedhurve
vendorë", parashikuar nga
neni 260 i Kodit Penal, nga
5 deri në 12 vjet. Saimir Ta-
hiri bëhet zyrtari i parë i
këtij niveli në Shqipëri, që
akuzohet drejtpërsëdrejti
për pjesëmarrje në organi-
zatë kriminale. Sipas
prokurorisë, hetimi ndaj tij
ka nisur me iniciativë të
vetë më 17 tetor 2017, një
ditë pas arrestimit të Moisi
Habilajt në Itali pas heti-
meve katërvjeçare të
drejtësisë italiane.
PËRGJIMET
E ITALIANËVE

Më datë 16 dhjetor të
vitit 2013, në bisedën mes
Moisi Habilajt dhe Sabaudin
Çelajt, sipas vlerësimit të
prokurorëve dhe gjykatësve
italianë, përmendin minis-
trin e Brendshëm të asaj
kohe, Saimir Tahiri. Në
bisedën mes Moisi Habilajt
dhe Sabaudin Çelajt, të cilët
flasin për një person me
pushtet me emrin Saimir
Tahiri (deputet i Sh-

qipërisë) njeri i politikës,
Moisiu thotë: "Çfarë ka më
shumë se ne ai? Sabudini: Ai
ka vetëm emrin, famën dhe
pozitën, por nuk besoj që ka
më shumë para se ata. Moi-
siu: Saimiri në një muaj ka
bërë minimumi 5 milionë
euro. Sabaudini: Të gjitha
ato para ai i harxhon në fus-
hatën elektorale. Moisiu:
Atij nuk i mjaftojnë as 20

milionë në një fushatë elek-
torale". Ndërsa, në një tjetër
bisedë të po mes Moisi Ha-
bilajt dhe Sabaudin Çelajt
të bërë më 3 mars 2014 për-
mendet sërish Saimir Tahi-
ri. Ata përmendin disa shu-
ma për të cilat i detyrohen,
duke aluduar për kushëri-
rin e tij, Saimir Bashkim
Tahirit, ministër i
Brendshëm në Shqipëri, sh-

kruhet ndër të tjera në
dosje. "Mendo, veç borxheve
që kemi, veç atyre që kemi
marrë, kemi 75 mijë që janë
automatikisht të caktuara.
30 mijë 'xhaxhait', 30 mijë
duhet t'ia çoj Saimirit, bëjnë
60.15 anija që na duhet pat-
jetër, bëjnë 75 mijë, plus 100
që janë: 72 të atyre në Fier,
20 të Arsenit, 170 mijë lekë
heqim dhe këta të shtetit që
kemi", thuhet në dosje.
Ndërkaq, në një përgjim të
kryer në dhjetor të 2013,
Moisiu i thotë Sabaudinit se
ka blerë dy byzylykë për
gruan dhe nënën e Saimirit
dhe se kishte paguar 8 mijë
euro, pasi kishin edhe nga
një diamant. Më tej, Moisiu
tregon se për këto kishte
edhe nga një certifikatë, që
në rast të humbjes apo
vjedhjes së tyre, mund të
bëhej denoncim dhe u rim-
bursohej. Po ashtu, në dosje
thuhet se Moisi Habilaj dhe
Sabaudin Çelaj më datë 24
shkurt 2014 kanë shkuar në
Sicili me makinën tip "Audi
A8" me targë AA003GB në
emër të Saimir Tahirit, për
të takuar një person të qua-
jtur Melo, kamionist, i cili
do t'u dorëzonte paratë që
këta duhet të transportonin
për llogari të tyre në Sh-
qipëri. Po kjo makinë
shfaqet në datën 4 mars
2014, ku Moisi Habilaj dhe
Sabaudin Çelaj kanë udhë-
tuar nga Bari drejt portit të
Durrësit.

Nga detajet e analizuara ka dyshime se ndodhemi
para elementëve të figurave të veprave penale të

"Trafikimi i narkotikëve" kryer në bashkëpunim, në formë
të posaçme të grupit të strukturuar kriminal dhe  "Kor-
rupsioni aktiv i funksionarëve të lartë shtetërorë ose i të
zgjedhurve vendorë", parashikuar nga nenet 245 i Kodit
Penal, për të cilat është në hetim shtetasi Saimir Tahiri,
deputet i Kuvendit të Republikës së Shqipërisë, për nenet
283/a/2, 333/a dhe 260 të Kodit Penal.

Në këto kushte është e domosdoshme që në kuadër të ush-
trimit të ndjekjes penale dhe kur shihet e nevojshme që ndaj
një deputeti duhet të caktohet masa e sigurimit të arrestit në
burg, ose në shtëpi, heqja e lirisë në çfarëdo lloj forme, kon-
trolli personal ose i banesës, konform nenit 288 të Kodit të Pro-
cedurës Penale, prokurori kërkon autorizim nga Kuvendi.

Për sa më sipër, ju drejtohemi me këtë kërkesë me objekt
dhënia e autorizimit për arrestimin ose heqjen e lirisë së de-
putetit të Kuvendit të Shqipërisë' Saimir Tahiri. Me qëllim

për t'i hapur rrugë një hetimi të plotë dhe të gjithanshëm nga
ana e prokurorisë, bazuar në nenet 73/2 të Kushtetutës se
RSH-së dhe 288 të Kodit të Procedurës Penale të Republikës
së Shqipërisë, kërkojmë nga ju dhënien e autorizimit për ar-
restimin ose heqjen e lirisë, kontrollin personal ose të banesës
së deputetit të Kuvendit të Shqipërisë, shtetasit Saimir Tahiri.

Duke ju falënderuar për bashkëpunimin!
DREJTUESI I PROKURORISË
BESIM HAJDARMATAJ

KODI PENAL NENI 283/A
Trafikimi i narkotikëve
(Shtuar me ligjin nr. 8279, datë 15.1.1998;
ndryshuar me ligjin nr. 8733, datë 24.1.2001)
Importimi, eksportimi, tranzitimi dhe tregtimi në
kundërshtim me ligjin i substancave narkotike ose
psikotrope, si edhe i farërave të bimëve narkotike,
dënohet me burgim nga shtatë gjer në
pesëmbëdhjetë vjet. Po kjo vepër, kur kryhet në
bashkëpunim ose më shumë se një herë, dënohet me
burgim nga dhjetë gjer në njëzet vjet. Organizimi,
drejtimi ose financimi i kësaj veprimtarie dënohen me
burgim jo më pak se pesëmbëdhjetë vjet.



Besim Hajdarmataj
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Kreu i Kuvendit njofton mbledhjen, thërret edhe ish-ministrin

Arrestimi i Tahirit, pritet heqja e
imunitetit në Këshillin e Mandateve
Balla: Vota e deputetëve të PS, jo kundër drejtësisë

Takimet në Kryeministri pas kërkesës së prokurorisë

"Tahiri", lëvizjet e mazhorancës,
Xhafaj e Balla në zyrën e Ramës

GRUPI I PS-së
"Nuk ka për të pasur
asnjëherë në
Kuvendin e Shqipërisë
një votë të Partisë
Socialiste kundër
drejtësisë. Prandaj
dua t'ju them të
gjithëve që PS është
këtu për t'i qëndruar
fort atij mesazhi të
qartë që u ka dhënë
shqiptarëve: Ne jemi
për drejtësi, sepse
jemi për Shqipërinë që
duam dhe ju të gjithë
keni besim në këtë
çështje", tha dje
Taulant Balla.

Anëtarët e PD "ngujohen" në Kuvend për 4 orë në pritje të mbledhjes

Halimi: Rama nuk e do drejtësinë, Ruçi
vegël e tij për të shkatërruar provat

Gjatë gjithë ditës së
djeshme drejtues të

mazhorancës kanë zhvillu-
ar disa takime. Fillimisht,
ministri i Brendshëm, Fat-
mir Xhafaj ka mbërritur
pasditen e djeshme në
zyrën e kryeministrit.
Takimi mes tyre ka zgjatur
rreth 30 minuta dhe asgjë
nuk u bë publike. Men-
dohet që në qendër të bise-
dave të dy drejtuesve të
ketë qenë pikërisht çësht-
ja e implikimit të emrit të
Saimir Tahirit në dosjen e
Habilajve. Takimi erdhi
pak orë pas kërkesës së
Prokurorisë së Krimeve të
Rënda për arrestimin e
ish-ministrit të Brend-
shëm,  Saimir Tahiri.
Ndërkohë, së bashku me
ministrin Xhafaj në
takimin me kryeministrin
ka qenë edhe kryetari i

grupit parlamentar, Taulant
Balla. Kreu i grupit nuk ka
qëndruar më shumë se 20
minuta në mbledhje dhe ësh-
të larguar më herët, edhe pse
ka mbërritur më vonë se

Xhafaj në Kryeministri. Po
kështu, burimet bënë me
dije se në takim kanë qenë
edhe dy ministra të tjerë. E
ndërsa në Kryeministri po
zhvillohej takimi Rama-

Xhafaj, pak metra pranë
godinës ishte parkuar edhe
automjeti i Tahirit. Ish-
ministri ka bërë të ditur se
nuk ka pasur një takim me
kryeministrin Edi Rama
dje, por ka pohuar se të
mërkurën pasdite, ai ka pa-
sur një takim me kreun e
qeverisë në Kryeministri.
Mësohet se takimi mes
tyre ka qenë i tensionuar
dhe ka zgjatur gati dy orë.
Ish-ministri Tahiri ka folur
gjithashtu i prerë në
takimin me kreun e qever-
isë, por nuk bëhen të ditu-
ra bisedat mes tyre.

Darina Tanushi

Këshilli i Rregullores,
Imunitetit dhe Man
dateve do të vendosë

sot heqjen ose jo të imuni-
tetit të deputetit socialist,
Saimir Tahiri, pas kërkesës
së prokurorisë drejtuar dje
Kuvendit. Edhe pse
prokuroria deklaroi se
kërkesa drejt Kuvendit për
dhënien e lejes për ar-
restimin e deputetit kishte
shkuar që prej orës 14:00,
kryetari i Kuvendit, Gramoz
Ruçi deklaroi dje në
mbrëmje se kërkesa i kishte
mbërritur në orën 17:00. Në
daljen e tij për median, Ruçi
u shpreh: "Lidhur me
kërkesën e bërë ditën e sot-
me nga Prokuroria e Ti-
ranës, Kuvendit të Sh-
qipërisë për dhënien e au-
torizimit për ndalimin e de-
putetit z. Tahiri dhe, mbi të
gjitha për t'i dhënë fund çdo
spekulimi, i cili është trans-
metuar edhe në mediat tua-
ja, për veprime dhe për mos-
veprime nga ana e kryetarit
të Kuvendit, më lejoni t'ju
njoftoj ju dhe nëpërmjet
jush të gjithë opinionin pub-
lik se sot, (dje) në datën 19
tetor 2017, më është paraqi-
tur pikërisht në orën 17:00
nga strukturat e Kuvendit,
kërkesa e bërë nga Prokuro-
ria e Tiranës për dhënien e
autorizimit asaj, lidhur me
ndalimin e deputetit Saimir
Tahiri. Mbasi u konsultova
me stafin e Kuvendit lidhur
me gjykimin dhe vlerësimin
e tyre për nenin 73 pika 2 e
Kushtetutës të Shqipërisë,
për nenin 288 të Kodit të
Procedurës Penale, për ne-
nin 285 të ligjit 35/2017 dhe
me Rregulloren e Kuvendit,
nenin përkatës, që interpre-
ton mënyrën e veprimit të
kryetarit të Kuvendit në ras-
te të tilla, si edhe me prece-
dentët parlamentarë 27-

vjeçarë, mund t'ju them se
sot brenda ditës, pra brenda
datës 19 tetor 2017 dhe në
orën 18:30 kam nxjerrë këtë
urdhër: Materiali i depozitu-
ar pranë Kuvendit nga ana e
Prokurorisë së Tiranës t'u vi-
het në dispozicion brenda
ditës së sotme të gjithë
anëtarëve të Këshillit të Rreg-
ullores, Imunitetit dhe Man-
dateve", bëri të ditur Ruçi.
Sipas tij, ky material brenda
ditës së djeshme i është dër-
guar edhe deputetit Saimir
Tahiri. Ndërkohë, Ruçi tha se
sot në orën 11:00, pranë selisë
së Kuvendit do të mblidhet
Këshilli i Rregullores, Imuni-
tetit dhe Mandateve. E
ndërkohë është njoftuar për

këtë takim edhe Prokuroria e
Tiranës dhe deputeti Saimir
Tahiri. Ndërkohë më herët,
kryetari i grupit të PS-së,
Taulant Balla u shpreh: "Në
bindjen tonë të thellë për
këdo, e theksoj për këdo, për
çdo rast ne do ta bëjmë proce-
durën njëlloj, edhe në rastin
në fjalë, që mezi po prisni dhe
me të drejtë, por edhe në ras-
te të tjera që do të vijnë në
Kuvendin e Shqipërisë, me
qëllim që beteja jonë për
drejtësinë të mos ketë asnjë
pengesë. Të jeni të sigurt, që
edhe në këtë rast, drejtësia
është fjala jonë e vetme. Nuk
kemi asnjë kompromis në
betejën tonë për drejtësi. Ata
që në vend të betejës për

drejtësi kanë zgjedhur hallin
e tyre për pushtet, të dalin
çdo pesë minuta këtu dhe të
bëjnë thirrje pa ditur e pa
lexuar qoftë procedurën, pa
ditur e pa lexuar qoftë mate-
rialin e vendosur në dispozi-

cion nga prokuroria", dek-
laroi Balla. "Kukuvajkat që
këtë duan ta kthejnë në një
teatër të hallit të tyre për
pushtet, duhet ta dinë që
janë kukuvajka, që reformën
në drejtësi nuk e mbësh-

tetën kurrë. Këtë betejë nuk
e shohin si betejë për të fitu-
ar drejtësia, por e shohin si
një shpresë për të zgjidhur
hallin e pazgjidhshëm që ata
kanë", u shpreh kreu i grupit
parlamentar të PS-së.

Deputeti i PD-së, Eduard Halimi dënoi
vendimin e kryetarit të Kuvendit,

Gramoz Ruçi për të zhvilluar mbledhjen e
Këshillit të Mandateve dhe Rregullores sot
dhe jo dje. Në daljen e fundit
për mediat, pasi kishin qën-
druar prej 4 orësh për të pri-
tur mbledhjen, Halimi tha se
Ruçi është një vegël në du-
art e Edi Ramës për të sh-
katërruar lidhjet e tij me
krimet e ish-ministrit të
Brendshëm. "Jemi këtu prej
4 orësh për të pritur deri kur
të vinin deputetët e Partisë
Socialiste për të filluar mbledhjen e Këshil-
lit të Rregullores për të diskutuar dhe për
të vendosur lidhur me kërkesën e prokuror-
isë për arrestimin e Saimir Tahirit. Edi
Rama nuk e do drejtësinë, prandaj qëlli-

misht e vonon mbledhjen e Këshillit dhe
hapjen e rrugës së hetimit dhe arrestimit
të Saimir Tahirit", u shpreh deputeti i PD-
së. "Dënoj ashpër qëndrimin e Gramoz

Ruçit, i cili tregoi se është
vetëm një vegël në duart e
Edi Ramës, ku kërkon kohë
vetëm e vetëm të shkatërrojë
provat që lidhin krimin e
Saimir Tahirit me Edi
Ramën. Çdo minutë që kalon
është në favor të krimit, ësh-
të kundër drejtësisë dhe
kundër qytetarëve", theksoi
deputeti demokrat, duke kon-

firmuar praninë në mbledhjen ku pritet t'i
hiqet imuniteti Saimir Tahirit. Disa herë
gjatë ditës, Halimi dhe deputetët e PD-së në
Këshillin e Mandateve kërkuan mbledhjen
për heqjen e imunitetit të Tahirit.
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Edi Rama: Uroj që
Saimiri të provojë

që s'ka lidhje
me kriminelët

Kryeministri Edi
Rama i uroi dje ish-

ministrit të kabinetit të
tij, deputetit socialist
Saimir Tahiri që të pro-
vojë deri në fund që s'ka
lidhje me këtë histori.
"Kur them dua një vend
me drejtësi, kuptoj vetëm
drejtësi! Kur them dua të
vërtetën nga drejtësia, s'e
bëj si ata që veç janë tal-
lur dhe tallen me drejtës-
inë, edhe sot që flasim,
prej 27 vjetësh rresht! E
besoj këtë fjalë me gjithë
mend dhe luftoj për kup-
timin e plotë të kësaj
fjale, me gjithë zemër.
Drejtësi për të gjithë dhe
drejtësi mbi këdo", u
shpreh dje kryeministri
Edi Rama, në një status
në rrjetin social, "Face-
book". "Uroj që Saimiri të
provojë deri në fund që
s'ka lidhje me këtë histori
kriminelësh. Por këtë
dua ta mësoj nga drita e
së vërtetës dhe këtë dritë
s'e kam as unë, as qever-
ia, as partia. E ka vetëm
drejtësia që duhet të na e
ndriçojë këtë udhëkryq
mes llafeve e provave.
Deri në fund", shkroi
kreu i qeverisë, pas
kërkesës së prokurorisë
për arrestimin e Tahirit.

Ish-ministri sqaron akuzat ndaj tij: Nuk kam udhëtuar kurrë me Habilajt për në Itali

Tahiri: Shkoj në qelinë më të
largët, do vërtetoj pafajësinë

"Ilir Metën e kam armik. Nuk dua mbrojtje nga Edi Rama"

Saimir Tahiri dje, duke
firmosur marrjen e

njoftimit të Kuvendit
për kërkesën

e prokurorisë për
arrestimin e tij

Ish-ministri i Brendshëm, Saimir
Tahiri, deklaroi dje se do të shkojë
në qelinë më të largët të burgut

për të vërtetuar pafajësinë e tij. Gjatë
intervistës në emisionin "Opinion",
Tahiri tha se nuk ka kërkuar
mbrojtjen e Edi Ramës, ndërsa dek-
laroi se Ilir Metën e ka armik.

A do shohim ndonjë gjë konkrete?A do shohim ndonjë gjë konkrete?A do shohim ndonjë gjë konkrete?A do shohim ndonjë gjë konkrete?A do shohim ndonjë gjë konkrete?
Nuk është një moment i zakonshëm

për mua dhe as për familjen time, siç
nuk është një moment i zakonshëm
për të gjithë njerëzit që më kanë njo-
hur, apo ata që kanë besuar tek mua
në një moment të caktuar dhe që më
kanë zgjedhur, përfshirë këtu edhe me
një ndjesë timen për shqetësimin e
kolegëve në PS, kolegëve që janë në
qeveri, kryeministrit, të cilëve u kam
krijuar pa dashjen time këtë
shqetësim. Më së pari është familja
ime dhe im bir.

A ju kanë kontaktuar kolegët tuaj?A ju kanë kontaktuar kolegët tuaj?A ju kanë kontaktuar kolegët tuaj?A ju kanë kontaktuar kolegët tuaj?A ju kanë kontaktuar kolegët tuaj?
Ka gjithmonë një moment për të

kuptuar se as armiq të vërtetë bën dhe
se sa miq të rremë bën. Ashtu siç ka
miq pa fund dhe kolegë që më kanë
marrë në telefon dhe më kanë mbësh-
tetur. Ky është një nga momentet që
nuk mjaftohem, nuk i vë faj kujtdo që
nuk më ka marrë në telefon. Apo ka
pasur frikë, mendon që jam në
përgjim. Nuk i vë faj askujt. Edhe për
mua kërkesa e prokurorisë sot ishte
surprizë.

Po për kryeministrin, kishte aiPo për kryeministrin, kishte aiPo për kryeministrin, kishte aiPo për kryeministrin, kishte aiPo për kryeministrin, kishte ai
dijeni se do kërdijeni se do kërdijeni se do kërdijeni se do kërdijeni se do kërkkkkkonin aronin aronin aronin aronin arrrrrrestin?estin?estin?estin?estin?

Nuk e di, ndoshta nuk më takon ta
di. Nuk është ndër gjërat e zakonshme
për një ministër të Brendshëm të bëjë
burg me ata që i ka arrestuar.

Ndiheni i tradhtuar nga partiaNdiheni i tradhtuar nga partiaNdiheni i tradhtuar nga partiaNdiheni i tradhtuar nga partiaNdiheni i tradhtuar nga partia
juaj? A ndiheni i braktisur ose kur-juaj? A ndiheni i braktisur ose kur-juaj? A ndiheni i braktisur ose kur-juaj? A ndiheni i braktisur ose kur-juaj? A ndiheni i braktisur ose kur-
ban?ban?ban?ban?ban?

Unë nuk pres mbrojtje pa kushte
nga askush, as nga familja ime, as nga
kolegët e aq më pak nga kryeministri,
që për arsye që ne i kuptojmë ka një
barrë. Unë do shqetësohesha nëse më
tradhton e vërteta. Unë do shqetëso-
hesha të filloja të mendoja nëse më
tradhton e vërteta. Nëse gjatë detyrës
sime do kisha bërë një vepër penale.

Jeni takuar dje me kryeministrin?Jeni takuar dje me kryeministrin?Jeni takuar dje me kryeministrin?Jeni takuar dje me kryeministrin?Jeni takuar dje me kryeministrin?
Po, jam takuar.
ÇfÇfÇfÇfÇfarë ju ka kërarë ju ka kërarë ju ka kërarë ju ka kërarë ju ka kërkuar?kuar?kuar?kuar?kuar?
Nuk më ka kërkuar asgjë për të

cilën ia vlen ta shënoja. Kam pasur një
bisedë normale për një situatë anor-
male. Unë nuk tradhtohem.

E keni kërcënuar kryeministrinE keni kërcënuar kryeministrinE keni kërcënuar kryeministrinE keni kërcënuar kryeministrinE keni kërcënuar kryeministrin
se do ta tërhiqni me vse do ta tërhiqni me vse do ta tërhiqni me vse do ta tërhiqni me vse do ta tërhiqni me veteeteeteeteete...............

Nuk e kam kërcënuar, unë nuk
kërcënoj njeri. Nuk e kam as për mor-
al. Çdo e vërtetë e imja nuk është
kërcënim për askënd.

A duhet të ndihet i kërcënuarA duhet të ndihet i kërcënuarA duhet të ndihet i kërcënuarA duhet të ndihet i kërcënuarA duhet të ndihet i kërcënuar
kryeministri?kryeministri?kryeministri?kryeministri?kryeministri?

S'ka asnjë arsye.
Keni të vërteta të fshehura?Keni të vërteta të fshehura?Keni të vërteta të fshehura?Keni të vërteta të fshehura?Keni të vërteta të fshehura?
Unë kam bërë detyrën time, duke

u kujdesur vetëm për të drejtën. Unë
kam qenë ministër i Brendshëm dhe
mund të bëja ndere për këdo. Unë
mund të kisha sot shok Ilir Metën dhe

sot nuk e kam të tillë, e kam zgjedhur
ta kem përballë dhe jo në krah. Po
kështu edhe opozitën. Sot ka politikanë
që kanë një aleancë më të madhe se sa
kufijtë politikë, nën korridoret e poli-
tikës. Ndoshta unë ju dukem i vetëm.
Unë nuk jam vetëm.

A ishin Habilajt që kujdeseshinA ishin Habilajt që kujdeseshinA ishin Habilajt që kujdeseshinA ishin Habilajt që kujdeseshinA ishin Habilajt që kujdeseshin
për skafin tuaj personal?për skafin tuaj personal?për skafin tuaj personal?për skafin tuaj personal?për skafin tuaj personal?

Janë kushërinj të shtatë, ose të tetë.
Unë nuk kam ngrënë kurrë drekë me
ta. Unë nuk kam pasur marrëdhënie
të afërta me ta, nuk do ta përjashtoj që
në festa familjare, kemi qenë në një
mjedis. Nuk kam pasur kurrë mar-
rëdhënie të ngushtë. E vetmja mar-
rëdhënie e imja, për të cilën unë ndi-
hem fajtor dhe për të cilën mbaj një
përgjegjësi morale përballë familjes
sime, njerëzve që më kanë zgjedhur
është që pak ditë pas marrjes së
detyrës sime si ministër, e pashë të ar-
syeshme të shisja makinën time. Shit-
ja është bërë në një noter të rregullt,
pasqyruar në regjistrin elektronik të
Ministrisë së Drejtësisë. Unë nuk kisha

më detyrimin që të transferoja më
pronësinë e makinës. Sot shqiptarët e
dinë që kush e shet makinën, nuk
ndërron pronësinë.

Kjo nuk ka ndodhur dhe unë e kam
vërtetuar vetëm kur ka dalë Zagani ta
thotë. Kjo nuk ka ndodhur, se unë
kisha një gjyq me Shkëlzen Berishën
dhe shtëpia, makina është kjo arsyeja
pse Përmbarimi e ka bllokuar pronës-
inë. Kur Zagani tha se makina është e
Saimir Tahirit, unë kam shkuar tek
prokurori dhe i thashë më heto.

A keni udhëtuar në Itali me Habi-A keni udhëtuar në Itali me Habi-A keni udhëtuar në Itali me Habi-A keni udhëtuar në Itali me Habi-A keni udhëtuar në Itali me Habi-
lajt?lajt?lajt?lajt?lajt?

Kurrë!
A keni marrë para nga Habilajt?A keni marrë para nga Habilajt?A keni marrë para nga Habilajt?A keni marrë para nga Habilajt?A keni marrë para nga Habilajt?
Në përgjimin në datën 10 dhjetor të

2013, dy muaj pasi kisha marrë detyrën,
deklarojnë që unë fitoja 5 milionë euro
në muaj. Pra, këta njerëz deklarojnë se
unë fitoja 5 milionë euro, sepse bëja
tregtinë e drogës. Kjo më duket qeshar-

ake edhe për logjikën mesatare të çdo sh-
qiptari. Sikur të gjithë Shqipërinë të kisha
mbjellë me drogë, ato dy muaj nuk do
kisha marrë kurrë kaq para.

A keni marrë para prej tyre, dhurata?A keni marrë para prej tyre, dhurata?A keni marrë para prej tyre, dhurata?A keni marrë para prej tyre, dhurata?A keni marrë para prej tyre, dhurata?
Jo.
Nuk kishit asnjë dijeni për këtaNuk kishit asnjë dijeni për këtaNuk kishit asnjë dijeni për këtaNuk kishit asnjë dijeni për këtaNuk kishit asnjë dijeni për këta

njerëz?njerëz?njerëz?njerëz?njerëz?
Dy trafikantë në nivele ordinere, madje

që i thonë njërit-tjetrin për ministrin e
Brendshëm, pavarësisht se isha kushëri i
tyre i dhjetë që dy muaj pasi kisha marrë
detyrën merrja 5 milionë euro. Kjo është
kaq banale dhe aq e pavërtetë, sa s'ka ko-
ment për më tutje. Por, përtej kësaj po flasim
për disa përgjigje të bëra nga policia ital-
iane, që unë pres të sqarohen në prokurori,
ku emri im përmendet disa herë.

Shqipëria në vlerësimin tim nuk ka
histori bandash. Janë ca banditë rrugësh,
të cilët me vullnet nga policia dhe mbi të
gjitha prokuroria dhe nga gjykata më
shumë shkojnë në burg fare kollaj. Unë di
t'ju them që historia e Elbasanit nuk ka
asnjë motiv për shok publik. Unë kam
qenë ministër dhe të dyja bandat janë ar-

restuar. Të dyja bandat që sot bëjnë
këto numrat, janë arrestuar dhe i
ka liruar gjykata pas 6 muajsh apo
një viti.

A mbani përgjegjësi për mb-A mbani përgjegjësi për mb-A mbani përgjegjësi për mb-A mbani përgjegjësi për mb-A mbani përgjegjësi për mb-
jelljen e kanabisit?jelljen e kanabisit?jelljen e kanabisit?jelljen e kanabisit?jelljen e kanabisit?

Unë padyshim mbaj përgjegjë-
si. Nuk kam si t'i shmangem, por
di të them që historia e kanabisit
nuk është kështu. Për kanabisin,
unë nuk pranoj asnjë moral nga
politikanë që janë shumë më
hajdutë e kriminelë se sa fshatarë
në cepat e Shqipërisë, që për sh-

kak të varfërisë kanë mbjellë kanabis.
A ka rol Fatmir Xhafaj në nxjerrjen eA ka rol Fatmir Xhafaj në nxjerrjen eA ka rol Fatmir Xhafaj në nxjerrjen eA ka rol Fatmir Xhafaj në nxjerrjen eA ka rol Fatmir Xhafaj në nxjerrjen e

mamamamamaterialeterialeterialeterialeterialevvvvve dhe akuzae dhe akuzae dhe akuzae dhe akuzae dhe akuzavvvvve ndaj jush?e ndaj jush?e ndaj jush?e ndaj jush?e ndaj jush?
Edhe unë po ju them që sot nuk është

dita të them këtë, do shkoj edhe në qelinë
më të largët të burgut dhe do rri aty de-
risa të zbardhet e vërteta dhe pasi të zbard-
het, do merrem me këdo. Unë kam qenë
ministër dhe mua sot më intereson vetëm
e vërteta që im bir të rritet dhe të mos
kthejë kokën mbrapa.

KKKKKush po tenton t'ju çojë në bush po tenton t'ju çojë në bush po tenton t'ju çojë në bush po tenton t'ju çojë në bush po tenton t'ju çojë në burg? Siurg? Siurg? Siurg? Siurg? Si
do vërtetoni pafajësinë?do vërtetoni pafajësinë?do vërtetoni pafajësinë?do vërtetoni pafajësinë?do vërtetoni pafajësinë?

Mua më intereson të dalë e vërteta.
Nëse ka njerëz që janë marrë me këtë his-
tori do vijë dita që unë do merrem me ta.

Do sakrifikoni veten për partinë?Do sakrifikoni veten për partinë?Do sakrifikoni veten për partinë?Do sakrifikoni veten për partinë?Do sakrifikoni veten për partinë?
Unë do sakrifikoja vetëm për qetësinë

e familjes sime dhe për të vërtetën. Nuk
më intereson kjo loja me koka, do vijë dita
ime që të merrem me ta.

Si do merreni?Si do merreni?Si do merreni?Si do merreni?Si do merreni?
Pa diskutim.
Pse përPse përPse përPse përPse përmend emrin e Ilir Metën?mend emrin e Ilir Metën?mend emrin e Ilir Metën?mend emrin e Ilir Metën?mend emrin e Ilir Metën?
S'kam asgjë.
KKKKKush po ta bën këtë?ush po ta bën këtë?ush po ta bën këtë?ush po ta bën këtë?ush po ta bën këtë?
Po paguaj kostot e besimit tim, nuk dua

asnjë mbrojtje nga Edi Rama. E keni ga-
bim.

Çfarë ishte deklarata juaj që 's'keniÇfarë ishte deklarata juaj që 's'keniÇfarë ishte deklarata juaj që 's'keniÇfarë ishte deklarata juaj që 's'keniÇfarë ishte deklarata juaj që 's'keni
parë gjë akoma'?parë gjë akoma'?parë gjë akoma'?parë gjë akoma'?parë gjë akoma'?

Kjo sigurisht është një rrugë e gjatë,
të cilën unë ia kam detyrim çdokujt që
ka besim te mua. Çdo besim që është in-
vestuar.

A e keni njohur dhe jeni ulur meA e keni njohur dhe jeni ulur meA e keni njohur dhe jeni ulur meA e keni njohur dhe jeni ulur meA e keni njohur dhe jeni ulur me
Emiljano Shllazin ndonjëherë?Emiljano Shllazin ndonjëherë?Emiljano Shllazin ndonjëherë?Emiljano Shllazin ndonjëherë?Emiljano Shllazin ndonjëherë?

Kurrë. Hapni letrat.
Në mars kur u larguat, e dini pseNë mars kur u larguat, e dini pseNë mars kur u larguat, e dini pseNë mars kur u larguat, e dini pseNë mars kur u larguat, e dini pse

ju largoi?ju largoi?ju largoi?ju largoi?ju largoi?
Nëse një ditë do merrja vesh që

kryeministri im do kishte një arsye të
ardhur nga larg, të ardhur nga ndërko-
mbëtarët. Ka pasur një raport të tillë
të denjë për të më kërkuar mua të lar-
gohem nga qeveria, do e bëja fajtor atë
për mungesën e raportit. Ka përmbush-
ur raportin e vet me mua, por ka shke-
lur raportin e vet me ligjin dhe ta çon-
te në prokurori dhe unë të ikja në burg.
Unë di që kryeministri e ka dhënë ar-
syen shteruese dhe unë s'kam asgjë.
Mos prisni që unë t'ju them se çfarë
kam folur me kryeministrin apo ç'flas
sot.

Do jeni në Komisionin e Mandat-Do jeni në Komisionin e Mandat-Do jeni në Komisionin e Mandat-Do jeni në Komisionin e Mandat-Do jeni në Komisionin e Mandat-
eve?eve?eve?eve?eve?

Padyshim.
Do të vDo të vDo të vDo të vDo të votoni edhe votoni edhe votoni edhe votoni edhe votoni edhe vetë për autoriz-etë për autoriz-etë për autoriz-etë për autoriz-etë për autoriz-

imin?imin?imin?imin?imin?
Nuk e di nëse do më lejohej proce-

duralisht. Pretendoj që prokuroria të
sjellë prova që motivojnë kërkesën. Ven-
dimi është i çdo deputeti, i grupeve
parlamentare. E sigurt është që unë
s'kam për t'i kërkuar askujt as të më
mbështesë.

A i kA i kA i kA i kA i keni këreni këreni këreni këreni kërkuar mbrkuar mbrkuar mbrkuar mbrkuar mbrojtje kryojtje kryojtje kryojtje kryojtje kryemi-emi-emi-emi-emi-
nistrit?nistrit?nistrit?nistrit?nistrit?

Unë kam biseduar me kryeministrin
dhe nuk ia kam kërkuar këtë. I kam
kërkuar, nuk dua asnjë mbrojtje të pam-
erituar. Unë nuk dua asnjë lloj imuni-
teti politik, asnjë lloj mburoje nga cila-
do marrëdhënie e imja me këdo. Unë
po shkoj në burg, po arrestohem. Kjo
është Shqipëria ku numëron fletët e
bllokut dhe numëron 7 përqindëshat,
është presidenti i Republikës. E kam
armik që nga dita e parë si ministër.
Nuk më intereson fare. Kjo është Sh-
qipëria.

Nesër edhe i arrestuar, do bëj bete-
jën time të jetës dhe do luftoj sikur i
vetmi shqiptar që ta besoj të vërtetën
time jam unë dhe përballë do kem këdo,
që në këto mënyra, që në llumin e krim-
it e të politikës do më dalë përballë.

Jeni i zhgënjyer nga miqtë eJeni i zhgënjyer nga miqtë eJeni i zhgënjyer nga miqtë eJeni i zhgënjyer nga miqtë eJeni i zhgënjyer nga miqtë e
arararararmiqtë?miqtë?miqtë?miqtë?miqtë?

Unë nuk jam i tradhtuar nga
askush. Unë nuk dua një aleancë bur-
rash kot më kot. Unë nuk e dua këtë.
Unë mund të mos kisha asnjë armik
sot në politikë.

Nuk kam qenë lloji i politikanit që i
shtrihet barkas një ambasadori apo t'i
puthja dorën. Kam menduar që Sh-
qipëria është një shtet sovran. Në sh-
tëpinë time s'ka asnjë burrë që vjen të
zgjidhë problemet. S'ka nevojë Sh-
qipëria për ambasadorë që tregojnë se
sa familje apo klane mafioze ka, ia kam
thënë ambasadorëve që atëherë s'më
duhet mua fare kritika publike e një
ambasadori, më duhet që kur të flasë
për policinë të vijë të më japë një ndih-
më konkrete. Megjithatë, e vlerësoj
ambasadorin amerikan për kurajën e
pashoq për të denoncuar gjëra.

DEPUTETËT
Saimir Tahiri akuzoi se janë 30
deputetë të opozitës që kanë dalë
jashtë vendit me persona që kanë
pasur rekorde kriminale në të
kaluarën. "Vetëm në opozitën e
sotme dhe të djeshme ka gati 30
deputetë që kanë dalë jashtë
vendit me persona që kanë pasur
rekorde kriminale në të kaluarën",
u shpreh ish-ministri.
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Kërkesa, PD: Kuvendi t'i hapë rrugë arrestimit. Kryeministri të ikë!

Trafiku i drogës, Basha: Tahiri
ka video të përfshirjes së Ramës
"Dimashi pastron laptopin dhe celularin e Tahirit"

Berisha: Rama
e shiti Tahirin

pas materialeve
të reja

Ish-kryeministri Sali
Berisha publikoi dje

mesazhin e një qytetari,
që shprehet se ka parë
Edi Ramën duke folur në
telefon dhe duke thënë
se kanë ardhur materi-
ale të reja shumë im-
plikuese në lidhje me
hetimet ndaj Saimir Ta-
hirit. Sipas Berishës,
Rama e "shiti" Saimir
Tahirin në kafene. Në
mesazhin dërguar
z.Berisha bëhet e ditur se
një bisedë me tona të lar-
ta e kryeministrit Edi
Rama është dëgjuar nga
dëshmitarë të shumtë në
një prej lokaleve në
kryeqytet. Biseda me
tona të larta e Ramës be-
sohet se ka qenë me ish-
ministrin Saimir Tahiri.
Bëhet fjalë për prova të
reja që kanë mbërritur
nga Italia, mbrëmjen e së
mërkurës, gjë që kanë
sjellë edhe kërkesën për
arrestimin e ish- minis-
trit Saimir Tahirit.
"Noriega shet Saje qorrin
në kafene! Lexoni me-
sazhin e sapoardhur të
qytetarit dixhital! 'Për-
shëndetje Doktor. Isha
ulur në një lokal ku qël-
loi të hynte Rama, i cili
nxinte i tëri dhe po fliste
në telefon. Nuk vuri re se
kishte njerëz apo e bëri
me qëllim, por po thosh-
te që kishin ardhur ma-
teriale të reja shumë im-
plikuese në lidhje me
hetimet'", thuhet në me-
sazhin dërguar ish-
kryeministrit Berisha.

AKUZA
"Ish-ministri Tahiri disponon video dhe fakte për
përfshirjen e Edi Ramës në trafik droge. Edi
Rama e ka jetike marrëveshjen me Saimir Tahirin
dhe të dy të shpëtojnë paq dhe të vazhdojnë të
menaxhojnë milionat", u shpreh kryedemokrati,
Lulzim Basha.

RRËZIMI I QEVERISË
"Qeveria e Ramës ka mbaruar de fakto, çdo ditë
e qëndrimit të tij kryeministër është agoni. Vetë
Rama është kufomë politike, që flet si njeri i
çekuilibruar. PS është në buzë të greminës,
nëse nuk shkëputet nga Rama dhe grupi
kriminal", tha z.Basha.

Valentina Madani

Kreu i PD-së, Lulzim
Basha, apeloi dje për
largimin e kryemi-

nistrit Edi Rama, pasi sipas
tij është i përfshirë në
trafikun e drogës. Basha e
bëri atë përgjegjësin kryesor
për gjendjen në vend, duke
e akuzuar se ka qenë në dije-
ni të të gjitha veprimeve të
ish-ministrit Saimir Tahiri,
lidhur me çështjen "Habi-
laj". "E vetmja rrugë për ta
nxjerrë vendin nga kriza - u
shpreh Basha - është largi-
mi i kryeministrit Rama dhe
formimi i një qeverie anti-
mafie". Z.Basha informoi se
ish-ministri i Brendshëm,
Tahiri dhe kryeministri
Rama po negociojnë një mar-
rëveshje mes tyre për t'ia
hedhur me një kosto sa më
të lehtë pas skandalit të
përgjimit të dosjes "Habilaj".
Kjo sipas Bashës, për faktin
se Tahiri disponon prova me
zë dhe figurë, që lidhin
Ramën direkt me bandat
dhe klanet mafioze të Sh-
qipërisë. "Edi Rama mun-
dohet t'i ikë kësaj
përgjegjësie, sepse është
përgjegjësi kryesor. Kjo
përgjegjësi nuk mund të
fshihet as duke arrestuar, as
duke lënë të lirë Tahirin. Ne
e dimë dhe kemi të dhëna se
Edi Rama dhe Saimir Tahiri
aktualisht po përpunojnë
një marrëdhënie dhe një
marrëveshje me njëri-
tjetrin. Saimir Tahiri dis-
ponon fakte, të dhëna,
përgjime dhe filmime për
përfshirjen në marrëdhënie
direkte të Edi Ramës me
bandat mafioze, klanet ma-
fioze të Shqipërisë. Edi
Rama e ka jetike mar-
rëveshjen me Saimir Tahi-
rin, i cili ndonëse i ekspo-
zuar në mënyrë të pash-
presë para opinionit dhe
ligjit, do përpiqet t'ia hedhë
me një kosto sa më të ulët
dhe të dy të shpëtojnë paq,
të vazhdojnë të menaxhojnë
milionat e eurove dhe push-
tetin politik. Kjo nuk mund
dhe nuk duhet të ndodhë!
As arrestimi i Saimir Tahir-
it, as vënia para drejtësisë e
peshqve të tjerë të mëdhenj
nuk do të ketë sukses për sa
kohë peshku më i madh ësh-
të ulur në karrigen e kryem-
inistrit", deklaroi z.Basha.
Kreu i PD-së, Lulzim Basha,
përgëzoi Prokurorinë e Kri-
meve të Rënda, shërbimet
inteligjente dhe partnerët e
huaj për operacionin në Bab-
icë të Vlorës, ku u sekues-
trua rreth 4.5 tonë kanabis
sativa. Basha i kërkoi
prokurorisë që të veprojë
me shpejtësi pas arrestimit
të Moisi Habilajt në Itali dhe
të vendosë para përgjegjë-

sisë ish-ministrin Saimir Ta-
hiri si të implikuar në këtë
çështje. Kreu i PD deklaroi
se, "tashmë Rama dhe Tahi-
ri po përpiqen të gjejnë një
zgjidhje për të shpëtuar",
ndërsa theksoi se ish-minis-
tri i Brendshëm posedon pro-

va për përfshirjen edhe të
kryeministrit Rama. "Tahiri
disponon video dhe fakte për
përfshirjen e Edi Ramës në
trafik droge. Edi Rama e ka
jetike marrëveshjen me
Saimir Tahirin dhe të dy të
shpëtojnë paq dhe të vazh-
dojnë të menaxhojnë milion-
at", u shpreh kryedemokra-
ti. Në një situatë të tillë,
Basha kërkoi që Kuvendi t'i
hapë rrugën drejtësisë. "I bëj
thirrje Kuvendit të veprojë
menjëherë, të mbledhë Ko-
misionin e Mandateve dhe
seancën plenare për të ve-
pruar pa vonesë, për t'i

hequr imunitetin Tahirit,
çdo orë e minutë do shërbe-
jë për shkatërrimin e
provave", deklaroi z.Basha.
Sipas tij, arrestimi i Tahirit
është vetëm hapi i parë i rrë-
zimit të qeverisë. "Qeveria e
Ramës ka mbaruar de fakto,
çdo ditë e qëndrimit të tij
kryeministër është agoni.
Vetë Rama është kufomë
politike, që flet si njeri i
çekuilibruar. PS është në
buzë të greminës, nëse nuk
shkëputet nga Rama dhe gru-
pi kriminal", theksoi kreu i
PD-së. Shkarkimi i 12 drej-
tuesve të policisë dhe shefat

e sektorëve, për kreun e
demokratëve janë thjesht
heqje e vëmendjes nga oper-
acioni i Vlorës, ku u sekues-
truan rreth 4 tonë kanabis.
"Dua të dënoj përpjekjet e
Haki Çakos dhe kupolës së
korruptuar të Policisë së
Shtetit për të tërhequr vë-
mendjen nga ky operacion i
suksesshëm, që pati sukses
pikërisht për shkak të
izolimit të segmenteve të
korruptuara të policisë deri
në çastin e fundit, deri
atëherë kur ata nuk mund të
paralajmëronin dhe të pen-
gonin këtë aksion të suk-

sesshëm", u shpreh kreu i
PD-së. Z.Basha akuzoi
z.Rama se po 'blen' kohë për
që të shkatërrojnë provat e
krimit me ish-ministrin e
Brendshëm, Saimir Tahiri.
Për këtë akuzë, kryedemok-
rati ka sjellë denoncimin e
një qytetari, i cili i ka shk-
ruar duke i thënë: "Shtëpia
(e Tahirit) po pastrohet e po
krihet me thasë! Ernest Di-
mashi, drejtori i IT, po pas-
tron laptopin dhe celularët
e Saimirit" Ja si Edi Rama
blen kohë për ushtarin e tij,
ndërkohë që shkatërrojnë
provat e krimit". "Zoti Basha,
prej 3 netësh në darkë te sh-
tëpia e Tahirit janë
mbledhur shumë njerëz, që
kanë hyrë e kanë dalë.
Shumë prej tyre tipa të fortë
e të veshur në të zeza! Shtë-
pia po pastrohet e po krihet
me thasë! Ernest Dimashi,
drejtori i IT, po pastron lap-
topin dhe celularët e Saimir-
it", theksoi z.Basha.

Kryetarja e LSI-së, Mon
ika Kryemadhi, e ftuar

mbrëmë në emisionin "Të
Paekspozuarit" të gazetarit
Ylli Rakipi  komentoi
kërkesën e prokurorisë për
heqjen e mandatit dhe ar-
restimin e ish-ministrit të
Brendshëm, Saimir Tahiri.
Kryemadhi tha se Tahiri
është një nga hallkat dhe se
problemi është Edi Rama.
"Saimir Tahiri nuk ka bërë
as më shumë dhe as më pak
se sa i ka kërkuar Edi Rama,
prandaj problemi këtu ësh-
të Edi Rama. Tahiri është
një nga hallkat. Ne kemi
vetëm 2 vite përgjime të
këtij grupi dhe nuk kemi
pjesën tjetër. Nuk kanë dalë
ende pagesat që janë bërë
nga kandidatët në Vlorë. Në
të gjitha qarqet, grupet
kriminale kishin qeset me
para për të blerë votën. Unë
akuzoj të 74 deputetët në
Parlament që kanë ardhur
me paratë e krimit. Këtu
problemi nuk është Tahiri,
por Edi Rama", - tha ajo.
Kryemadhi mendon se Ta-
hiri s'është i vetmi, i cili
është i përfshirë në të
gjithë këtë skemë që po

ndodh ditët e fundit në Sh-
qipëri. "Këtu s'bëhet fjalë as
për kanabisin, as për Tahirin,
as për byzylykët, por për një
person që e ka kthyer Sh-
qipërinë në një ngrehinë të
krimit të organizuar". Teksa
paralajmëroi se, "ka edhe
përgjime të tjera, nuk është
vetëm Saimir Tahiri, ka edhe
shumë të tjerë të përfshirë në
këtë gjë, në futjen në ekonom-

inë shqiptare të parave të
krimit. Ka emra ministrash,
oligarkësh, miq e familjarë të
kryeministrit. Unë s'jam as
prokurore, as gjyqtare, por
nga informacionet që kemi,
denoncojmë politikisht. Situ-
ata në të cilën jetojmë sot ësh-
të shumë e rrezikshme". Si do
votojë LSI për kërkesën e
prokurorisë? Kryemadhi: "Ne
s'kemi asnjë kompleks, edhe

vetë Tahiri do kërkojë që të
dalë para përgjegjësisë. Tahi-
ri është pagatori i zotit
Rama, s'është problemi te
Tahiri, a do jetë një 'pendi-
to', a bashkëpunëtor i drejtë-
sisë, apo një viktimë e radhës
së krimit të organizuar, kjo
është vendimmarrje e tij, por
ne si LSI kemi qenë pro që
çdo person publik s'duhet të
ketë imunitet fare".

PETRIT VASILI
"Nuk ka kohë për të
humbur dhe duhet
vepruar me shpejtësi,
pasi Shqipëria është
më e kërcënuar se
kurrë dhe qytetarët
janë më të kërcënuar
se kurrë, sepse si
asnjëherë në
historinë e këtij vendi,
krimi ka uzurpuar
qeverisjen", tha kreu i
deputetëve të LSI.

"Ministra e familjarë të Ramës, të përgjuar"

Kryemadhi: 74 deputetët
e PS erdhën me paratë e drogës

NJOFTIM

Studio Përmbarimore Zyber SHEHU zhvillon ankandin e  I (Parë) për
pasurinë:

a. Pasuria Nr.20/55+1-17, vol.5, faqe 87, Z.K.8571, e apartament,
me sipërfaqe totale 74m2, e ndodhur në Lagjen “Kongresi”
Lushnje, çmimi 2.400.000 lekë.

Ankandi zhvillohet ne date 25.10.2017 në ambientet e Studios
Përmbarimore Zyber SHEHU me adresë: Pranë Gjykatës Rrethit Gjyqësor
Lushnjë,
Cel.0682089339, osë adresën e-mail:shehuzyber@yahoo.com



E premte 20 Tetor 2017  - 7AKTUALITET

Operacioni për emrat e kërkuar nga policia italiane, aksioni shtrihet në disa fshatra

Sekuestrohen 4 tonë kanabis në Babicë,
policia: I përket grupit kriminal "Habilaj"
Kapet Armando Koçerri, mbante drogën në banesë

I shpalluri
në kërkim

ndërkombëtar
kapet në Tiranë

TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË - Policia e Ti-
ranës ka vënë në pranga
një person, i cili ishte
shpallur në kërkim
ndërkombëtar dy vite më
parë. I arrestuari është
Tafil Vokrri, 56 vjeç nga
Kavaja. Për të ishte
lëshuar një urdhër kërki-
mi ndërkombëtar nga
Gjykata e Katanxaros në
Itali më 2 nëntor të vitit
2005. Ky vendim i
gjykatës italiane ka
ardhur pas masës arrest
me burg për kryerjen e
veprave penale "Pjesë-
marrje në organizatë
kriminale", "Trafikim i
lëndëve narkotike" dhe
"Trafikim i armëve të
zjarrit". Tafil Vokrri u ar-
restua nga Shërbimet e
Sektorit të Forcës së
Posaçme të Operacioneve
Speciale dhe Kërkimit në
Drejtorinë Vendore të
Policisë Tiranë. Blutë e
kryeqytetit njoftojnë
gjithashtu për vijimin e
punës për kapjen e per-
sonave të tjerë në kërkim
ndërkombëtar.

Policia vë në
pranga tre
persona në

Durrës
DURRËS DURRËS DURRËS DURRËS DURRËS - Tre persona

janë arrestuar dje në Dur-
rës, 2 prej të cilëve të
shpallur në kërkim
ndërkombëtar. Policia ka
ndaluar Indrit Drizën, 45
vjeç, banues në Shijak
dhe Eduart Bukmishin,
55 vjeç, banues në Sukth.
Indrit Driza akuzohet në
Itali për "Trafikim i
lëndëve narkotike e kry-
er në bashkëpunim",
ndërsa Eduart Bukmishi
akuzohet për "Shfrytëzim
prostitucioni, shfrytëzim
i të miturve" dhe "Pjesë-
marrje në organizatë
kriminale". Gjithashtu,
është ndaluar edhe një
shtetas i shpallur në
kërkim kombëtar, Ernest
Shutina 25 vjeç, banues
në Shënavlash, Durrës.
Ky i fundit është dënuar
nga Gjykata e Durrësit
me 3 vjet e 4 muaj burgim
për veprën penale "Pro-
dhim dhe shitje e
lëndëve narkotike".

Kryeprokurori Llalla: Rasti ishte nën
hetim me partnerët ndërkombëtarë

Bllokohen dy furgonë me 2 tonë kanabis në Itali,
policia: Dyshojmë se ka ardhur nga Shqipëria

VLORËVLORËVLORËVLORËVLORË

Rreth 4 tonë drogë u
zbuluan dhe sekues
truan mbrëmjen e së

mërkurës në Babicë të Vlorës,
e cila sipas policisë ishte pronë
e vëllezërve Habilaj. Hetimi ka
nisur disa muaj më parë nga
Prokuroria për Krimet e Rën-
da. Sasia e madhe e drogës u
gjet në fshatin e largët Babicë,
në vilen dykatëshe të Arman-
do Koçerrit, i cili mësohet se
është mik i vëllezërve Habilaj.
Operacioni antidrogë u zhvil-
lua mesnatën e së mërkurës,
ku policia dhe Delta Forcë ush-
truan kontrolle në të paktën
dhjetë banesa. Burime pranë
grupit hetimor bënë me dije se
kontrollet janë ushtruar me
qëllim gjetjen dhe arrestimin
e personave që përmenden në
dosjen e grupit kriminal të
Habilaj. Pas sekuestrimit të
kësaj sasie droge, policia vuri
në pranga edhe pronarin e
vilës, Armando Koçerrin, i cili
e mbante sasinë e madhe të
lëndës narkotike në katin e
parë të banesës, të cilën e kish-
te përshtatur si magazinë. I ar-
restuari Koçerri nuk është një
emër i panjohur në qytetin
bregdetar. I përmendur edhe
në dosjen kriminale të Habila-
jve, ai ushtronte profesionin e
infermierit në spitalin rajonal
të Vlorës. Ndërkaq, ditën e
djeshme, policia tha se të sho-
qëruar janë edhe dy persona të
tjerë, për të cilët kanë nisur he-
timet nëse janë të përfshirë me
këtë veprimtari kriminale të
trafikut të drogës. Sakaq,
mbrëmjen e djeshme, policia
nisi sërish operacionin për
bllokimin e lëndëve narkotike
në fshatrat Velçë dhe Drashov-
icë, si dhe kontrollet për ar-
restimin e emrave të përfshirë
në dosjen "Habilaj", të cilët
tashmë janë të shpallur në
kërkim, mes të cilëve janë
edhe vëllezërit e Moisi Habila-
jt. Burime pranë policisë bënë
me dije se nga këto kontrolle u
vu në pranga Nazer Seiti, i
kërkuar nga Italia.
OPERACIONI

Mbrëmjen e së mërkurës,
ende pa përfunduar operacio-
ni në Babicë, ish-kryeminis-
tri Sali Berisha postoi në faqen
e tij në "Facebook" një video
të dërguar një qytetari digital.
Sipas tij, kjo video ishte
xhiruar në Babicë në
banesën e Armando Koçer-
rit, ku siç shkruante, ishin
kapur 10 tonë drogë, sipas tij
të klanit 'Rama-Tahiri'.

Ndërkaq, mesditën e
djeshme, zv.drejtori i
përgjithshëm i Policisë së
Shtetit, Rebani Jaupi dha de-
taje në lidhje me mega-opera-
cionin "Banda e Babicës".
"Referimi është bërë nga Drej-
toria Vendore e Policisë Vlorë
në datë 30 prill 2017 në
Prokurorinë e Krimeve të
Rënda, për grupin kriminal të
njohur si 'Habilaj', pas infor-
macioneve që kishin siguru-
ar për aktivitetin në fushën e
trafikimit të narkotikëve.
Ditën e djeshme (pardje) në
fshatin Babicë është organi-
zuar ndërhyrja në terren në
bashkëpunim mes Prokuror-

isë së Krimeve të Rënda, De-
partamentit Kundër Krimit të
Organizuar në Policinë e Sh-
tetit, Drejtorisë Vendore
Vlorë, nën drejtimin e një
prokurori të Krimeve të Rën-
da dhe drejtorit të Departa-
mentit Kundër Krimit të Or-
ganizuar në Policinë e Sh-
tetit, me rreth 50 forca spe-
ciale 'Delta' dhe forca nga
policia lokale", sqaroi ai. Nga

kontrollet e ushtruara, në
një banesë në këtë fshat ësh-
të konstatuar një sasi e kon-
siderueshme me lëndë
narkotike e llojit kanabis sa-
tiva, e cila pas peshimit re-
zultoi të kishte një peshë
prej 3.978 kg kanabis. Në për-
fundim të veprimeve, poli-
cia arrestoi si posedues të
drogës shtetasin Armando
Koçerri, 31 vjeç, banues në

Babicë. Po ashtu, policia ka
sekuestruar në cilësinë e
provës materiale lëndën
narkotike si edhe një mjet
lundrues, gomone, në pronë-
si të Ferdinand Habilajt, me
prokurë përdorimi nga Moi-
si Habilaj; një armë gjahu, si
dhe një sasi fishekësh pisto-
lete dhe automatiku.
"Ndërkohë, po vijojnë vep-
rimet për sekuestrimin e pa-

surive me burim të dyshimtë
për personat e implikuar. He-
timet po vijojnë intensivisht
në bashkëpunim me organin
e akuzës dhe partnerët në
nivelin e një operacioni
ndërkombëtar për dokumen-
timin dhe konfiskimin e pa-
surive kriminale dhe kryer-
jen e veprimeve të përcaktu-
ara qartësisht në ligj", thek-
soi Jaupi.

Policia gjatë operacionit I arrestuari, Armando Koçerri

ITITITITITALI ALI ALI ALI ALI - Policia italiane ka sekuestruar
rreth 2 tonë lëndë narkotike të llojit kanabis
sativa, e cila dyshohet se ka ardhur nga brig-
jet shqiptare. Operacioni i policisë është
ndërmarrë ditën e martë, ndërsa lajmi ësh-
të bërë publik dje nga mediat italiane. Sipas
këtyre të fundit, fillimisht policia kishte
pikasur dy furgonë për të cilët dyshohej se
do të bënin transportimin e lëndës narko-
tike. Por, menjëherë pas kësaj, kur trafi-
kantët kanë pikasur policinë, janë larguar

me shpejtësi duke braktisur mjetet. Nga
kontrollet që policia italiane u bëri dy fur-
gonëve, gjetën sasinë e kanabisit, ndërsa në
pranga vunë edhe një djalë 19-vjeçar sh-
qiptar nga Vlora me iniciale R.R.. Media
italiane "estense.com". shkruante dje se
policia italiane dyshon se lënda narkotike
ka ardhur nga Shqipëria, ndërsa vlera e saj
në tregun me pakicë tejkalon 20 milionë
euro. Policia vijon hetimet për identi-
fikimin dhe kapjen e trafikantëve të tjerë.

Dosja "Habilaj" dhe kap
ja e rreth 4 tonëve të

kanabisit mbrëmjen e së
mërkurës në Babicë të
Vlorës, që i përkiste këtij
grupi ka bërë që
kryeprokurori Adriatik
Llalla të shkojë me
urgjencë në këtë qytet.
Takimi me drejtuesit e
prokurorisë së qytetit
bregdetar është zhvilluar
më dyer të mbyllura dhe
ka qenë i shkurtër, ashtu
si reagimi për mediat i
numrit një të akuzës.
Ndërkaq, mësohet se në

takim morën pjesë edhe
prokurorë të Krimeve të rën-
da, të cilët janë duke vijuar
hetimet e kësaj dosjeje në

vendin tonë. Në mbyllje të
takimit mes tyre, në një
prononcim për mediat, Llal-
la sqaroi se ishte në Vlorë
për shkak të situatës së kri-
juar atje. Ndërsa, i pyetur
për arrestime të mundshme
të zyrtarëve apo ish-zyrtarë
të policisë si të implikuar në
kultivimin dhe trafikun e
drogës, kryeprokurori nuk
dha asnjë koment. "Sot ndod-
hem në Prokurorinë e Vlorës
për shkak të situatës shqetë-
suese të krijuar. Prokuroria
prej disa muajsh kishte nën
hetim rastin konkret së

bashku me partnerët
ndërkombëtarë dhe u final-
izua me rezultate
konkrete. Besoj se ditët në
vijim do kemi të dhëna më
korrekte, më të sakta
lidhur me zhvillimet", tha
Llalla. Pas këtij takimi,
kreu i Prokurorisë së
Përgjithshme iu drejtua
Prokurorisë së Lushnjës.
Në këtë qytet, Llalla zhvil-
loi një takim në
prokurorët, ku kërkoi
zbardhjen e vrasjes së dy-
fishtë që ndodhi disa ditë
më parë.

Xhensila Kodra
Henrik Mehmeti
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Petrit Vasili:
I pari që duhet
të shkarkohet
 është Çako

Kreu i Grupit Par
lamentar të LSI,

Petrit Vasili reagoi
dje menjëherë pas
shkarkimeve në
radhët e policisë në
Elbasan. Duke i qua-
jtur të vonuara këto
veprime, Vasili tha
se i pari që duhet të
shkarkohet është
kreu i Policisë së Sh-
tetit, Haki Çako. Si-
pas Vasilit, nën
drejtimin e Çakos
vendi ka mbetur pa
siguri dhe pa polici.
"Situatë tepër e
rëndë me të cilën po
përballet vendi, sh-
karkimet e fundit që
po ndodhin në El-
basan, janë të vonu-
ara, duhet të
bëheshin 2 muaj më
parë. Sot bëhen për
të shmangur vë-
mendjen nga droga
që ka përmbytur
vendin dhe për të
hequr mendjen nga
ngjarjet e tjera të rën-
da. Kështu po u bihet
në qafë edhe
policëve të ndershëm
të policisë. Kështu
rikonfimrohet stan-
dardi i shëmtuar i
kësaj qeverie. Për
këto arsye Çako nuk
duhet të jetë më në
krye të policisë, pasi
me atë në krye vendi
nuk ka polici. Kryem-
inistri trembet për
vdekje të bëjë një sh-
karkim të tillë", - tha
dje Vasili.

Kur ka kaluar një
muaj nga ngjarja e
ndodhur në qyte-

tin e Elbasanit, ku një mak-
inë "Audi" e blinduar godi-
ti makinën e policisë, kreu
i Policisë së Shtetit Haki
Çako "shkrin" drejtorinë
vendore të këtij qyteti. Në
një deklaratë për mediat,
Çako pohoi dje se ka ur-
dhëruar masa disiplinore
për 12 drejtues dhe punon-
jës të Policisë së Elbasanit.
Kryepolici tha se blutë e
Elbasanit kanë qenë të
paaftë të luftojnë kriminali-
tetin në këtë qytet, ndërsa
ngjarjen e 18 shtatorit, ku
u godit automjeti i policisë
nga "Audi" i blinduar i bi-
znesmenit Petrit Çela, e
cilësoi shokuese dhe cenim
të rëndë të imazhit të poli-
cisë. Po ashtu, ai njoftoi se
në krye të policisë së El-
basanit ka komanduar Al-
tin Qaton, i cili aktualisht
mban detyrën e Drejtorit
të Përgjithshëm të Rendit
në Policinë e Shtetit. "Pas
hetimit të kryer nga Drej-
toria e Standardeve Profe-
sionale në Drejtorinë e
Përgjithshme të Policisë së
Shtetit,  por edhe duke
vlerësuar raportin e deta-
juar të SHÇBA-së, është ar-
ritur në konkluzionin se
strukturat drejtuese dhe
operuese në Drejtorinë
Vendore të Policisë El-
basan janë treguar të paaf-
ta për të menaxhuar situ-
atën e krijuar në datën 18
shtator 2017. Me veprimet
dhe akoma më keq me mos-
veprimet e tyre, situata
është përshkallëzuar dhe
personat përgjegjës për ng-
jarjen e rëndë nuk janë ar-
restuar dhe vendosur për-
para drejtësisë në kohën e
duhur. Ngjarja në fjalë tre-
gon për një punë të dobët
të kryer nga strukturat
përgjegjëse në këtë drejtori
në luftën kundër grupeve
kriminale që kanë vepruar
prej vitesh në qytetin e El-
basanit",-tha Haki Çako.
MASAT

Në ngjarjen e ndodhur
në Elbasan, për të cilën
drejtori Çako tha se ka qenë
një operacion kontrolli
rutinë, forcat policore nuk
ishin në lartësinë që kërkon
detyra. "Mosveprimi i tyre
solli që të dyshuarit të lar-
gohen dhe kësisoj opera-
cioni të dështonte. Pamjet
filmike të operacionit të
dështuar ishin, gjithashtu,
tronditëse. Dëshmia që u
përcoll në opinionin pub-
lik e forcave policore që
vëzhgonin të dyshuarit
teksa largoheshin, madje
dhe goditeshin prej tyre pa
marrë asnjë kundër-

Kryeministri Edi Rama
reagoi pas akuzave të

kryedemokratit Lulzim
Basha për situatën me
kanabisin në vend. Përmes
një postimi në rrjetin so-
cial "Facebook", kreu i
qeverisë thotë se policia
është e vendosur për
luftën ndaj kanabisit dhe
krimit të organizuar. Rama
u ndal edhe te shkarkimet
në radhët e policisë së El-
basanit, për ngjarjen e
ndodhur një muaj më
parë, duke u shprehur se
kushdo që nuk kryen
detyrën do të penalizohet.
"TA HARROJNË SE DO
TË NA NDALIN!

Përshëndes shkarkimin
e gjithë zinxhirit të ko-
mandës policore në El-
basan. Kush është përzier
me çorbën e krimit, po
edhe kush s'ka kurajë të
përballet sy për sy e

"Audi" goditi policinë, Çako: Blutë ishin të paaftë të luftonin kriminalitetin në këtë qytet

'Shkrihet' drejtoria Elbasanit,
largohet Arben Dashi

Komandohet Altin Qato, shkarkohen 11 të tjerë
Xhensila Kodra

MASAT
1. Lirim nga detyra drejtorit të Policisë Vendorë Elbasan, Drejtues i Parë

Arben Dashi dhe vënien në dispozicion të Drejtorisë së Përgjithshme
të Policisë së Shtetit, për emërimin e tij në një detyrë tjetër.

2. Shkarkim nga detyra të zv/drejtorit të Policisë Vendore Elbasan, Kryeko-
misar Gjergji Oshafi.

3. Shkarkim nga detyra të shefit të Sektorit për Krimet e Rënda, në Drej-
torinë Vendore të Policisë Elbasan, Kryekomisar Ilir Sula.

4. Shkarkim nga detyra të shefit të Rendit në Drejtorinë Vendore të Pol-
icisë Elbasan, Kryekomisar Kujtim Muça.

5. Shkarkim nga detyra të shefit të Komisariatit të Policisë Elbasan,
Kryekomisar Zija Sulaj.

6. Shkarkim nga detyra të shefit të Seksionit për Krimet e Rënda, nën/
komisar Ervin Ballaci.

7. Shkarkim nga detyra të shefit të Seksionit për Krimet në Komisariatin
e Policisë Elbasan, n/komisar Abedin Halilaj.

8. Shkarkim nga detyra të specialistëve për Krimet, n/komisar Petrit
Mustafa, n/komisar Klajdi Hoxha dhe n/komisar Gerald Agalliu.

9. Shkarkim nga detyra të SPZ-së, inspektor Gëzim Suli.
10. Përjashtim nga Policia e Shtetit për SPZ, inspektor Ferdinand Balliu.

"Ta harrojnë se do të na ndalin dot në këtë luftë"

Edi Rama: Kush është përzier me çorbën e krimit
e s'ka kurajë të përballet me të, s'ka vend në polici

dhëmb për dhëmb me të, s'ka
vend nën uniformën e dësh-
morëve të Policisë së Shtetit.
E turpshme përpjekja e Fron-
tit të Çorbës së Vjetër për të
baltosur Policinë e Shtetit
për operacionin e suk-
sesshëm mbrëmë në Vlorë, si
pjesë e luftës ndaj rrjetit
kriminal të heronjve të kaza-

nit politik e mediatik të 48
orëve të fundit. Policia e Sh-
tetit po bën të gjithë gjërat e
duhura dhe çdo drejtues e
punonjës policie, duhet të
vazhdojë të bëjë përditë këtë
që po bën qysh prej nisjes së
kësaj faze të re të luftës me
krimin, pas pastrimit të Sh-
qipërisë nga kanabisi. Ta har-

rojnë se do të na ndalin dot
në këtë luftë, të gjithë ata
që vazhdojnë t'i marrin sh-
qiptarët për budallenj dhe
që synojnë bllokimin e
rrugës sonë për Shqipërinë
që duam - me shtet, punë,
mirëqenie. Me mandatin e
25 qershorit, ne do t'i bëjmë
jo vetëm rrjeteve krimina-
le, po edhe korrupsionit në
tërësi, atë që asnjë nga këta
që hidhen sot përpjetë në
kazanin e politikës e të me-
dias, s'ka guxuar as ta men-
dojë, në çerekshekulli
rrumpallë e bashkëjetesë
harmonike të pushtetit me
llumin, ku ky vend mbeti
pa shtet, pa ligj, pa drejtë-
si. Këtu jemi dhe do të sho-
him. Ditë për ditë", - shkru-
an Rama.

përgjigje, ishte shokuese",-
theksoi Drejtori i
Përgjithshëm i Policisë së
Shtetit. Pas shkeljeve të
konstatuara, Çako vendosi
lirimin nga kjo detyrë të
drejtorit të Policisë Ven-
dore Elbasan, Drejtues i
Parë Arben Dashi dhe
vënien në dispozicion të
Drejtorisë së Përgjithshme
të Policisë së Shtetit, për
emërimin e  t i j  në një
detyrë tjetër; Shkarkimin
nga detyra të zv/drejtorit
Gjergji  Oshafi ;  Sh-
karkimin nga detyra të
shefit  të  Sektorit  për
Krimet e Rënda, Ilir Sula;
Shkarkimin nga detyra të
shefi  të  Rendit,  Kujtim

Muça;  Shkarkimin nga
detyra të shefit të Komis-
ariatit të Elbasanit, Zija
Sulaj ;  Shkarkimin nga
detyra të shefit të Seksion-
it  për Krimet e  Rënda,
Ervin Ballaci; Shkarkimin
nga detyra të shefit të Sek-
sionit për Krimet, Abedin
Halilaj; Shkarkimin nga
detyra të specialistëve për
Krimet, Petrit Mustafa,
Klajdi Hoxha dhe Gerald
Agalliu; Shkarkimin nga
detyra të SPZ-së, Gëzim
Suli; Përjashtim nga Poli-
cia e Shtetit për SPZ, Fer-
dinand Balliu. "Drejtoria
Vendore e Policisë Elbasan
do t'i nënshtrohet një ris-
trukturimi nga themelet

dhe do të godasë fort dhe
deri në fund, për asgjë-
simin e çdo rrjeti kriminal
në zonën e Elbasanit", -
theksoi Çako. Për këtë ar-
sye, ai komandoi në krye të
kësaj drejtorie Drejtorin e
Departamentit të Sigurisë
Drejtues i Lartë Altin Qato,
i cili do të mbështetet nga
një sërë specialistësh të
Drejtorisë së Përgjithshme
të Policisë së Shtetit. Çako
theksoi, gjithashtu, se do të
godasin grupet kriminale
dhe sekuestrimin e aseteve
të tyre. Sipas tij, deri më
tani janë sekuestruar rreth
35 milionë euro pasuri
kriminale në periudhë 9 -
mujore kohë.

Artan Hoxha: Radhën e ka
policia e Lushnjës dhe e Vlorës
Gazetari investigativ i "News 24", Artan Hoxha parala

jmëroi dje për lëvizje të tjera në Policinë e Shtetit. Pas
shkrirjes së krejt strukturës drejtuese të policisë së El-
basanit, Hoxha tha se e njëjta gjë do të ndodhë edhe në
policinë e Lushnjës dhe Vlorës. "Veprim që pritej për El-
basanin. E kam deklaruar që do shkrihej gjithë struktura
e policisë së Elbasanit. Përgjegjësia nuk është në grup, por
ka edhe individuale. Ishte një masë që pritej edhe për sh-
kak të hetimeve të brendshme. Struktura e brendshme e
policisë, që heton aktivitetin dhe veprimtarinë e struk-
turave të policisë po ndjekin të njëjtën procedurë edhe në
Lushnjë edhe në Vlorë, në ditët në vijim do kemi një re-
agim edhe për këtë situatë, pas ngjarjeve të rënda si ajo që
ndodhi në Lushnjë dhe ajo në Vlorë, përfshirë edhe opera-
cionin e mbrëmshëm",- tha gazetari Hoxha.
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Projektbuxheti i vitit 2018, do të mbyllet kësti i tetë për ish-të dënuarit që jetojnë

Ish-të përndjekurit, ja si do
të ndahen 2 miliardë lekë

Trashëgimtarët përfitojnë 30 % të fondit të vënë në dispozicion

Ornela Manjani

Qeveria shqiptare do
të akordojë një fond
prej 2 miliardë le-

kësh për dëmshpërblimin e
ish-të përndjekurve politikë
për vitin 2018. Thuajse e
njëjta shumë është akordu-
ar çdo vit nga qeveria,
ndërkohë që është shpërn-
darë kësti i shtatë për ish-të
dënuarit që janë gjallë. Vitin
e ardhshëm do të ketë për-
parësi pagesa e këstit të tetë.
Ish-të përndjekurit e kate-
gorisë parësore do të marrin
70 % të fondit prej 2 miliar-
dë lekësh, ndërsa për kate-
gorinë jo parësore do të sh-
kojnë 30 % të gjithë fondit.
Ministria e Financave ka
shlyer këstin e parë dhe të
dytë për një pjesë të kon-
siderueshme të
trashëgimtarëve, ku përfshi-
hen fëmijët dhe nipërit e ish-
të dënuarve politik të
rrëgjimit komunist. Ndërko-
hë ndodhen në proces
shqyrtimi trashëgimtarët që
nuk kanë marrë asnjë këst
dhe duhet të plotësojnë do-
kumentacionin sipas ligjit
në fuqi.
KATEGORIA PARË-
SORE

Në kategorinë parësore
që do të përfitojnë 70 % të
fondit të vënë në dispozicion
nga buxheti i shtetit janë
gjashtë nënkategori. Të par-
at në listë janë gratë e ish-të
dënuara që jetojnë në mo-
mentin e pagesës. Përfitues-
it duhet të paraqesin certi-
fikatë personale jo më e
vjetër sesa një javë nga data
e dorëzimit dhe numër llog-
arie bankare në lek në
njërën nga bankat e nivelit
të dytë që vepron brenda
territorit të Republikës së
Shqipërisë. Sipas urdhrit të
Ministrisë së Financave në
kategorinë e dytë me prior-
itet janë persona ish-të
dënuar mbi 75 vjeç në datën
e hyrjes në fuqi të ligjit që
vazhdojnë të jenë gjallë. Kjo
kategori duhet të paraqesë
certifikatë personale jo më e
vjetër sesa një javë nga data
e dorëzimit dhe numrin e
llogarisë. Ndërsa në kate-
gorinë e tretë me prioritet
janë persona ish-të dënuar
politikë të gjallë që vuajnë
nga sëmundje të rënda. Kjo
kategori duhet të paraqesë
raport mjeko- ligjor, origjinal
me emra dhe mbiemra të
anëtarëve me firmë të gjithë
secilit dhe me vulë, jo kopje)
për paaftësi të plotë për
punë e lëshuar nga
KEMCAP, raport mjeko- lig-
jor për sëmundje
onkologjike dhe sëmundje
të gjakut të pashërueshme
të lëshuar nga: Qendra
Shëndetësore Universitare
"Nënë Tereza", Qendra
Shëndetësore Universitare
"Shefqet Ndroqi", certifikatë
personale dhe numrin e llog-
arisë bankare në lek. Për kat-
egorinë e katërt me prioritet
kanë për persona ish të
dënuar që janë gjallë të cilët
pavarësisht moshës në mo-
mentin e pagesës kanë fëm-

DOKUMENTET PËR PËRFITUESIT E MITUR

1. Certifikatë vdekje të personit ish-të dënuar;
2. Certifikatë personale e të miturit/miturve,

trashëgimtarë të radhës së parë të personit ish -të
dënuar që nuk jeton më;

3. Certifikatë familjare të ish -të dënuarit ku të
përfshihen fëmija/fëmijët e mitur;

4. Dëshmi trashëgimie që të vërtetojë se fëmija i mitur
është trashëgimtar ligjor;

5. Vendim Gjykate të kujdestarisë mbi të miturin në
rastin kur edhe nëna e të miturit nuk jeton më;

6. Nr. Llogarie bankare në Lek në njërën nga bankat e
nivelit të dytë që vepron brenda territorit të
Shqipërisë.

DREJTORIA E PAGESAVE: DOKUMENTET QË
DUHET TË SJELLIN ISH-TË PËRNDJEKURIT

Çdo ish-i dënuar apo trashëgimtar ligjor, që ësh-
të listuar në një V.K.M. për dëmshpërblimin e ish-
të përndjekurve politikë, duhet të postojë doku-
mentacionin e kërkuar në një nga pikat e Postës
Shqiptare, të çdo rrethi, në adresën: "Ministria e
Financave, Drejtoria e Pagesave dhe Dëmshpër-
blimeve"

Sipas rasteve dhe radhës së trashëgimisë, doku-
mentet e nevojshme për të përfituar dëmshpër-
blim janë si më poshtë:

 a) Për ish-të dënuarit që jetojnë :
Dokument identifikimi
Numër llogarie aktive në një bankë të nivelit të

dytë
 b) Për trashëgimtarët e ish-të përndjekurve që

nuk jetojnë më:
Akt trashëgimie.
Certifikatë vdekje të të dënuarit.
Certifikatë trungu të të dënuarit.
Numër llogarie bankare aktive për çdo përfitues

ose prokurë.
 o Dokument identifikimi për përfituesit.
 c) Në qoftë se një ose disa nga trashëgimtarët e

radhës së parë nuk jetojnë më, atëherë njëri nga
trashëgimtarët në marrëveshje, do të postojë me
të njëjtën adresë si në paragrafin e parë doku-
mentet e mëposhtëm:

 1. Akt noterial trashëgimie për çdo trashëgimtar
të radhës së parë që nuk jeton më.

 2. Certifikatë vdekje për çdo trashëgimtar të
radhës së parë që nuk jeton më.

 3. Certifikatë të trungut familjar të çdo trashëgim-
tari të radhës së parë që nuk jeton më.

 4. Numër llogarie aktive bankare për të gjithë
trashëgimtarët e trashëgimtarëve të radhës së
parë që nuk jetojnë më.

 5. Fotokopje të Kartës së Identitetit apo Pasa-
portës të çdo trashëgimtari që vjen nga
trashëgimtarët e radhës së parë, që i lind e drejta
për dëmshpërblim.

 d) Në qoftë se njëri ose disa trashëgimtarë të
radhës së dytë nuk jetojnë më, e drejta e tyre për
dëmshpërblim në bazë të ligjit Nr.9831, datë
12.11.2007 (ndryshuar me ligjin nr. 10 111, datë
2.4.2009) nuk vazhdon më tej. Në këtë rast, llog-
aritja e pjesës takuese të këstit bëhet mbi bazën
e trashëgimtarëve që janë gjallë. Nga ana e
trashëgimtarëve që jetojnë, në marrëveshje,
paraqesin certifikatën e vdekjes së trashëgimtarit
që nuk jeton, të cilën e postojnë së bashku me
numrin e dosjes në adresën sipas paragrafit të
parë të këtij sqarimi.

ijë të mitur nën moshën 18
vjeç. Përfituesit e kësaj kat-
egorie duhet të paraqesin
certifikatë personale jo më e
vjetër sesa një javë nga data
e dorëzimit, certifikatë
familjare ku të përfshihet
fëmija i mitur, certifikatë
personale të fëmijës/fëm-
ijëve të mitur dhe numër
llogarie bankare në lek.
Ndërsa për kategorinë e
pestë me prioritet, "Për per-
sona ish të dënuar që nuk
jetojnë, por në momentin e
pagesës kanë trashëgimtarë
të radhës së parë në moshë
të mitur nën 18 vjeç". Për-
fituesit duhet të paraqesin
certifikatë vdekje të per-
sonit ish-të dënuar, certi-
fikatë personale e të mitu-
rit/miturve, trashëgimtarë
të radhës së parë të personit
ish të dënuar që nuk jeton
më, certifikatë familjare të
ish-të dënuarit ku të përfshi-
hen fëmija/fëmijët e mitur,
dëshmi trashëgimie që të
vërtetojë se fëmija i mitur
është trashëgimtar ligjor,
vendim gjykate të kujdes-
tarisë mbi të miturin në ras-
tin kur edhe nëna e të mitu-
rit nuk jeton më dhe numër

llogarie bankare. Për kate-
gorinë e gjashtë me prioritet,
"Për persona ish-të dënuar
që janë gjallë dhe në mo-
mentin e pagesës nuk kanë
mbushur 75 vjeç", të cilët
duhet të dorëzojnë certi-
fikatë personale jo më e
vjetër se një javë nga data e
dorëzimit dhe numër llogar-
ie.
TËRHEQJA E DËMSH-
PËRBLIMIT

Struktura përgjegjëse për
pagesën e dëmshpërblimeve
të ish-të dënuarve politikë
në Ministrinë e Financave
publikon, në mënyrë peri-
odike, në faqen zyrtare,
listat e dosjeve të gatshme
për pagesë dhe bën njoftimin
për të gjitha subjektet për-
fituese, pjesë e listës,
nëpërmjet shërbimit postar,
njoftimit me mjete të komu-
nikimit elektronik (e-mail)
dhe medias publike. Brenda
një afati 3-mujor nga data e
publikimit të listës, të gjithë
ish-të përndjekurit, të cilët
janë pjesë e saj, duhet të
dorëzojnë në strukturën
përgjegjëse të Ministrisë së
Financave dokumentet e
parashikuara në aktet nën-

ligjore që janë nxjerrë në
zbatim të ligjit. Kur një ish-i
dënuar politik ose
trashëgimtari /
trashëgimtarët e ish-të dënu-
arit politik nuk dorëzon do-
kumentacionin e kërkuar
brenda afatit të parashikuar
në paragrafin e mësipërm,
ai/ajo njoftohet lidhur me
përfundimin e këtij afati dhe
i jepet një afat shtesë deri në
30 ditë. Në rast se dokumen-
tacioni i kërkuar nuk dorë-
zohet edhe pas kalimit të
afatit shtesë (30 ditë), page-
sa i kalon personave që nuk
bëjnë pjesë në kategorinë e
subjekteve përfituese parë-
sore, të cilat, në përputhje
me ligjin, kanë dorëzuar do-
kumentet e duhura dhe janë
të gatshme për pagesë. Kur
një ish-i dënuar politik ose
trashëgimtari /
trashëgimtarët e ish-të dënu-
arit politik refuzon të dorë-
zojë dokumentacionin e
kërkuar brenda afateve të
parashikuara si më sipër, for-
ma e refuzimit duhet të jetë
me shkrim. Edhe në këtë
rast, pagesa i kalon person-
ave që nuk bëjnë pjesë në
kategorinë e subjekteve për-
fituese parësore, të cilat, në
përputhje me ligjin, kanë
dorëzuar dokumentet e du-
hura dhe janë të gatshme për
pagesë. Personat, të cilët
nuk dëmshpërblehen, për
shkak të mosplotësimit të
dokumenteve, gëzojnë të
drejtën për të marrë këstin
e kësaj pagese në fazën
tjetër, por jo më vonë se tre
vjet pas publikimit të emrit
për herë të parë në faqen
zyrtare. Me kalimin e kësaj
periudhe (3 vjet), personi që
nuk ka plotësuar dokumen-
tacionin e kërkuar, sipas për-
caktimeve të bëra në këtë
nen, humbet të drejtën e
dëmshpërblimit.".

Foto ilustruese
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Programi i Bursës Ndërkombëtare Parlamentare të Bundestagut gjerman

Intervistat përzgjedhëse në Tiranë për vitin 2018
Bundestag-ut Gjerman, z.
Jörn Ëunderlich (die Linke),
zhvilloi biseda përzgjedhëse
me kandidate/ë nga Sh-
qipëria, Kosova dhe Maqe-
donia për programin e IPS-së
2018. Në kuadër të programit
të IPS-së do të kenë mundës-
inë gjithsej 120 të rinj nga 41
shtete gjatë qëndrimit të

tyre me bursë në periudhën
kohore 1 mars deri më 31 ko-
rrik 2018 të njohin më nga
afër proceset e punës në
Bundestag-un Gjerman dhe
sistemin parlamentar të Gjer-
manisë. Qëllimi i programit
është t'u mundësojë bur-
santeve dhe bursantëve të
përjetojnë nga afër proceset

politike dhe ato të vendim-
marrjes demokratike. Bur-
santet/ët do të punojnë në
mënyrë aktive në zyrën e një
deputeti/eje të Bundestag-ut
dhe përveç kësaj mund të
marrin pjesë në aktivitete
mësimore pranë univer-
siteteve të Berlinit. Programi
është nën patronazhin e Kry-

etarit të Bundestag-ut Gjer-
man dhe ralizohet në bash-
këpunim me tre universite-
tet e Berlinit. Të gjitha
shpenzimet e udhëtimit,
akomodimit dhe siguracion-
eve, duke përfshirë këtu dhe
një bursë mujore, merren
përsipër nga Bundestag-u
Gjerman.

Një komision nga Gje
mania për përz-

gjedhjen e bursanteve dhe
bursantëve për Bursën
Ndërkombëtare Parlamen-
tare (IPS) zhvilloi një viz-
itë në Tiranë nga data 16
deri më 18 tetor 2017. Del-
egacioni gjerman, nën
udhëheqjen e deputetit të

Buxheti i vitit 2018, rithkehet fokusi tek investimet në infrastrukturë

Rriten fondet për rrugët,
280 milionë euro investime
Akset ku do të "hedhë" paratë qeveria

Ornela Manjani

Qeveria rikthen foku-
sin tek rrugët. Në
projektbuxhetin e

vitit të ardhshëm, fondet
për ndërtimin e rrugëve dy-
fishohen, nga 130 milionë
euro sivjet, në 280 milionë
euro vitin e ardhshëm.
Referuar projektbuxheitit të
vitit 2018 mësohet se në
listën e veprave kryesore që
financohen janë rruga e Lu-
mit të Vlorës, dy bypasset e
Fierit dhe të Vlorës, aksi
Qukës-Qafë Plloc dhe Una-
za e Madhe e Tiranës në seg-
mentin e pandërtuar nga
rrethrrotullimi i teg deri
tek ai i shqiponjës në La-
prakë. Vitin e ardhshëm do
të ndërtohen edhe rrugë me
konçesion, duke filluar nga
ajo e arbrit, ndërkohë që një
aks tjetër i cili diskutohet
është edhe ai Vorë-
Rrogozhinë. Rikthimi i
fokusit tek investimet në
rrugë përbën një ndryshim
jo të vogël në politikën bux-
hetore të qeverisë dhe
ndonëse arsyeja kryesore
është gjendja më e mirë e fi-
nancave të shtetit, ajo nuk
është e vetmja. Në manda-
tin e parë të qeverisë një
pjesë e investimeve publike
u zhvendosën nga Ministria
e Transporteve, që drejtohej
nga Lëvizja Socialiste për
Integrim tek Fondi i Zhvil-
limit të Rajoneve, i cili ish-
te direkt në varësinë e
kryeministrit. Në vitin
2015, ky fond arriti deri në
93 milionë euro, një lëvizje
që solli pakënaqësira edhe
publike brenda koalicionit
qeverisës. Tashmë që Min-
istria e Transporteve, ash-
tu si të gjitha dikasteret e
tjera do të drejtohen nga
Partia Socialiste, situata ka
ndryshuar. Ndërsa fondi i
rrugëve të ministrisë është
më shumë se dyfishuar, ai i
fondit te rajoneve eshte
thuajse përgjysmuar. Për
vitin 2018 ai është reduktu-
ar në 50 milion euro. Gjith-
sesi të dyja portofolet tani
kontrollohen nga social-

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

a)”Apartament”, me siperfaqe totale 77.36 m2, me nr. Pasurie 6/121+1-2, e ndodhur ne
zonen kadastrale Nr. 8534, Volumi 5, Faqe 138, e ndodhur ne Lagjja 16 Prilli, Fier, ne
pronesi te Vasillaq Tefi Zhaka.
Cmimi me te cilin fillon shitja e kesaj pasurie eshte ne vleren 16,028.88 (gjashtembedhjete
mije e njezete e tete pike tetedhjete e tete) Euro.
b)”Apartament”, me siperfaqe totale 62.2 m2, me nr. Pasurie 6/121+1-4, e ndodhur ne
zonen kadastrale Nr. 8534, Volumi 5, Faqe 140, e ndodhur ne Lagjja 16 Prilli, Fier, ne
pronesi te Vasillaq Tefi Zhaka,
Cmimi me te cilin fillon shitja e kesaj pasurie eshte ne vleren 12,887.84 (dymbedhjete
mije e teteqind e tetedhjete e shtate pike tetedhjete e kater) Euro.
c)”Apartament”, me siperfaqe totale 74 m2, me nr. Pasurie 6/36+1-4, e ndodhur ne zonen
kadastrale Nr. 8534, Volumi 6, Faqe 148, e ndodhur ne Lagjja 16 Prilli, Fier, ne
bashkepronesi te Vasillaq Tefi Zhaka dhe Lefteri Vangjel Zhaka,
Cmimi me te cilin fillon shitja e kesaj pasurie eshte ne vleren 15,332.8 (pesembedhjete
mije e treqind e tridhjete e dy pike tete) Euro.
d)”Apartament”, me siperfaqe totale 51 m2, me nr. Pasurie 116/71+1-31, e ndodhur ne
zonen kadastrale Nr. 2291, Volumi 29, Faqe 174, e ndodhur ne Kryemedhenj, Kavaje, ne
pronesi te Vasillaq Tefi Zhaka,
Cmimi me te cilin fillon shitja e kesaj pasurie eshte ne vleren 13,440 (trembedhjete mije
e katerqind e dyzete) Euro.
Pasurite jane ne bashkepronesi te Vasillaq Zhaka dhe Lefteri Zhaka dhe te hipotekuara
ne favor te bankes.
Ankandi i dyte zhvillohet me date 26.10.2017, ora 16.00 ne ambientet e Studios Permbarimore
Shkrela me Adrese:Rruga Blv.”Zogu i I”, Pall. “Agimi”, H 2, K 3, Ap. 5, Tirane.

istet, cka e ben rishpërn-
darjen politike të këtyre
fondeve, të parëndësishme.
SHPENZIME
KAPITALE

Fondet për investime
parashikohet të arrijnë në
rreth 86 miliardë lekë, me
një zgjerim prej 16% në kra-
hasim me pritshmëritë e
2017-s. Në raport me Pro-
dhimin e Brendshëm Bruto,
ato pritet të arrijnë në 5.2%
të PBB-së, duke iu afruar
nivele të larta të para në pe-
riudhën 2008-2010. Efekt në
këtë rrije do kenë edhe
shpenzimet për koncesionet

aktuale që kanë nisur vitet
e fundit. Pjesa më e madhe
e financimit, rreth 62%, do
të vijë nga burime të
brendshme.

Deficiti buxhetor pritet
që të qëndrojë në 2% tëPro-
dhimit të Brendshëm Bruto,
në nivele të njëjta me 2017-
n. Në të kundërt, është ulur
ndjeshëm fondi i planifikuar
për politik atë reja pagash,
nga 5.5 miliardë lekë në 2017-
n, në vetëm 1 miliardë lekë
në draft buxhetin 2018. Në
projektbuxhetin e më-
parshëm afatmesëm, si fond
për politika të reja pagash në

vitin 2018 ishte parashikuar
një shumë prej 7.2 miliardë
lekësh.
PAGAT

Fondi për politika të reja
pensionesh është ulur në
1.8 miliardë lekë, nga 2.6

miliardë lekë në 2017-n dhe
3.1 miliardë lekë që ishte
parashikuar në buxhetin
fillestar afatmesëm (për
2018-n). Pas një periudhe,
kur qeveria përfitoi nga
rënia e interesave në treg,

që e lehtësoi atë në pagesën
e borxheve, shpenzimet
për interesa pritet të rriten
me 9.5% për të arritur në
41.5 miliardë lekë. Qeveria
do ta rrudhë dorën për
shpenzimet operative të
mirëmbajtjes, teksa ato do
të rriten me 1.3% në 45.5
miliardë lekë.

“INTEGRATED ENERGY B.V. SPV” shpk

FTESË PËR SHPREHJE INTERESI
Qeveria shqiptare, përmes një tenderi të hapur ndërkombëtar, ka shpallur fitues  kompaninë  “INTEGRATED
ENERGY B.V. SPV” shpk  me objekt dhënien me koncesion të formes BOOT (Build, Own, Operate dhe
Transfer) për ndërtim landfilli, inceneratori dhe rehabilitim i venddepozitimeve ekzistuese Tiranë dhe prodhimin e
energjisë elektrike. Qëllimi i kësaj marrëveshjeje koncesionare është menaxhimi i integruar i mbetjeve në
Qarkun e Tiranës. Zona e propozuar për ndërtimin e impiantit të ri të MNU-ve dhe venddepozitimit do të
shtrihet në jug dhe lindje të zonës së venddepozitimit ekzistues (Sharrë) të qytetit të Tiranës.

“INTEGRATED ENERGY B.V. SPV” Sh.P.K  (ne cilësine e koncesionarit) , fton kompanitë e interesuara vendase
dhe të huaja të paraqesin kërkesën për shprehje interesi  per fazën e  parakualifikimit në procedurën
konkurruese përzgjedhëse (Shërbime Konsulence) për  shërbim mbikqyrje (Supervizim),  për punimet e
ndërtimit në zbatim të kontratës koncesionare  me objekt  “Për ndërtim landfilli, inceneratori dhe rehabilitim i
venddepozitimeve ekzistuese Tiranë dhe prodhimin e energjisë elektrike”

DOKUMENTAT E KËRKUARA PËR FAZËN E PARAKUALIFIKIMIT
 Kerkesa për shprehje interesi e kandidatit
 CV të kompanisë
 Ekstrakt i lëshuar nga  Qendra Kombëtare e Regjistrimit.
 Liçense profesionale për “Mbikqyrje dhe Kolaudim Punimesh Zbatimi”, e vlefshme, ku te perfshihen

kategorite të cilat lidhen me punimet objekt i kontratës koncesionare, (sipas modelit të lëshuar
nga MPPT)

 Përvojë e suksesshme në projekte të ngjashme, në 5 vitet e fundit. Sfondi i kompanisë në aktivitete
të ngjashme si supervizimi dhe kolaudimi i landfilleve, iceneratoreve etj do të konsiderohet si të
favorshme në vlerësim.

 Xhiroja mesatare e tre viteve  të fundit (definuar si faturim për punët në progres dhe të përfunduara)
te jete jo me i vogel se Euro 250,000 (dyqind e pesëdhjetë) mijë.

 Bilancet e dy viteve të fundit.
 Certifikatat e cilësisë së kompanisë (ISO)
 Tabela e organizimit të shoqërisë (organigrama)
 Personeli kryesor  i propozuar për këtë projekt (i paraqitur në formë organigrame) si dhe kualifikimet

e stafit kryesor të propozuar.

“INTEGRATED ENERGY B.V. SPV” Sh.P.K, do të shqyrtojë dokumentat e dorëzuara nga Kandidatët, dhe do të
vlerësojë nëse ky dokumentacion plotëson kërkesat e përcaktuara në dokumentat e paraqitura nga kandidatet.
Kandidatët, që i plotësojnë kriteret e kualifikimit, do të njoftohen për të paraqitur  propozimin teknik dhe
propozimi ekonomik.
Kompanitë e interesuara duhet të dorëzojnë kërkesën origjinale dhe dokumentacionin përkatës, të futur në
një zarf jo transparent, të vulosur dhe firmosur me emrin dhe adresën e kandidatit.
Paraqitja e kërkesave për shprehje interesi duhet të bëhet brenda datës : 27.10.2017 ora 16:00  në adresën
e email:info@iebv.al
Asnjë ofertë e paraqitur pas këtij afati nuk do të pranohet.

“INTEGRATED ENERGY B.V. SPV” Sh.P.K
Adresa: Rr. Dervish Hima, Hyrja Nr. 1, Apartamenti 71/1
Të dhëna të kontaktit cel. 0688014284 , info@iebv.al

Personi i kontaktit : Zj. Denisa Tollkuçi
Email:  info@iebv.al
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Malaj: Do të thjeshtohen procedurat për lejet e qëndrimit për arsye të jashtëzakonshme

Lehtësohen procedurat për
marrjen e pasaportës greke
Ndërmjetësi: Dokumentacioni që ju duhet

SI MUND TË MERRET NGA TË GJITHË
NËNSHTETËSIA GREKE:

Në kuadër të ditës së
Lumturimit të Nënë

Terezës, ditën e djeshme
në kryeqytet u zhvilluan
disa aktivitete, me qëllim
ndërgjegjësimin e opin-
ionit për të qenë më soli-
darë. Më 19 tetor të vitit
2003, Gonxhe Bojaxhiu e
njohur botërisht si Nënë
Tereza u shpall e "Lumtu-
ruar" nga Papa Gjon Pali
II e prej vitesh me radhë,
kjo ditë shihet si shpresë
për njerëzit në nevojë.
Bashkia e Tiranës dje sh-
troi një drekë për person-
at që shkojnë në qendrat
sociale, si shenjë promov-
imi të vlerave humane. I
pranishëm në qendrën so-
ciale "Të Qëndrojmë së
bashku", në Kombinat,
kryebashkiaku Erion Ve-
liaj i shoqëruar nga
këngëtari Rigels Rajku
shërbeu drekën dhe bëri
thirrje për më shumë sol-
idaritet mes njerëzve,
veçanërisht për ata që

kanë nevojë. Në fjalën e tij,
ai nënvizoi se vepra e Nënë
Terezës na frymëzon për më
shumë dashuri ndaj atyre
që janë në vështirësi. Gjith-
ashtu, ai u bëri thirrje të
gjithë bizneseve dhe qyteta-
rëve që të japin kontribu-
tin e tyre në ndihmë të per-
sonave në nevojë dhe pse jo
të punojnë vullnetarisht
për të mirën e komunitetit.
Edhe organizata "Ecovolis",
në ditën e Lumturimit të

Nënë Terezës ka zhvillu-
ar një sërë aktivitetesh
në ndihmë të personave
në nevojë. Nën moton
"Nënë Tereza, shembulli
ynë", ata kanë qenë të
pranishëm te Parku i
Rulove, ku kanë shpërn-
darë ndihma për fëmijët
e pastrehë e më tej aktiv-
istët kanë shërbyer një
vakt të ngrohtë për komu-
nitetin rom në zonën e
Sharrës në kryeqytet.

Brenda 6 ditësh është
bllokuar aktiviteti i 58

pikave të therjes në të gjithë
vendin, pasi nuk përm-
bushnin standardet e për-
caktuara higjieno-sanitare.
Autoriteti Kombëtar i Ush-
qimit po vazhdon aksionin
e saj në kuadër të nismës
për disiplinimin e therjes së
kafshëve dhe tregtimit të
mishit. Deri më tani nga
AKU janë kryer 67 inspek-
time në thertore e njësi
therjeje, duke bllokuar 58
subjekte, ka vendosur 10
gjoba dhe ka lënë 9 parala-
jmërime për subjekte të
ndryshme. Në periudhën
12-17 tetor të këtij viti, ins-
pektorët e këtij institucioni
kanë bërë kontrollin e 57
njësi therjeje, 1 prej të
cilave rezultonte e paregjis-
truar. Ndërsa, pas moni-
torimit u zbulua se 10 ther-
tore dhe 4 vende për-
doreshin në mënyrë ilegale
për therjen e bagëtive, e
gjendeshin pranë dyqaneve

të ndryshme të tregtimit të
mishit. AKU gjithashtu thek-
son se toleranca do të jetë
zero ndaj çdo shkeljeje, për
çdo subjekt që ka në fokus
produktet ushqimore. Vlen
të përmendet fakti se është
bërë edhe riinspektimi i
pikave të therjes dhe subjek-
teve të mbyllura, por pas ver-
ifikimeve, është konstatuar
se asnjë aktivitet nuk është
hapur sërish. Inspektorët e
AKU kanë sekuestruar edhe
sasi mishi, frigoriferë e mjete
pune në subjektet e penali-

zuara. Autoriteti Kombëtar
i Ushqimit, me mbësh-
tetjen e Ministrisë së
Bujqësisë siguron se kjo
iniciativë e ndërmarrë
ditët e fundit do të vazh-
dojë deri në arritjen e stan-
dardeve sipas BE.

THERTORE
Brenda 6 ditësh është
bllokuar aktiviteti i 58
pikave të therjes në të
gjithë vendin, pasi nuk
përmbushnin
standardet e
përcaktuara
higjieno-sanitare.
AKU ka vendosur
10 gjoba dhe ka
lënë 9 paralajmërime
për subjekte të
ndryshme.

58

AKU: Aksioni do të vazhdojë në mbarë vendin

Bllokohen 58 thertore në 6 ditë, nuk
përmbushnin kushtet higjieno-sanitare

Erion Veliaj shërben drekën në qendrën sociale

Lumturimi i Nënë Terezës, solidarizim
në ndihmë të personave në nevojë

Greqia ka lehtësuar
procedurat për të
gjithë emigrantët

shqiptarë që marrin nënsh-
tetësinë greke. I pyetur nga
"Gazeta Shqiptare", Fatos
Malaj, ndërmjetës ndërkul-
turor në Ministrinë e Emi-
gracionit dhe drejtues i or-
ganizatës së emigrantëve
"Arogji - Përkrahja", tregon
se procedura për kryerjen e
shkëputjes nga leja e qën-
drimit, tashmë mund të
kryhet automatikisht. "Në
momentin që një emigrant
shqiptar merr nënshtetës-
inë greke, kjo paraqitet në
gazetën qeveritare. Para
funksiononte në këtë
mënyrë: emigranti duhej të
shkonte në Qendrën e Emi-
gracionit, ku dhe kishte
marrë lejen e qëndrimit dhe
bënte shkëputjen nga kjo
leje në mënyrë që të merrte
nënshtetësinë. Por, kjo ish-
te një procedurë që zgjaste
2-3 javë. Tashmë procedura
është lehtësuar dhe bëhet
automatikisht", - thotë
Malaj. Megjithëse heqja e
lejes së qëndrimit mund të
duket një veprim i thjesh-
të, në fakt njerëzve u kush-
tonte shumë, sidomos të rin-
jve të brezit të dytë që mund
të kishin shans për të
shfrytëzuar programe studi-
mi jashtë shtetit dhe nuk
pajiseshin në kohën e du-
hur me këtë dokumente
greke. Kjo, sepse nuk mund
të paraqiteshin direkt në
zyrat e shtetasve të huaj
dhe emigracionit, por duhej
që më parë të linin një

Voltiza Duro

takim, cili mund të realizo-
hej edhe pas disa muajsh.
Ndërkaq, edhe mbajtësit e
"kartës së homogjenit", du-
hej të paraqiteshin në poli-
ci për të anuluar kartën e

tyre. Pra, e gjithë kjo proce-
durë sillte një zvarritje të
panevojshme, në një kohë
që gjithçka mund të zgjid-
hej në mënyrë elektronike
nga shërbimet administra-

tive greke. Fatos Malaj ish-
te i pari që e përcolli këtë
shqetësim dhe me mbësh-
tetjen e Ilias Hronopulos
arriti ta bindte adminis-
tratën greke për ndry-

shimin që duhej të bënte.
Ky ndryshim përshkruhet
në shkresën që Ministria e
Rendit i ka dërguar shër-
bimit të letërnjoftimeve
dhe pasaportave dhe zyrave

përkatëse në të gjithë ven-
din. Edhe pse dy vendime
ministrore (2012 dhe 2014),
parashikonin që kërkesa
për nxjerrje letërnjoftimi
duhej shoqëruar nga dorë-
zimi i lejes së qëndrimit
apo i "kartës së homogjen-
it", shkresa e tanishme për-
cakton: "Për nxjerrjen e
letërnjoftimit nuk parash-
ikohet paraqitja e vërtetim-
it për dorëzimin apo an-
ulimin e lejes së qëndrimit
apo kartës së posaçme të
homogjenit". Gjithashtu,
ndërmjetësi ndërkulturor
Malaj tregon për "GSH" se
në fund të muajit nëntor
do të ketë lehtësira edhe
për emigrantët që ap-
likojnë për leje qëndrimi
për arsye të jashtëzakon-
shme. "Pritet që në fund të
nëntorit të ketë lajme të
mira edhe për emigrantët
që aplikojnë për leje qën-
drimi për arsye të jashtëza-
konshme. Të gjithë ata që
kanë jetuar në shtetin
helen ilegalisht për më
shumë se 7 vjet dhe dëshi-
rojnë të marrin leje qëndri-
mi, procedura do të thjesh-
tëzohet. Më parë iu duhet
të dorëzonin dokumente
vërtetimi që këta emi-
grantë dëshmonin se kish-
in qëndruar në Greqi për
më shumë se 7 vite, ku
përfshiheshin edhe kon-
tratat e qirasë apo të punës.
Pas fundit të nëntorit do iu
duhet të dorëzojnë vetëm
vërtetimin që prej 7 vitesh
jetojnë në shtetin fqinj", -
tregon Malaj.

- Nëse jeton 7 vjet ligjërisht në Greqi.
- Nëse jeton 3 vjet rresht në Greqi dhe ke ardhur

nga një vend i Bashkimit Europian.
- Nëse je homogjen.
- Nëse je refugjat politik.
- Nëse ke buletin personi pa shtetësi.
- Nëse ke një fëmijë, i cili është shtetas grek.

CILAT JANË KËRKESAT FORMALE PËR
MARRJEN E SHTETËSISË GREKE ME
NATYRALIZIM
- Ju duhet të jeni në moshë madhore në kohën e

deklarimit të natyralizimit.
- Të mos jeni dënuar me burgim të parevokueshëm

(përfundimtar), të paktën një vit në dekadën e
fundit.

- Të mos jetë në pritje një vendim deportimi (apelasi)
kundër jush.

- Të kemi titull qëndrimi të ligjshëm.
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Për librin më të ri me poezitë e
dashurisë të Dritëro Agollit: “E
bukura, lozonjarja, tokësorja
Grua”.

Një libër i ri nga Dritëro Agolli,
ka qenë, është dhe do të jetë gjith-
monë një ngjarje e spikatur
letrare. Kështu ndodh edhe me lib-
rin që po iu prezantojmë, me titul-
lin “E bukura, lozonjarja, tokësor-
ja Grua”. Pasi Dritëro Agolli, ky
bard i madh i letrave dhe shpirtit
shqiptar, në çdo botim të tij, shpër-
faq vlera dhe risi që komunikojnë
mjeshtërisht me lexuesin, pavarë-
sisht nga moshat dhe nga kohët.

Libri që po merrni në dorë, ësh-
të një botim i zgjeruar i lirikës së
dashurisë. “E bukura, lozonjarja,
tokësorja Grua”  është jo vetëm
libri i një të përndjekuri, por edhe
i një të përbetuari të dashurisë.

 Për rastësi apo jo, edhe emri i
autorit të këtij libri, Dritëro Agol-
lit, fillon me D të madhe si Dashu-
ria. Si ajo ndjenjë e përjetshme dhe
e përbotshme, që, siç thotë ai
përmes vargjeve, i jepet njeriut “si
një dritë në duar”, për të ndriçuar
veten dhe botën. Duke e bërë
njëherësh edhe të përndjekurin,
por edhe i shënjuarin e saj. Edhe
gjuetarin, por edhe blatuesin e pa-
shtershëm. Të përpiqesh të shkru-
ash e të flasësh për poezitë e dashu-
risë së Agollit, përmbledhur në
këtë libër, është e vështirë, por më
e vështirë dhe e mangët është të
përpiqesh të heshtësh. Pasi në një
farë kuptimi, dashuria, është jo
vetëm thelbi i jetës së poetit, por
edhe thelbi i krijimtarisë së tij po-
etike, pra vetë libri.

 Shkrimtarët dhe poetët e mëd-
henj, si Dritëro Agolli, kanë një
magji dhe alkimi të përhershme në
krijimtarinë e tyre. Mbasi i ke lex-
uar, të bëjnë rob, ortak dhe ndjekës,
dhe të detyrojnë kohë pas kohe t’u
rikthehesh e t’i rilexosh, për të zbu-
luar dimensione të reja të krijim-
tarisë letrare dhe të vetes. Duke
thënë këtë, kemi thënë që autori i
këtij libri, ashtu siç ndodh me kri-
juesit e njëmendtë të letrave në të
gjitha kohët, vjen i freskët dhe me
zbulime të reja pas çdo rileximi.

  Poezitë e këtij libri, kanë bren-
da tyre mbi gjysmë shekulli dashu-
ri. Në to, si në një shirit sizmi-
ografik, dallohen qartë të gjitha
trandjet dhe përjetimet e heroit li-
rik. Siç dallohen në trupin e një
peme jetëgjatë, në rrathët e trun-
gut, por edhe në lëvoren dhe degët
e saj vera dhe dimri, ngrica dhe
vlagu, drita dhe terri. Koha e mirë
dhe e keqe, në të cilën mbiu dhe u
rrit kjo pemë e përjetshme. Dhe
meqë përmendëm pemët, nuk e di
se si, sa herë uleshim në bisedat e
gjata me të, në mendjen më faneps-
eshin ullinjtë e vendlindjes sime.
Pemët më të fisme dhe më jetëgja-
ta që janë rritur me shekuj në këtë
vend.

 Edhe pse libri i parë me poezi i
Dritëro Agollit, me titullin parala-
jmërues “Në rrugë dola”, është
botuar në vitin 1958, në këtë libër
të veçantë për dashurinë janë
përmbledhur kryesisht poezi që
zënë vend në gjithë librat e tjerë të
poetit, nga  “Hapat e mia në asfalt”
(1961) gjer te “Prit dhe pak” (2016).

Poezitë që vinë si iso dhe amanet
nga shpirti i gjyshërve, si një
gjëmim në horizont, për të pasu-
ruar botën me aromë gruaje, duke
e bërë poetin të përjetojë gjer në
muzgun e vonë, përpos diktat-
urave të tjera edhe diktaturën e
dashurisë dhe të jetë i përndjekuri
i përjetshëm i saj.

 Poezia lirike e Dritëro Agollit,
nisi në gjurmët e poetëve tanë të
mëdhenj dhe më tej të atyre
botërorë. Ajo i asimilon dhe i sh-
tyn më tej kufijtë dhe caqet e real-
izimeve të tyre estetike.

 Nëse fillimisht ka pika takimi
me poezinë panteiste “Bukuria” të
Naim Frashërit, me dhimbjen e
pacak të Migjenit (me të cilin Ag-
olli ka të njëjtën datë lindjeje, 13
tetor, por 20 vjet më vonë), me thel-
bin ekzistencial të Lasgushit, Ba-
grickit, Bërnsit, Hikmetit e El-
yarit, etj.; ajo vjen dhe rritet si një

pemnajë autentike dhe e shëndet-
shme e kësaj toke, gjuhe dhe klime.
Një poezi e re dhe e shëndetshme,
me të cilën u ushqyen dhe u rritën
breza të tërë krijuesish. Pasi, siç
ndodh me krijuesit e vërtetë, ata

veç ngasjeve figurative, filozofike
dhe emocionale që përçojnë te lex-
uesit e të gjitha kohëve, kanë dhe
aftësinë që të bëjnë shkolla kri-
juese dhe të kenë nxënës dhe nd-
jekës të shumtë.

 Së pari, poezia e Dritëro Agol-
lit shquhet për një realizëm dhe
konkretësi të mahnitshme.
Ngasje, prekje e konkretësi që
ngjishet e dendësohet në harkun

krijues të 60 vjetëve. Poezia vjen
nga gurgullimat e ujërave të tokës
dhe të qeshurat e njerëzve, nga për-
skuqja e qiejve dhe hambarët e
vjeshtës, nga cikma e dimrit dhe
nga ngricat e ndarjeve, nga isoja e
këngëve dhe nga hareja e dasmave.
Dhe  boshti i saj i përhershëm ësh-
të dashuria. Një dashuri që shfaqet
me një mijë vezullime, një mijë
mënyra qasjeje nga dita e parë gjer
në frymën e fundit duke sfiduar
pengesat, mungesat dhe vësh-
tirësitë. Që nga rinia e hershme me
krijimet plot vlug e aksh e gjer te
poezia e fundit, poeti rritet bashkë
me krijimtarinë,  dashurinë dhe
mesazhet e saj.

 Po sjellim më poshtë,  dy poezi.
E para nga rinia e hershme dhe e
dyta nga libri më i fundit që Agolli
botoi në moshën 85 vjeç. Ditë pas
dite, fjalë pas fjale, varg mbas var-
gu, poezia e nisur si një ëndërr dhe
pasion djaloshar, bëhet një dia-
mant i ngjeshur, rrezëllitës e filoz-
ofik.

Poezia e parë titullohet “Vasha
e ëndërruar” –Nga fletorka e rin-
isë- dhe mban datën 1961:

 “Shtëpia jote thellë kopshtit
futur,

Si tempull ëndrrash hesht e
mjegulluar,

Dhe unë i dashuruar murit
strukur,

Vështroj ballkonin tënd me
dritë shuar....

Pastaj me ankth nga kopshti të
hedh gjethe,

Si një kusar kaçubeve i fshehur,
Dhe pres një çast përhumbur si

në ethe,
Të nxjerrësh kryet mundësisht

pa krehur....”.
Ndërsa poezia e dytë që titullo-

het  “Për dashurinë” dhe është
marrë nga libri “Prit edhe pak”,
botim i vitit 2016.

“Dashuria fillimisht është e tur-
bullt,

Dashuron, po cilin aspak
s’është e qartë,

Dhe agimi kur vjen është i
mugët,

Sendet s’kanë as formë as tra-
jtë.

BOTIMI

Nga Ilirian Zhupa

DRITËRO AGOLLI
Mbi gjysmë shekulli
dashuri në një libër

Gruaja e poetit, një amazonë, së cilës ai
i këndon gjer në fund

Kjo grua është
“Një pjergull (që)
trupin e mban
ngrohtë/ E
përqafuar me një
lis.”, poezia “Të
fortë dhe të
brishtë”.

Blatuesja
Ajo është bashkudhëtarja,
përndjeksja, blatuesja e
përjetshme së cilës poeti i
thotë: “Këtu asgjë s’më
duhet mua...”. Ajo është
historia dhe vijimi i
historisë: “I them Sadijes,
zonjës grua:/”Këtu në
shesh ra Leonidha/ Dhe
ndoshta ra për ty dhe mua”,
poezia “Në Termopilë”.

Dritëro Agolli me
bashkëshorten, Sadijen
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Dita zbret dhe gjërat dalin të
plota:

Forma, trajta, konture e vija,
Dalëngadalë e tillë vjen bota,
Ja, fytyrën kështu e zbulon

dashuria.”

Së dyti, poezia e dashurisë e
Dritëro Agollit ka një lidhje shumë
të ngushtë me shpirtin e gjyshërve,
me rrëfenjat dhe folklorin, me
shpirtin e tokës. Megjithëse zjarri
i dashurisë, ndryshe nga sa ndodh
në jetë, te shumë poetë të vetësh-
pallur modernë, duket sikur vjen
në forma abstrake dhe kozmogon-
ike nga qielli, te Dritëro Agolli,
tundimi, këndellja, përzhitja dhe
ngrohja e zjarrit të dashurisë, me
gjithë kënaqësitë dhe pasojat që e
bashkëshoqërojnë këtë zjarr vjen
nga toka. “Ngrita sytë e të shiko-
va/ Dhe si dash në hell u shkova.”,
poezia “Kur ecja anës divanit”. Po
nga toka vijnë dhe imazhet e ndjes-
itë tronditëse që bëjnë lëndën poe-
tike të vezullojë figurshëm në çdo
fjalë dhe çdo varg. Të gjitha për
dashurinë, jeta dhe vdekja, fitorja
dhe humbja: “Me gërshetin mbyt-
më mua/ Mbytmë dhe gjë tjetër
s’dua.”, poezia “Laj e hidh gërshe-
tin prapa”. Në letrat shqipe, nuk
ka një poet të dytë që të jetë mbësh-

DASHURIA
Një dashuri që shfaqet me
një mijë vezullime, një mijë
mënyra qasjeje nga dita e
parë gjer në frymën e fundit
duke sfiduar pengesat,
mungesat dhe vështirësitë.
Që nga rinia e hershme me
krijimet plot vlug e aksh e
gjer te poezia e fundit, poeti
rritet bashkë me
krijimtarinë,  dashurinë dhe
mesazhet e saj.

Nëse jeta është një oqean dhe det i
pafund, dhe dashuria vetëm një
varkë e vogël që lundron në të, au-
tori tashmë kërkon të dijë “...ç’ka
varka brenda...”. Sado e pamundur
të jetë dashuria, sado e paarritshme,
ai nuk stepet para asnjë pengese,
dhe është i bindur se do i bënte de-
tet e mëdhenj të tkurren dhe do ish-
te në gjendje për ta arritur atë, duke
ecur në qiej dhe duke i shkelur yjet
“gur më gur...”., poezia “Ti”. Pasi
dashuria për të është një bekim, një
apel, një synim, një detyrë, një
legjendë e përjetshme, e cila jeton
sa Zoti dhe “ Mbase më tepër se një
zot...”, poezia “Në liqen”... Që nga
shoqëria primitive e këtej, në his-
torinë e gjatë të shoqërisë njerëzore,
zotat janë shtuar e rralluar, kanë
lindur e kanë vdekur, kanë ndërru-
ar identitete e emra, ndërsa Zoti i
dashurisë ka mbetur gjithmonë i
njëjtë dhe ka mbijetuar bashkë me
njeriun. Pasi dashuria është i vet-
mi çelës që disponojmë, për të hapur
derën e përjetësisë. Vajza dhe djali,
burri dhe gruaja, këto “Kitara prej
mishi” që nga lindja e gjer në vde-
kje duke i kënduar dashurisë, i kën-
dojnë jetës. Edhe kur bëjnë muzikën
e saj, por edhe kur heshtin. Edhe
kur janë të rinj e fërfëllojnë nga pa-
sioni, por edhe kur janë të moshuar
dhe urtojnë nga mençuria. Një
këngë dashurie ka nevojë për poet-
in që ulet e shkruan, siç ka nevojë
edhe për përkujdesjen dhe frymën e
“Një xhinde Shkodre, një kaproll”.

Dhe së fundi, në vijim të asaj çka
thamë pak më sipër, poezia e dashu-
risë e Dritëro Agollit, veç heroit lir-
ik, ka dhe një “hero” tjetër që
shfaqet e fshihet mes vargjeve për
mbi pesëdhjetë vjet, jo vetëm në ras-
tet kur e përmend me emër, por edhe
kur nuk e përmend. Ajo është e
dashura, gruaja, nëna e fëmijëve.
Në një shënim të shkurtër, të majit
2014, me dorë të dridhur, Dritëroi i
shkruan asaj një letër ku mes të
tjerash i thotë: “ E dashur Sadije,
Të dua si jetën time, madje edhe më
shumë... Unë edhe i vdekur, do të
ndjek për të të parë buzëqeshjen
tënde...”. Kjo grua është “Një pjer-
gull (që) trupin e mban ngrohtë/ E
përqafuar me një lis.”, poezia “Të
fortë dhe të brishtë”. Ajo është
bashkudhëtarja, përndjeksja, blat-
uesja e përjetshme së cilës poeti i
thotë: “Këtu asgjë s’më duhet
mua...”. Ajo është historia dhe viji-
mi i historisë: “I them Sadijes, zon-
jës grua:/”Këtu në shesh ra Le-
onidha/ Dhe ndoshta ra për ty dhe
mua”, poezia “Në Termopilë”.
Gruaja e poetit, një amazonë së
cilës ai i këndon gjer në fund:

“Akoma truri s’më ka zënë,
Në rrudhat myshk e ndryshk,
Shoh nga dritarja kur ka hënë,
I them Sadijes: mos u vyshk!

Sadija s’vyshket asnjëherë,
As sot, as nesër dhe pastaj,
Unë i heshtur pres në derë,
Përgjunjur para saj....”
Poezia “E përhershme” nga lib-

ri “Prit dhe pak”.

Ditën që Patriarku i madh i
fjalës dhe i letrave shqipe iku, në
shënimet e mia shkrova:
“Dritëroi iku, por drita e tij do të
rrojë!”. Sot që po hidhja në letër
këtë parafjalë, mbasi kam lexuar
“E bukura, lozonjarja, tokësorja
Grua”, që ju po merrni në duar, de-
sha të bëj një ndryshim në shënimin
tim: “Dritëroi erdhi sërish, dhe dri-
ta e tij do të rrojë! Gjatë, shumë
gjatë!”.

tetur kaq fort te shpirti i gjyshërve
dhe ta ketë risjellë atë për lexues-
in e ri, me kaq dashuri dhe kaq të
plotë.

Së treti, poezia e dashurisë e
Dritëro Agollit, merr një rrjedhë
dhe përmasë të një kumti të thellë
filozofik. Ndjesia e dashurisë, sipas
poetit, është ndjesia hyjnore e nje-
riut, e kësaj qenieje që di t’i zgjerojë
kufijtë e kohës e të ekzistencës së
vet, t’i përmbushë ato duke qenë i
ndërgjegjshëm se nuk ka një kohë
të dytë dhe se  “Është koha kur
bëhen të gjithë të marrë....”, dhe kur
pavarësisht nga porosia e shenjtë,
është koha “kur edhe zoti i ruhet
mëkatit.”, poezia “Çmenduri pran-
verore”.  Ngjarja e dashurisë, për
Dritëro Agollin është njëherësh
edhe një ngasje, por edhe një mis-
ter. “Ç’t’i bëjmë natës që vjen/ Ç’t’i
bëjmë mëngjesit...”, thotë poeti te
poezia “Për ty”. Pikërisht mbas
kësaj pyetjeje zbret si një engjëll
shpëtimtar e dashura, shoqja, gru-
aja, e cila tenton ta nxjerrë nga
shpella e vetmisë dhe e izolimit, me
përkëdheli dhe britmë, me të keq
dhe me të mirë “ Për krahu me zor
më ke zënë/ Të dalim me vrap nga
kjo shpellë...”, poezia “Gruas”.

Më tej, në poezinë e dashurisë së
Dritëro Agollit, dashuria është
edhe një trill, një kapriçio, një tun-
dim, një lojë. Tërë jetën, gjer në
pleqërinë e thellë, poeti pret t’i vijë
një nuse nga një udhë e pasosur.
Mbasi ka provuar të gjitha diktat-
urat, me tërë brutalitetin dhe kufi-
zimet e tyre, Dritëro Agolli, ky
magjistar i fjalës shqipe, pret t’i
dorëzohet diktaturës së dashurisë.

Korça së hershmi, ekspozitë
e koleksioneve të ruajtura

Korça së hershmi e hapur
me botën, më së shumti e

lidhur me Amerikën e me kul-
turën e saj, si dashamirës të
pandreqshëm të perëndimit
ndër vite,  pret  “Rock on the
Stone”  si tribut i difuzionit
kulturor amerikan në kul-
turën korçare. Kujtime me
aromë Amerike, të Korçës, të
ruajtura ndër vite, do shfaqen
në ekspozitën e materialeve
relike të vendosur në Pazar.
Projekti “Rock on the Stone”
është frymëzuar nga his-
toriku i ndikimit amerikan
në rrugët e gurta të
Korçës, ku brenda
shumë shtëpive ko-
rçare jetojnë kuj-
time të
paraardhësve  të
tyre, apo të famil-
jarëve të larguar më
rishtazi. Aktiviteti i
fundjavës nis me një
koncert nga Rovena
Dilo, Rubin Kaso,
Bledi Polena, sho-
qëruar nga Grupi
Korçar, mbrëmjen e
së shtunës me 21
tetor në orën 19:30. E diela fil-
lon me morning coffe në Paz-
ar, ora 09:00  e vijon me per-
formancën e bandës frymore
të qytetit, në 9:30. Në rrugicat
e Pazarit, na mirëpresin his-
tori emigrantësh, figura të
famshme ose jo, prej orës 10:00
e në vijim. Pikërisht të gjitha
këto kujtime me aromë
Amerike, të Korçës, të ruaj-
tura ndër vite, i gjejmë në ek-
spozitën e materialeve relike
të vendosur në Pazar, në

kuadër të “Rock on the Stone”.
“Tako një histori emigranti” në ek-
spozitën jo konvencionale, trans-
parente, porsi historiku i emigrim-
it, e pasur me materiale me vlera
të mëdha historike, kulturore, e
shpirtërore, të mbledhura për mer-
ak nga koleksionisti korçar.
EKSPOZITEKSPOZITEKSPOZITEKSPOZITEKSPOZITAAAAA

Janë fotografi dhe pamje të pe-
riudhës 1906 – 1930. Fotografi të

shoqërive të
para të ko-
rçarëve në
Amerikë, emi-
grantë korçarë,
fotografi të fo-
tografit dardhar
Perikli Kaçauni
që vijoi punën në
Amerikë me stu-
dion “Perry Stu-
dio”, fotografi të
figurave të
shquara nga Ko-
rça në Amerikë,

Banda Vatra, Trupi vullnetar i
mbërritur në Shqipëri më 1920, fo-
tografi të federatës Vatra, etj. Ka
kartolina të prodhuara në
Amerikë më 1920 nga Spiridon Ilo,
kartolinë e dërguar nga Violet
Bond Kenedi, kartolinë e dërguar
nga Fan Noli,

pamje që shpërndaheshin nga
misioni ungjillor i çiftit “hineas eh
Violet Kenedi në Korçë në vitet `30
si edhe dokumente – letra të Faik
Konicës, partiturë e kompozitorit
Thoma Nassi, letër e trupit vullne-
tar të federatës Vatra, certifikatë

e dhënë nga federata Vatra, të
emigrantëve të parë në Amerikë,
etj. Nga gazetat shfaqen  “Diel-
li”, “Shqiptari i Amerikës”, botu-
ar në Korçë nga anëtarët e feder-
atës Vatra që u kthyen në Korçë,
“Kombi”, “Ylli i mëngjezit”, “Stu-
denti”, “Përparimi”, etj., botuar
në Amerikë  etj. sipas  rastit. Ko-
rrespodencë letrash nga njerëz
të thjeshtë etj. Forumi informal
e i hapur për publikun mbi
“Miqësinë shqiptaro - ameri-
kane dhe ndikimin e difuzionit
kulturor amerikan në Korçë”,
përkrah, ekspozitës me të njëjtën
tematikë, është gjithashtu, një
nga aktivitetet kryesore të këtij
eventi, ku mund  të marrin fjalën
dhe të pranishëm, personalitete
të rëndësishëm të botës
ekonomike, politike, kulturore.
Citimi i fakteve historike që
ndër vite kanë ndërlidhur fatin
e korçarëve me Amerikën, disku-
time të hapura mbi difuzionin
kulturor, ndarja e kujtimeve
personale etj. do të ngjallin in-
teres  të veçantë edhe për viz-
itorët jovendas të këtij aktivite-
ti, përtej njerëzve pjesë e këtyre
kujtimeve. Të pranishëm në ak-
tivitetet e së dielës, do të jenë:
Kryetari i Bashkisë Korçë,
Prefekti i Qarkut, përfaqësues të
institucioneve të rëndësishme të
qytetit, personalitete të jetës
kulturore e artistike, përfaqë-
sues nga pushteti qendror, min-
istra të kabinetit qeveritar,
artistë në zë si Inva Mula etj.

Saz’iso, gëzimi dhe trishtimi
i muzikës së Shqipërisë së JugutVallëzimi i gëzueshëm dhe

vajtimi zëmërthyes i
sazeve janë incizuar pak dhe
janë pak të njohura jashtë Sh-
qipërisë. Kompania “Glitter-
beat Records” dhe producentët
e Saz’iso kanë kënaqësinë të
njoftojnë daljen në treg të al-
bumit muzikor “Ma tund moj
të shkretën mandile: Gëzimi
dhe trishtimi i muzikës së Sh-
qipërisë së Jugut” nga grupi
virtuoz i muzikantëve dhe
këngëtarëve legjendarë të
mbledhur posaçërisht nga pro-
ducentët Joe Boyd (Pink
Flloyd, Nick Drake, Cubanis-
mo, Songhai) , Edit Pula (BBC
Radio 3 “World Routes” Alba-
nia, “Të kam lënë malin” LP -
Pavijoni Shqiptar  në Bienalen
e Arkitekturës në Venecia,
2016), dhe Andrea Goertler
(konsulente në GIZ), album që
është incizuar nga inxhinieri
Jerry Boys, fitues  i çmimit
Grammy (Buena Vista Social
Club, Ali Farka Touré, Or-
chestra Baobab). Çelsi që hapi
derën e muzikës shqiptare për
amerikanin Joe Boyd, ishte
bashkëpunimi mes entomuz-
ikologes  dhe producentes
muzikore Lucy Durán dhe ar-
tistes shqiptare Edit Pula në
vitin 2011 për të realizuar do-
kumentarin muzikor me tri
seri kushtuar Shqipërisë titul-
luar “Rrënjët e Botës”, i cili u
trasmetua në Radion 3 të BBC.
Këtë seri mund ta dëgjoni ende
online  (http://
www.bbc.co.uk/programmes/

b016kdcj).  Ndërkohë gjermania
Andrea Goertler, e cila jeton dhe
punon në Tiranë si konsulente për
GIZ, jo vetëm që e kish zbuluar
muzikën tradicionale shqiptare,
por ishte bërë njohëse dhe kërci-
mtare e pashoq e valleve sh-
qiptare. Në vitin 2014, Joe mori
pjesë, së bashku me Lucy Duran,
si mysafir në ditëlindjen e Editit,
festimin e së  cilës Editi e organiz-
oi me ndihmën e Andreas. Dhe që
në atë festë, bashkë me miqësinë,
u forcua edhe ideja e bash-
këpunimit mes të treve për të
prodhuar një album me incizime
të muzikës popullore shqiptare.
Endrra u bë realitet përmes orga-
nizimit të një fushate për
mbledhjen e fondeve nëpërmjet
platformes dixhitale Kickstarter.
Me kontributet financiare të miqve
dhe njerëzve të panjohur, art-
dashës dhe fansa të muzikës nga e
gjithë bota, mbërritëm  të  mble-
dhim fondet për realizimin e këtij
albumi. Këngëtaret Donika Peçal-
lari dhe Adriana Thanou janë nga
Përmeti, djepi i sazeve. Talenti i
tyre u zbulua kur ato ishin ende
adoleshente. Të dyja kanë dhënë
shfaqje me artistin e famshëm të
muzikës popullore Laver Bariu në
festivalet dhe konkurset ko-
mbëtare të kohës. Donika ka një
zë të shkathët e të fuqishëm, ndër-
sa zëri i Adrianës është i ngrohtë
dhe me tone delikate. Të dyja u lar-
guan nga Shqipëria gjatë trazirave

pas viteve 1990 dhe që atëherë
kanë rifilluar punën dhe jetën në
Athinë. Donika ishte e vendosur
që të mbante kontakte me skenën
artistike të mëmëdheut: ka pasur
raste kur ajo ka kalur malin dhe
kufirin ilegalisht në këmbë vetëm
e vetëm për të marrë pjesë në fes-
tivalet kombëtare. Ndërsa Adri-
ana nuk kishte kënduar për dy
dekada, para se të fillonte të jepte
përsëri shfaqje para diasporës sh-
qiptare në Greqi. Siç e shpjegon
z. Vasil S Tole, ekspert i iso-
polifonisë dhe këshilltar i këtij
projekti: “Sazet mbeten edhe sot
gjuha muzikore e qyteteve të
jugut të Shqipërisë, ku Lindja
dhe Perëndimi u përqafuan, ku
instrumentet europiane u për-
plasën me magjinë e a cappella-s
iso-polifonike dhe ku jeta dhe
vdekja ende bashkëekzistojnë
në një tingull, i cili është vërtet
unik”.  Vallet instrumentale
kanë rrënjë të thella në his-
torinë e rajonit. Valle e Osman
Takës, për shembull, është ba-
zuar mbi legjendën e këtij
udhëheqësi rebel të kapur nga
armiqtë,  i  ci l i  kërkon,  si
dëshirë të fundit, të kërcejë një
valle. Mjeshtëria e kërcimit të
tij i mahnit armiqtë, të cilët
ndërrojnë mendje dhe e lënë të
lirë. Ndërsa Valle Postenançe
është një vallë delikate grash, e
cila është shumë popullore në
rajon.
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të komunikojnë me fëmijët e tyre,
por këta të fundit i shikojnë
prindërit si diktatorë. Edukimi në
një epokë liberale nuk është i le-
htë. Familja e dikurshme sh-
qiptare nuk ka qenë më e mirë se
e sotmja, por koha ka qenë tjetër
dhe autoriteti i familjes ndryshe
nga sot, atëherë ka qenë i imponu-
ar nga morali e ideologjia e kohës.
Në njëfarë mënyre, prindërit ish-
in pronarë të fëmijëve, por sot ësh-
të ndryshe situata. Fëmijët në ko-
hët e sotme kanë një ndjeshmëri
për autoritetin e personalitetin e
tyre.

Cila është situata, fëmijët eCila është situata, fëmijët eCila është situata, fëmijët eCila është situata, fëmijët eCila është situata, fëmijët e
sotëm janë bërë më të vështirësotëm janë bërë më të vështirësotëm janë bërë më të vështirësotëm janë bërë më të vështirësotëm janë bërë më të vështirë
apo prindërit e sotëm nuk dinë tëapo prindërit e sotëm nuk dinë tëapo prindërit e sotëm nuk dinë tëapo prindërit e sotëm nuk dinë tëapo prindërit e sotëm nuk dinë të
edukojnë sipas kohës?edukojnë sipas kohës?edukojnë sipas kohës?edukojnë sipas kohës?edukojnë sipas kohës?

Të dyja qëndrojnë, ekuacioni i
ka të dyja anët. Fëmijët e sotëm
janë bërë edukativisht më të vësh-
tirë, për shkak se duhen instru-
mente të tjera për t'i edukuar ata.
Unë theksoj se makineria e vjetër
e edukimit me një fuqi të jashtëza-
konshme të së kaluarës ka marrë
fund. Pra, nëse prindërit mendojnë
se me këtë instrument të vjetër do

edukojnë fëmijët e sotëm, do e kenë
të pamundur. Prindërit e kanë të
vështirë ta kuptojnë këtë. Por fëm-
ijët e sotëm nuk e durojnë dot au-
toritarizmin, imponimin tutelën
kontrollin e jetës së tyre personale.
Zgjidhja është që të gjendet një mo-
dalitet tjetër që edhe prindërit të
ndryshojnë veten edhe fëmijët.

Sa përSa përSa përSa përSa përkushtohen prindërit sh-kushtohen prindërit sh-kushtohen prindërit sh-kushtohen prindërit sh-kushtohen prindërit sh-
qiptarë në edukimin e fëmijëve?qiptarë në edukimin e fëmijëve?qiptarë në edukimin e fëmijëve?qiptarë në edukimin e fëmijëve?qiptarë në edukimin e fëmijëve?

Familja e sotme shqiptare,
dikur një vatër e ngrohtë edukimi,
ka filluar të ketë lëvizshmëri bren-
da vetes, prindërit nuk kanë më atë
kohën e nevojshme për t'u marrë
me fëmijët e tyre sepse nuk i lë

SOCIALE

Sociologu: Shteti të investojë fort për familjen e shkollën, dy institucionet bazë

Gëzim Tushi: Të bëhet "revolucion"
në procesin e edukimit

"Një pjesë e mësuesve, mungesë kapacitetesh"

Voltiza Duro

Në ditët e sotme, edukimi i
të rinjve mbetet një proces
i vështirë si për familjen,

ashtu edhe për shkollën. Për shkak
të faktorëve të ndryshëm, ka një
sërë mangësish që kanë sjellë
problematika në sistemin eduku-
es të fëmijëve në shoqërinë sh-
qiptare. Në një intervistë për
"Gazeta Shqiptare", sociologu dhe
"Mjeshtër i Madh", Gëzim Tushi
tregon se instrumentet që për-
doren për edukimin e të rinjve janë
të vjetra e për pasojë nuk mund të
funksionojnë. Gjithashtu, ai ven-
dos theksin se vetëm një revolu-
cion edukativ do e përmirësonte
situatën, ku prindërit duhet të tre-
gohen më tolerantë, duke pranu-
ar faktin që kohërat kanë ndry-
shuar. Sociologu shprehet se edhe
një pjesë e mësuesve kanë mung-
esë kapacitetesh dhe njohurish,
çka ndikon negativisht në proces-
in e edukimit.

Si  paraqitet  situata nëSi paraqitet  situata nëSi paraqitet  situata nëSi paraqitet  situata nëSi paraqitet  situata në
edukimin e të rinjve të sotëm?edukimin e të rinjve të sotëm?edukimin e të rinjve të sotëm?edukimin e të rinjve të sotëm?edukimin e të rinjve të sotëm?

Në ditët e sotme, problemet e
edukimit janë bërë çështje shumë
sensitive, të cilat preokupojnë në
mënyrë të jashtëzakonshme sho-
qërinë shqiptare. Kjo e fundit për
shkak të tranzicionit ka probleme
jo vetëm me vështirësitë në
sistemin e edukimit, por edhe me
ndryshimet e pozicioneve të insti-
tucioneve kryesore të edukimit,
siç janë familja, shkolla, media. Në
kohët e sotme, kjo situatë ka kri-
juar shumë vështirësi, por edhe
shumë keqkuptime.

Cilat janë disa nga këto vësh-Cilat janë disa nga këto vësh-Cilat janë disa nga këto vësh-Cilat janë disa nga këto vësh-Cilat janë disa nga këto vësh-
tirësi?tirësi?tirësi?tirësi?tirësi?

Disa vështirësi janë objektive e
kanë të bëjnë me transformimin
social të jetës shoqërore, me ndry-
shimin e raporteve midis brezave,
sepse të rinjtë e sotëm nuk janë më
ata të djeshmit. Ka një prapam-
betje të edukatorëve në raport me
të rinjtë, të cilët nuk mirëkupto-
hen në të gjitha rastet mes tyre,
çka i çon në konflikte, debate, prob-
lematika. Dhe kështu, arrihet në
konkluzionin pesimist sikur insti-
tucionet e edukimit në këtë vend
janë rrënuar e nuk e kanë më fu-
qinë e dikurshme, si familja dhe
shkolla. Përtej ndryshimeve dhe
kohës që ka ardhur, duhet të kup-
tojmë që procesi i edukimit mbe-
tet një detyrë e dorës së parë, jo
vetëm për shoqërinë, por fillimisht
për institucionet përkatëse të
edukimit. Në çdo shoqëri nuk ka
institucione më të fuqishme e
dominante për ta kryer këtë
proces sesa familja e shkolla. Pra,
nëse duam ta përmirësojmë pro-
cesin e edukimit të fëmijëve, së
pari duhet të shikojmë sesi para-
qiten këto institucione.

A i kanë aftësitë e neA i kanë aftësitë e neA i kanë aftësitë e neA i kanë aftësitë e neA i kanë aftësitë e nevvvvvojshmeojshmeojshmeojshmeojshme
familja dhe shkolla në procesinfamilja dhe shkolla në procesinfamilja dhe shkolla në procesinfamilja dhe shkolla në procesinfamilja dhe shkolla në procesin
e edukimit të fëmijëve?e edukimit të fëmijëve?e edukimit të fëmijëve?e edukimit të fëmijëve?e edukimit të fëmijëve?

Shumë njerëz mendojnë se sh-
kolla e sotme ka degraduar e i ka
humbur funksionet e saj eduka-
tive. Po kështu, shprehen edhe për
familjen e sotme, e cila për shkak
të ndryshimeve strukturore që
kanë ndodhur në familjen mod-
erne, nuk është më familja e dikur-
shme, patriarkale, autoritariste.
Koha postmoderne, globalisht ësh-
të shumë e vështirë dhe fatkeqë-
sisht dy komponentët kryesorë të
edukimit, familja dhe shkolla janë
shndërruar në figurat më të "ur-
rejtshme" për adoleshentët e
sotëm, sepse këto institucione
kërkojnë disiplinën.

A ka ankesa nga prindërit apoA ka ankesa nga prindërit apoA ka ankesa nga prindërit apoA ka ankesa nga prindërit apoA ka ankesa nga prindërit apo
mësuesit për fëmijët e sotëm?mësuesit për fëmijët e sotëm?mësuesit për fëmijët e sotëm?mësuesit për fëmijët e sotëm?mësuesit për fëmijët e sotëm?

Shpesh ka ankesa, por si më-
suesit, edhe prindërit, madje e
gjithë shoqëria duhet të kuptojnë
që këta fëmijë janë tanët e duhet
të përqendrohemi në mënyrë pri-
oritare për t'i edukuar e për t'i ven-
dosur në rrugën tonë që shoqëria
jonë të jetë më funksionale. Duhet
kuptuar që instrumentet e vjetra
kanë vdekur, pra zotësia e shkollës,
familjes është të kuptojnë vësh-
tirësitë që ka kjo kohë e të gjejnë
rrugën e duhur për ta bërë këtë
revolucion edukativ.

Cilat janë mangësitë e sh-Cilat janë mangësitë e sh-Cilat janë mangësitë e sh-Cilat janë mangësitë e sh-Cilat janë mangësitë e sh-
kkkkkollës në edukimin e brollës në edukimin e brollës në edukimin e brollës në edukimin e brollës në edukimin e breeeeezazazazazavvvvve tëe tëe tëe tëe të
rinj?rinj?rinj?rinj?rinj?

Një nga instrumentet e fu-
qishëm të edukimit është shkolla,
por kjo kohë është bërë e vështirë
edhe për këtë institucion arsimor
e në vend që të jetë një vatër
edukimi, është bërë një vatër kon-
fliktualiteti. Kjo për shkak të për-
plasjes së nevojave midis autori-
tetit të mësuesit dhe të drejtës së
nxënësve për të qenë më të lirë.
Shkolla e sotme shqiptare ka fillu-

ar ta nënvlerësojë aspektin e
edukimit të nxënësve, edhe pse
misioni edukativ i shkollës mbetet
i pandryshuar. Një mësues që të
luajë rolin edukativ, duhet të ketë
integritetin e vet moral, sepse një
pjesë e mësuesve kanë mungesë
kapacitetesh dhe njohurish dhe
kjo nuk e bën të besueshëm në sytë
e nxënësit, madje ndikon negativ-
isht në procesin e edukimit.

Si mund të përSi mund të përSi mund të përSi mund të përSi mund të përmirësohet kjomirësohet kjomirësohet kjomirësohet kjomirësohet kjo
situatë?situatë?situatë?situatë?situatë?

Nëse duam të ketë rritje të ka-
paciteteve edukative të shkollës
dhe rolin edukues të mësuesit,
duhet gjetur mënyra për të forc-
uar pushtetin disiplinor të saj.
Nëse familja dhe shkolla, si dy in-
stitucione kryesore të disiplinës
edukative nuk funksionojnë si du-
het, atëherë edukimi i të rinjve
është kaotik, i braktisur dhe ata
mund të sillen e të bëjnë çfarë të
duan pa mbajtur përgjegjësi. Pran-
daj është e nevojshme t'i kush-
tojmë rëndësi përmirësimit dhe
konsolidimit të roleve edukative
në familje e shkollë. Por, dua të
theksoj se nuk duhet t'i
atribuojmë shkollës përgjegjësi më
tepër sesa i takojnë. E them këtë,
sepse në shoqërinë shqiptare sot,
për shkak se familja kërkon t'i
lëshojë barrët e edukimit, ia hedh
tërë fajin shkollës. Por kjo e fun-
dit nuk mund të zëvendësojë rolin
e familjes, sepse është e pamundur.

A ka një thA ka një thA ka një thA ka një thA ka një thyyyyyerererererje të autoritetitje të autoritetitje të autoritetitje të autoritetitje të autoritetit
në familjet shqiptare?në familjet shqiptare?në familjet shqiptare?në familjet shqiptare?në familjet shqiptare?

Procesi i demokratizimit të
familjes e ka thyer autoritetin.
Tashmë raportet mes brezave mi-
dis njerëzve e sekseve kanë filluar
demokratizimin e marrëdhënieve
mes tyre. Prindërit kanë një mu-
ngesë të konceptimit të këtij ndry-
shimi. Ata nga njëra anë janë të
shqetësuar pasi e kanë të vështirë

koha, nevoja për para e sukses. Kjo
bën që të mungojë koha e hapësira
për edukimin e fëmijëve. Në këto
rrethana, fëmijët dalin jashtë sh-
tratit edukativ dhe jashtë influ-
encës pozitive të prindërve të tyre.
Prindërit e sotëm kanë menduar
që ta kompensojnë këtë me mjete
materiale, duke iu plotësuar
dëshirat e tekat, ndonjëherë duke
e liberalizuar tej mase kontrollin
për jetën e tyre shpirtërore, fizike
e seksuale. Ura edukative brenda
familjes po thyhet, nuk ka më një
sistem komunikimi prind-fëmijë,
por një familje e tillë edukativisht
është jofunksionuese dhe duhet të
rikthejmë fuqitë edukative të
familjes shqiptare. Edukimi në ko-
hët e sotme është jashtëzakonisht
i vështirë dhe kjo kërkon një lloj
revolucioni të skemave edukative
të shoqërisë.

Si mund të ndodhë kSi mund të ndodhë kSi mund të ndodhë kSi mund të ndodhë kSi mund të ndodhë ky ry ry ry ry reeeeevvvvvolu-olu-olu-olu-olu-
cion edukacion edukacion edukacion edukacion edukatititititiv?v?v?v?v?

Modalitetet që mund të gjenden
është sigurimi i një sistemi të ri
komunikimi mes prindërve dhe
fëmijëve, duke pranuar realitetet
që kanë ndryshuar. Edhe prindërit
të jenë më tolerantë, më të kup-
tueshëm dhe të përshtaten me ko-
hën, por edhe fëmijët duhet të rri-
sin besimin ndaj autoritetit
prindëror. Shoqëria jonë duhet të
përmirësojë shëndetin e shoqërisë,
veçanërisht te të rinjtë, për t'i bërë
ata më të përgjegjshëm dhe të kenë
objektiva për të ardhmen. Kështu
që na lind detyra që ky revolucion
edukativ të vejë në qendër të pro-
cesit familjen e shkollën, pa mo-
huar edhe rolin e medias e sho-
qërisë civile. Pra, duhet të ndrysho-
het koncepti i edukimit dhe ak-
torët e kësaj skeme. Është një rev-
olucion i madh, sidomos në këtë
kohë tranzicioni.

Si mund të ndikojë shteti nëSi mund të ndikojë shteti nëSi mund të ndikojë shteti nëSi mund të ndikojë shteti nëSi mund të ndikojë shteti në
përpërpërpërpërmirësimin e sistemit eduka-mirësimin e sistemit eduka-mirësimin e sistemit eduka-mirësimin e sistemit eduka-mirësimin e sistemit eduka-
tititititiv të të rinjvv të të rinjvv të të rinjvv të të rinjvv të të rinjve?e?e?e?e?

Edhe shteti duhet të investojë
fort për dyja institucionet bazë të
edukimit, fillimisht për familjen
duke rikthyer vëmendjen te situ-
atat që prekin këto familje sh-
qiptare e që kanë të bëjnë me
varfërinë, me konfliktet e ndry-
shme. Por, në mënyrë të tërthortë
mund të bëjë stabilizimin e famil-
jes duke përmirësuar kushtet
ekonomike, duke rritur punë-
simin, duke rritur shpresat e të rin-
jve e t'u krijojë mundësi që të ecin
në këtë vend. Po ashtu, të investojë
edhe nëpër shkolla, në mënyrë që
të ketë një proces të ndryshuar
edukimi.

KOMUNIKIMI
Modalitetet që mund të gjenden është sigurimi i një sistemi të ri
komunikimi mes prindërve dhe fëmijëve, duke pranuar realitetet
që kanë ndryshuar. Edhe prindërit të jenë më tolerantë, më të
kuptueshëm dhe të përshtaten me kohën, por edhe fëmijët duhet
të rrisin besimin ndaj autoritetit prindëror. Shoqëria jonë duhet të
përmirësojë shëndetin e shoqërisë, veçanërisht te të rinjtë, për t'i
bërë ata më të përgjegjshëm.

EDUKIMI
Fëmijët e sotëm janë bërë
edukativisht më të
vështirë, për shkak se
duhen instrumente të tjera
për t'i edukuar ata. Unë
theksoj se makineria e
vjetër e edukimit me një
fuqi të jashtëzakonshme të
së kaluarës ka marrë
fund. Pra, nëse prindërit
mendojnë se me këtë
instrument të vjetër do
edukojnë fëmijët e sotëm,
do e kenë të pamundur.
Prindërit e kanë të
vështirë ta kuptojnë këtë.

MISIONI
Shkolla e sotme shqiptare
ka filluar ta nënvlerësojë
aspektin e edukimit të
nxënësve, edhe pse
misioni edukativ i shkollës
mbetet i pandryshuar. Një
mësues që të luajë rolin
edukativ, duhet të ketë
integritetin e vet moral,
sepse një pjesë e
mësuesve kanë mungesë
kapacitetesh dhe njohurish
dhe kjo nuk e bën të
besueshëm në sytë e
nxënësit, madje ndikon
negativisht në procesin e
edukimit.

Sociologu Gëzim Tushi duke folur për “GSH”
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Akuzohen për shpërdorim detyre

Arrestohen dy maqedonas të
përfshirë në aferën e përgjimeve
Dy agjentë të lartë të policisë sekrete maqedonase

janë arrestuar në Selanik të Greqisë, në bazë të
një fletarresti të lëshuar nga Ministria e Punëve të
Brendshme lidhur akuzat për përfshirje në aferën e
përgjimeve. Lajmi është bërë i ditur nga zyrtarë të
Lidhjes Social-Demokrate në pushtet, ndërsa pritet
konfirmim edhe nga Ministria e Punëve të
Brendshme. Dy të arrestuarit janë Goran Grujevski
dhe Nikolla Boshkovsi, të cilët u kapën mbrëmë vonë,
por nuk janë dhënë detaje tjera. Ata janë të ngarkuar
me akuza për shpërdorim të detyrës dhe shkatërrimin
e pajisjeve me të cilat dyshohet se janë bërë përgjimet
e paligjshme. Këto akuza janë ngritur nga Prokuror-
ia Speciale në rastin e koduar "Titanik". Gjykata Pe-
nale tre muaj më parë u kishte caktuar atyre masën
e paraburgimit, por menjëherë pas këtij vendimi, ata
janë arratisur në drejtim të panjohur. "Jemi të infor-
muar nga MPB se dy personat e akuzuar janë të ar-
restuar në Selanik. Të tjera informata nuk kemi,
ndërkaq në pjesën e mëtutjeshme të procedurës ne
nuk kemi kurrfarë kompetence. Shpresojmë se ek-
stradimi i procedurës do të mbarojë sa më shpejt dhe
se nga paraburgimi grek do të transferohet në Maqe-
doni dhe se gjykimi do të fillojë shpejtë", thotë Jane-
va për 'DW', në lidhje me arrestimin e dy ish-shefave
në MPB, Goran Grujovski dhe Nikolla Boshkovski.
Avokati Lupço Shvwrgovski deklaroi se për ar-
restimin e dy të akuzuarve ka dëgjuar në media.
"Dëgjova në media për arrestimin e klientit tim,
nëse informatat janë të vërteta dhe se janë në mar-
rëveshje për ekstradim me Greqinë, ne në rast të
tillë nuk mundemi të japim ndihmë juridike në
tjetër shtet", - ka thënë Shvwrgovski.

RAJON

Ja çfarë gjetën në banesë

Kapen 3 kg heroinë në Itali,
policia zë në befasi të riun shqiptar

Kundër reduktimeve në buxhet

Doganat greke në grevë, nuk
do të kalojë asnjë automjet

Paralajmërimi i Haradinajt: Serbia të mos ndërhyjë në zgjedhjet lokale të Kosovës!

Kosova në zgjedhje, analistët: Ja kush pritet të fitojë
Konsolidohet vota e rreth 10 mijë e 500 emigrantëve

ITITITITITALI ALI ALI ALI ALI - Policët e San Sal-
vos së provincës së Chietti-t
në Itali kanë arrestuar shqip-
tarin B.A., pasi u kap me
drogë në banesë. Sipas me-
dias italiane "SanSalvo.net",
iu gjetën sasi heroine e ko-
kaine si dhe 7500 euro para
kesh. Teksa po bëhej gati të
dilte nga shtëpia dhe po
hipte në makinë, karabini-
erët shkuan ta ndalonin për
një kontroll rutinë. E duke
qenë se ai shfaqi shenja ner-
vozizmi, karabinierët ven-
dosën që kontrollin ta vijo-
nin për në banesën e tij. Në
banesë u gjetën 3 kg heroinë

dhe një sasi të vogël kokaine.
34-vjeçari kështu u arrestua
me akuzën e posedimit dhe
trafikut të lëndëve narkotike.
Ditën e mërkurë policia ital-
iane ka arritur arrestojë 5 per-
sona, mes të cilëve edhe dy
shqiptarë. Në pranga kanë për-
funduar shqiptarët Edison
Hoxha 30 vjeç dhe Enea Ioan-
nidou 32 vjeç, ky i fundit me
banim në Gjermani. Gjithash-
tu, policia ka rënë në gjurmët
dhe ka arrestuar italianët
Giuseppe Lastella 53 vjeç,
Francesco Lopez 46 vjeç, Pao-
lo Piemonte 45 vjeç, si pjesë e
bandës së trafikimit të lëndëve

narkotike. Gjatë kontrollit të
makinës, policia arriti të
sekuestronte 2,3 kg kokainë që
ishte fshehur në serbatorin e
makinës si dhe 21,800 euro
kesh. Ditët e fundit raste të
tjera vjedhjesh dhe trafikimi
janë gjurmuar nga policia ital-
iane, ku pjesëtarë kanë qenë
shtetas shqiptarë.

GREQIGREQIGREQIGREQIGREQI- Në të gjitha
pikat kufitare të Greqisë
që nga paraditja e së enjtes
do të paralizohet lëvizja,
për shkak të grevës 24-
orëshe të doganierëve.
Sindikata mbarëko-
mbëtare e punonjësve të
doganave e ka shpallur
grevë, me qëllim sensibili-
zimin e qeverisë ndaj
kërkesave të tyre me kar-
akter kryesisht ekonomik.
Por, ata kërkojnë edhe sh-
timin e personalit në doga-
nat e vendit, sidomos në
ato ku lëvizja ndërkufitare
është jashtëzakonisht e

madhe, si për shembull në
Kakavijë. Doganierët pro-
testojnë kundër redukti-
meve në buxhet dhe anko-
hen se ata janë të detyruar
të përballojnë edhe shumë
prej shpenzimeve funksion-
ale të pikave doganore. Ndër-
prerja e punës në dogana ka
nisur në orën 07:00 të ditës
së enjte dhe do të vazhdojë
deri mëngjesin e të premtes.
Kjo do të thotë se edhe në
pikat e kalimit kufitar midis
Greqisë dhe Shqipërisë, për
24 orë nuk do të kalojë asnjë
automjet, qofshin vetura,
kamionë apo autobusë. Ko-

misioni i grevës ka kërkuar
që të enjten të takohet me
ministrin e Financave, Euk-
lidis Tsakalotos, për t'i
parashtruar kërkesat e tyre.
Në varësi të përgjigjes nga
ministri i Financave, ata do
të vendosin edhe për vazh-
dimin ose të lëvizjeve të
tjera greviste.

Egla Xhemali

KKKKKOSOOSOOSOOSOOSOVËVËVËVËVË

Mbi 1.8 milionë
qytetarë të Kos
ovës do t'u drejto-

hen kutive të votimit këtë të
diel. Në Komisionin Qendror
të Zgjedhjeve, gjithçka ësh-
të gati për zgjedhjet lokale.
Në garë për 38 komunat
janë 204 kandidatë, ndërsa
për këshillat komunalë
6.887. Në Kosovë tashmë ësh-
të konsoliduar vota e emi-
grantëve, të cilët kanë nisur
votimin. "Janë rreth 10 mijë
e 500 votues, të cilët kanë të
drejtë të votojnë nga jashtë.
Ky proces ka filluar ditën e
parë dhe do të përmbyllet
më 20 tetor. Deri në këtë ditë
duhet të vijnë fletët e votim-
it në KQZ", ka deklaruar
Valmir Elezi, zëdhënës i
KQZ-së. Edhe në këto
zgjedhje është vërejtur një
interes i madh, ku deri më
tani janë akredituar mbi 33
mijë vëzhgues, përfshirë ata
të partive, selive diplomatike
në Kosovë, apo edhe organi-
zatave ndërkombëtare. Por
këto zgjedhje, për analistin
Imer Mushkolaj do të ndiko-
hen nga rezultati i 11 qer-
shorit. "Klima e zgjedhjeve
pas 11 qershorit do të vazh-
dojë edhe pas zgjedhjeve të
23 tetorit, duke pasur para-
sysh dyfishimin e votës për
lëvizjen Vetëvendosje, e cila
mund të quhet votë e ndësh-
kimit për partitë që kanë
qenë në pushtet, edhe pse
PDK vijon të jetë në koali-
cionin qeverisës. Por mund
të ketë ndryshime edhe në
partitë e tjera ndaj partive
tradicionale, që dinë të
mbajnë pushtet pa shtet në
komuna të caktuara", thotë

Mushkolaj. Për Artan Mu-
haxhirin, koalicionet që do
të formohen pas raundit të
parë do të kenë vetëm një
synim. "Në balotazh mendoj
se do ketë koalicione të sig-
urta kundër lëvizjes Vetëv-
endosje, pasi PDK-së, AAK-
së dhe LDK-së nuk iu lever-
dis rritja e Vetëvendosjes,
sepse nuk e shohin si aleate
potenciale", thotë Muhaxhi-
ri. Ndërsa, Naim Rashiti nda-
let tek cilësia e fushatës dhe
politizimi i madh i saj.
"Qytetarëve nuk u in-
teresojnë premtimet e
mëdha, partitë janë në
kërkim të problemeve të vog-
la. Por fushata është e pro-
filit të madh. Liderët, subjek-
tet që nga Kuvendi kanë hyrë
në zgjedhjet lokale, lënë fare

pak hapësirë për fushatë din-
jitoze për çështjet lokale",
nënvizon Rashiti. Një re-
agim sa u përket zgjedhjeve
të së dielës ka pasur edhe
kryeministri i Kosovës, Ra-
mush Hajradinaj: "Zyrtarë
serbë të mos ndërhyjnë në
zgjedhjet vendore të 22
tetorit, pasi kjo do të ndikojë
në qetësimin e mar-
rëdhënieve mes dy
vendeve", - ka shkruar ai në
rrjetin social "Facebook". Re-
agimet e Haradinajt vijnë
menjëherë pasi ministri i
Mbrojtjes së Serbisë, u bëri
thirrje serbëve të Kosovës që
të marrin pjesë në zgjedhje
dhe të votojnë Listën Sprska.
Udhëheqësi i ekzekutivit të
Kosovës ka thënë se qeveria
e tij e dënon ashpër ndërhyr-

jen e institucioneve serbe në
fushatën elektorale për
zgjedhjet vendore që do të
mbahen në Kosovë më 22
tetor. "Qeveria e Kosovës dhe
unë personalisht si Kryemi-
nistër i Kosovës dënojmë fu-
qishëm aktin e ndërhyrjes së
institucioneve të Serbisë në
fushatën zgjedhore për
zgjedhjet lokale në Kosovë",
ka thënë Haradinaj. Kryemi-
nistri është shprehur se akte
të tilla bien në kundërshtim
me parimin e një fqinjësie të
mirë dhe gjithashtu cenojnë
marrëdhëniet në
përmirësim ndërmjet Ser-
bisë dhe Kosovës dhe ka
thënë gjithashtu se integri-
mi i serbëve në politikën e
Kosovës është një interes i
përbashkët dhe reciprok. Si-
pas tij, serbët e Kosovës
kanë të drejtën e tyre të vo-
tojnë dhe zgjedhja e për-
faqësuesve të tyre politikë
duhet të bëhet pa ndërhyr-
je nga jashtë. Votimi i duhur
i kandidatëve serbë do të re-
spektohet nga autoritetet e
Republikës së Kosovës.

DEKLARATA
"Qeveria e Kosovës dhe unë personalisht si
Kryeministër i Kosovës dënojmë fuqishëm aktin e
ndërhyrjes së institucioneve të Serbisë në fushatën
zgjedhore për zgjedhjet lokale në Kosovë", - ka thënë
Haradinaj. Kryeministri është shprehur se akte të tilla
bien në kundërshtim me parimin e një fqinjësie të mirë
dhe gjithashtu cenojnë marrëdhëniet në përmirësim.
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19 TETOR, JUBILEU I LAVDISE E KRENARISE DHE SHENJTERIMIT TE NENE TEREZES
Ferdinand Samarxhi

Mjeshtër i Madh

Krenari dhe lavdi e
gjenezës së kombit tonë

Kam lindur në Shkup,
jam shkolluar në
Londër, jetoj në

Kalkuta, punoj dhe u
përkas të gjithë

njerëzve në botë.
Atdheu im është një

vend i vogël,
Shqipëria.

““HISTORI DHE GJENEZË
E NDRITUR...

Në rrugëtimin historik të një kom-
bi, të gjenezës së tij ndodhin mjaft
ngjarje që ndriçojnë rrugëtimin e tij.
Duke përjetuar tisin e hapësirës së tij
mund të shohësh larg dhe thellë që
shqiponja jonë Deodonjale ka përsh-
kruar historinë majë malesh e shkre-
pash, honesh si vigane ka çarë mjeg-
ullnajat e kohëve, shekujve gjithmonë
krenare në këtë tokë epike të vendeve
dhe kohëve, ka çarë me guxim dhe
kurrë nuk u ndal edhe pse thellësitë
e dhe mjegullnajave kërkonin ta zh-
duknin, por përsëri ajo mbijetoi. Me
krahët e saj dhe me vizion shkoi lart e
më lart me besimin te Hyu, që kurrë
nuk zhgënjen, por ngjall shpresë në
flamurin e saj. Kështu e pa historia
shqiponjën tonë që kurrë nuk u ndal
në fluturimin e saj edhe pse historia
e pa të vogël, por kurrë të pamposh-
tur, të përgjakur, por kurrë të përgjun-
jur, të varfër, por gjithnjë vizionare të
dashurisë. Dhe sot ky udhëtim gjith-
monë në raste festash dhe jubilesh të
kujton gjenezën tonë, historinë e ndri-
tur inkandeshente që rrezatoi në
kohë në të gjithë galilenë e madhe të
kombeve dhe këto ditë jubile me tepër
zgjon dhe rrezaton këtë ndriçim para
gjithë popujve, para gjithë botës. His-
toria botërore, Krishterimi, Vatikani,
Papati, dëgjoji omelite e bukura të sh-
tatë Papëve e gjenezës tone. Te Papa
Shën Eleuteri (171:185 Prej një Niko-
polit të Epirit, Prevës që renditet i 14
në listën e Papëve, Shën Urbanit të
parë 222-230 prej Ilirie që renditet i 18
në listën e Papëve Shën Kai Papë 283-
296 prej Salone Dalmaci Papa Gjoni
IV Dalmat 640-642, Papa Pali i IV
Karafa 1555-1559 që renditet i 45 në
listën e Papëve. Gjate kohës dhe nën
drejtimin e Tij botohet libri i pare në
gjuhën shqipe Meshari i Gjon Bu-
zukut. Papa Sisti i V Pereti 1585-1590
familja e tij emigroi nga Kotori, që ren-
ditet i 229 në listë. Papa Klementi XI
Albani 1700-1721 që renditet i 245. Me
urdhër të Tij u mbajt Kuvendi i Ar-
brit në 10 korrik të vitit 1703, ku u
mor vendimi për hapjen e shkollës
se parë shqipe. Nga ky vend shqi-
ponjash do të lindë heroi ynë ko-
mbëtar Gjergj Kastrioti Skënder-
beu, që mbrojti civilizimin europi-
an përtej Adriatikut nga sulmet e
hordhive Osmane, që Papati e
nderoi dhe vlerësoi duke e quajtur
atlet i Krishtit.
DO TË LINDTE
SHQIPONJA
NËNË TEREZË...

Por bota dhe gjeneza jonë do të për-
jetonte lindjen e një shqiponje që do
të pushtonte tashmë me krahët e saj
jo vetëm kombin e gjenezën tonë, por
gjithë galilenë e madhe. Do të lindte
si krenari dhe lavdi e gjenezës sonë.
Kjo është Nënë Tereza, që lindi në
Shkup të Shqipërisë, të pushtuar prej
perandorisë osmane. Ajo do të lindej
në 26 gusht 1910. Një ditë pas lindjes
së saj u pagëzua në kishën e zemrës
së Krishtit nga famullitari atdhetar
dhe patriot Don Zef Ramaj, ditë të
cilën ajo llogariste si datëlindjen e saj.
Gonxhja ishte fëmija i tretë në famil-

jen e Kol Bojaxhiut nga Prizreni dhe
Drane Bojaxhiut (mbiemri i vajzërisë
Bernaj nga Novo Sella e Gjakoves. Kola
dhe Drania kishin pesë fëmijë nga të
cilët dy vdiqën në fëmijërinë e her-
shme. Frikë të madhe kishte nënë
Drania se mos Gonxhja i vdiste men-
jëherë pas lindjes, sepse në trup e
shëndet dukej e dobët dhe e ligësht.
Nënë Tereza ishte pjesëtare e një
familjeje me motër Age e vëllain
Lazër. Vëllai Lazër studio në Grac të
Austrisë në Akademinë Ushtarake,
por për shkaqe politike emigroi qysh
herët në Itali. Babai i saj merrej me
tregti, por si shqiptar udhëhiqej nga
ideja patriotike e kombëtare. Shpesh
organizonte takime dhe mbledhje me
patriotet shqiptar për çështjet ko-
mbëtare, gjë që nuk ra mirë në sy nga
shërbimi sekret serbo-maqedon.
Shumë shpejt në vitin 1919 Kolën do
ta helmatisnin duke bërë të mundur
ndalimin e veprimtarisë patriotike të
tij dhe duke lënë vetëm 8 vjeç Gonx-
hen. Në 1 janar të 1918 në bazë të trak-
tatit të Versajës Shkupi do t'i merrej
Shqipërisë e do i kalonte Maqedonisë.
Gonxhja mësimet e para i mori në një
shkollë shqipe në Shkup, ku po ashtu
kreu edhe gjimnazin, por ne gjuhën
serbokroate. Gonxhja në rininë e saj
kishte tre pasione, të bëhej mësuese,

të shkruante dhe recitonte poezi dhe
të kompozonte e të luante muzikë.
Emrin Tereza e mori kur ishte 18 vjeç
dhe u dorëzua murgeshë. Nënë Tere-
za u largua në 26 shtator të 1928 nga
Shkupi në drejtim të Dublinit,
Irlandë. Prej kësaj dite nënë, bijë e
motër nuk do të shiheshin më kurrë.
Në 12 shtator të 1928 kishte shkruar
këtë letër drejtuar tezes së saj: "Shk-
up 12.09.28 E dashura teze Lis, Me 26
të këtij muaji po nisem prej Shkupit.
S'po mund mos me ju shkrue dy tri
rrjeshta për juve. Lamtumirë, e dëshi-
roj që Zoti t'ju nap gjithçka që ju de-

shron zemra. Dua t'ju fal gjanat me te
perzemerta, Gonxhe."
PËRVUAJTJET -
MËSHIRIMI I ZOTIT ...

Ky ishte momenti kur ajo u nda
përfundimisht me familjen dhe vetëm
pas më shumë se 30 vitesh, do të tako-
hej me të vëllanë Lazrin. Kurse nëna
Drania dhe motra Age shkuan në at-
dhe, në Shqipëri, qysh para Luftës së
Dytë Botërore. Nënë Tereza ketë gjë
do ta merrte vesh vonë, pasi censura
ishte e tillë që nga frika e ndëshkimit
të diktaturës së egër që nuk e lejonte
besimin. Në vitin 1959 Nënë Tereza e

vellai i saj Lazer u takuan në Romë,
që të dy tepër të brengosur pasi kish-
in pa parë nënën e motrën e tyre. Në
fillim të viteve 70 kur Nënë Tereza
mësoi për gjendjen shëndetësore të
nënës së saj siç tregon bibliografi i saj
Don Lush Gjergji drejtoj sytë nga qielli
dhe tha: "O Zot unë e kuptoj, por e
kam të vështirë të pranoj dhe ta kup-
toj për nënën, loken time, e cila në
pleqëri të shtyme nuk dëshiron asgjë
tjetër veç të shoh dhe një herë". Edhe
pse shumë letra iu drejtuan Hoxhës
nga personalitete të mëdha si ish-gru-
aja e parë e SHBA, Zhaklin Kenedi,
presidenti De Gol etj., përsëri ajo nuk
mund të shihte loken e saj dhe një
ditë të keqe do t'i drejtohej motrës se
saj: "Nuk mund të bëj gjë tjetër vetëm
të lutem për ju". Në 4 korrik të vitit
1972 vëllai i saj Lazeri do t'i çonte
Nënë Terezës lajmin e kobshëm se
nëna e tyre vdiq me dhimbje në zemër
që nuk arriti të shihte birin në Itali
dhe bijën misionare në Indi. Dhe
motra e saj Agia do të vdiste një vit
pas nënës së saj.
PËR 60 VJET ENDE NUK E
KAM VIZITUAR VENDIN TIM...

Në vitin 1989 pasi i kishte dërguar
tri letra Komitetit Shqiptar për Mar-
rëdhënie me Jashtë iu drejtua Presi-
dentit të Republikës së Shqipërisë të
asaj kohe duke i thënë: Për 60 vjet kam
vizituar shumë vende jashtë atdheut
tim, por vendin tim Shqipërinë ende

s'e kam vizituar
ende s'e kam parë: U
desh të vinte viti
1989 kur Europa po
përjetonte dhe po i
afrohej Gllasnosti
dhe Peristrojka dhe
valët e fuqishme të
demokracisë kishin
përfshirë edhe Ru-
maninë të kujtohej
qeveria shqiptarë
t'i jepte një pasa-
portë diplo-
matike me

Raportime, mbresa e mesazhe nga ceremonia e Shenjtërimit

Kadri Veseli

Bujar Nishani

Isa Mustafa

Ipeshkvi i KosovësKryegjyshi Botëror

Delegacioni i Shqipërisë, krenar për bijën e kombit tonë

Papa Françesku duke iu drejtuar nënës së të
gjithë botës, simbolit të paqes dhe dashurisë

Intervista me artistët e mëdhenj
të kombit në koncertin madhështor
të cereminisë së shenjtërimit

Rita Ora Ermonela Jaho

Ram Lahi

Inva Mula E gjithë bota përjeton shenjtërimin e Nënë Terezës

Nënë Tereza: Unë do të lutem
për atdheun tim, Shqipërinë

Mos ua tretni
njerëzve edhe atë

pak buzëqeshje.
Vetëm dashuria

mes njerëzve
do ta bëjë botën
më të mirë dhe

njerëzimin
më të mbarë
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origjinë shqiptare. Nënë Tere-
za u vendos në Kalkuta, ku filli-
misht u bë mësuese e shumë

shpejt drejtore e shkollës së vajzave.
"KEMI ZEMËR PËR TË
DASHUR DHE PËR TË
SHËRBYER….

Vetëm dashuria do ta shpëtojë
botën". Kur ishte 18 vjeç ajo do të
shprehej bashkësisë së rregulltareve
të motrave të Loretës. E ndjeja thellë
në zemrën time që Zoti me thërriste
për një mission… por nuk e dija e nuk
e kuptoja pse dhe si. Duke udhëtuar
në 10 shtator për ne Darjeling, një
qytet i vendosur nën Himalajë në
tren ajo dëgjoi zërin hyjnor. Kjo ishte
thirrje që duhet të linte kuvendin e
Loretos që të ishte në gjendje që t'i
përkushtoheshe tërë jetën të varfërve.
Zëri tashmë e thërriste qartas …eja,
eja me bart në kasollen e të varfërve…
eja dhe behu drita ime. Shpirterorit
Celesti Van Exemit nder të tjera do t'i
shkruante "Kam ardhur në Indi
vetëm me shprese që të shpëtojë
shumë shpirtra dhe të fitojë kurorën
e martirizimit. Apostullimi që e kam
zhvilluar gjatë gjithë këtyre viteve më
ka ndihmuar shumë në zbatimin e
kësaj detyre.
EJA, EJA NA SHPËTO NA
SILL TE JEZUSI...

Drejtoji te Jezusi ata, bart Jezusin
tek ata. Sot kam mësuar një mësim të
mirë do të motivohem tek ajo që
varfëria për të varfërit është me rëndë
se çdo gjë "O Zot nëse nuk mund të
bëj asgjë për këta njerëz të mirë,
atëherë më jep së paku fuqi që të vdes
në mesin e tyre për ta dëshmuar
dashurinë tende, ene këtë lutje të sh-
kurtër zbulohet dhe dhurohet e tëra
Nënë Tereza, sepse ajo nuk kërkoi prej
Zotit ndonjë mrekulli, punë të mad-
he dhe të sukseseshme, asgjë, por fu-
qinë e fesë për të jetuar në mesin e
njerëzve me një qëllim të vetëm..Për
ta dëshmuar dashurinë e zotit pikër-
isht atyre qe i ka shkelur
"jeta",varferia, semundja, gerbula…

Leja për këtë prej Romës erdhi në 7
shtator 1950.

Në prill të 1952 ajo i shkruante
Imzot Perierit kështu: "Dua të bëhem
shenjtëreshë për të shuar etjen e Je-
zusit për dashurinë ndaj shpirtrave.
Dua rreth vetes të mbledh shpirtra
të tjerë që do të bënin të njëjtën gjë
për t'u shërbyer të varfërve, ndër më
të varfër më të braktisurit, më te për-
buzurit. Miliona të tillë jetojnë nëpër
fshatra të Indisë duke mos e njehur
Zotin dhe Jezusin në mëkate të

tmerrshme. Do t'i afrojmë Krishtin
dhe Krishtin atyre. Me 17 gusht 1948
veshi sarin e bardhë dhe filloi jetën e
re si misionare e dashurisë. Kur arriti
në Patna për të mësuar sadopak shër-
bimin ndaj të sëmurëve në një fletore
të shënimeve kishte shkruar kështu:
O Jezus dashuria e vetme e zemrës
time, dua të vuaj atë që vuaj dhe çdo
gjë që ti do të lejosh të vuaj nga dashu-
ria e pastër ndaj teje, e jo për merita
që do të mund të fitoja, apo dhurata
që me ke premtuar, por vetëm për të
të kënaqur ty, për të lavduar ty, për të
bekuar ty, si në gëzim ashtu dhe në
pikëllim. O Zoti im thoshte Nënë Tere-
za me zgjedhjen time të lirë nga dashu-
ria për ty dua të mbes e ta bëj vullne-
tin Tënd të shenjtë për ty. Nëne e Tere-

za thoshte: "Nëse lutemi, do besojmë!
Nëse besojmë, do dashurojmë! Nëse
dashurojmë, do shërbejmë!
NËNË TEREZA, LEGJENDË

Kufijtë e legjendës Nënë Terezë
përshkuan miliona e qindra zemra në
të gjithë globin. Ne vitin 1979 kur mori
çmimin Nobel për Paqe e gjithë bota
mësoi se Nënë Tereza ishte shqiptare.
Haste vështirësi për të folur shqip pas
një largimi prej 70 vjetësh dhe qën-
drimi në ambiente jo shqiptare, por
kurrë nuk e mohoi ajo origjinën e saj
shqiptare. Shkrimet e saj në shqip janë
letrat e rinisë dhe me pas me famil-
jen, përshëndeti në shqip popullin
shqiptar pas fitimit te çmimit Nobel
në 1979 dhe lutja në shqip transmet-
uar në 17 qershor 1978.

Me rastin e marrjes Nobel një nga
personalitet e mëdha që merrte pjesë
në sallë e pyeti Nënë Terezën se nga
ishte. Ajo deklaroi: "Kam lindur në
Shkup, jam shkolluar në Londër, jetoj
në Kalkuta, dhe punoj e përkas të
gjithë njerëzve në botë. Atdheu im
është një vend i vogël me emrin Sh-
qipëri. Por Shqipëria heshte. Republi-
ka Popullore Socialiste e Shqipërisë nuk
i jepte vize Nobelites se ardhshme as
për të parë nënën e saj që jetonte në
Tiranë as për të marrë pjesë në varrimin
e saj më 1974,as për të parë varrin. Mad-
je, këtë vizë nuk ia dhanë as kur fama e
saj kishte marr dhenë në të katër anët
e botës, deri në fillim të viteve 90, por
ajo gjithmonë nuk harronte kombin e
sa vendin e saj Shqipërinë. Kaq e lidhur
ka qenë ajo dhe e ka ndjerë Shqipërinë
si vendin e saj sa ne një mesazh të sajin
drejtuar shqiptarëve në vitin 1993
shprehet "Du atë lutem për ne, për
popullin e varfër të Shqipërisë për
popullin e Kosovës që vuan".

LETRA PRESIDENTIT...
Edhe në një letër që i shkruan

Presidentit të Shqipërisë në 1990 i
drejtohej atij duke thënë populli ynë:
"Shpresoj se së bashku do të bëjmë
diçka të bukur për Zotin dhe popul-
lin tonë. I lutem Zojes që t'i thotë
Jesusit që ta shërojë Nënën në
mënyrë që ajo ta çojë Jezusin në Sh-
qipëri. Unë gjithmonë e kam në zemër
popullin tim shqiptar. Shqiptarja, tha-
time, trup vogël, veshur me saren e
bardhë qarkuar me dy shirit blu ish-
te kthyer në një legjendë të gjallë.
Fuqia e saj kalonte përtej vizionit të
dhimbjes dhe dashurisë, ndalonte
luftëra, vendoste armëpushime për
t'u ardhur në ndihmë të plagosurve
në fushat e betejës midis palestin-

ezeve dhe izraeliteve. Në vitin 1982 në
kulmin e rrethimit të Bejrutit Nënë
Tereza shpëtoi 37 fëmijë të bllokuar
në një spital ushtarak duke mundë-
suar një armëpushim të përkohshëm
ndërmjet ushtrisë izraelite dhe guer-
ileve palestinez. E shoqëruar nga
punëtorët e Kryqit të Kuq ajo udhë-
toi në mes zonës së luftës deri në spi-
talin e shkatërruar për të zhvendosur
fëmijët dhe të plagosurit. Kur Europa
Lindore pati një hapje të madhe në
fund të viteve 1980 ajo i zgjeroi për-
pjekjet e saj në vendet komuniste që
me parë kishin refuzuar misionaret e
dashurisë dhe bamirësisë. Nënë Tere-
za udhëtoi për të ndihmuar të
uriturve në Etiopi, viktimave të rreza-
timit të Cernobilit dhe viktimave të
tërmetit në Armeni.
NË VITIN 1991 HAP NË
TIRANË MISIONIN E SAJ TË
MIRËSISË DHE BAMIRËSISË...

Në vitin 1991 Nënë Tereza kthehet
për herë të parë në vendlindjen e saj
në Shqipëri dhe hapi shtëpinë e
vëllezërve misionarë të bamirësisë në
Tiranë. Dhe në vitin 1996 Nënë Tere-
za punonte në 517 misione në më
shumë se 100 vende të botës. Numri i
personave që shërbenin më të
varfërve nga më të varfrit arriti në 450
qendra në të gjithë botën.

Misionaret e bamirësisë së Nënë
Terezës do të arrinin në 4000 motra me
një vëllazëri prej 300 anëtaresh në 610
Misione në 123 vende. Nënë Tereza u
kujdes 7500 femije. Mjekoi 960000 të
sëmurë, 47000 viktima lebroze 3400
pleq mbi 1600 fëmijë jetim. Por kjo grua
legjendë e shekullit, më 5 shtatot do të
përballëj me vdekjen, e cila do ta bënte
atë të përjetshme të pavdekeshme,
shenjetore e gjithë botës. “Një individ
i madh e i rrallë që kishte jetuar për
qëllime të mëdha do të shprehej Nawaz
Sharif kryeministri i Pakistanit”.
AJO ËSHTË PAQJA NË BOTË

Perez de Cuellar do te thosh" Ajo
eshte paqja ne bote". Papa Francesku
kur erdhi në Shqipëri në kremtimin
ekualistik të sheshit Nënë Tereza tha:
"Ky shesh mban emrin e bijës së mad-
he e të përvuajtur të këtyre trojeve,
Nënë Terezës se Kalkutës. Presiden-
ti Nishani duke marr pjesë në shen-
jtërimin e Nënë Terezës në Vatikan
do të thoshte: "Nga tradita e kësaj
kishe e këtij vendi doli modeli
madhështor i besimit, sakrificës,
mirësisë, dashurisë e humanizmit që
modedifikoi fytyrën e një shekulli të
mbarsur me luftëra të nxehta e të
ftohta. Ajo është bija e madhe e këtij
kombi të vogël, e Lumja Nënë Terezë.
Ne jemi populli i Nëne e Terezës.”

Nënë Tereza sfidoi shekullin e
luftërave, shekullin e barbarisë, shek-
ullin e egërsisë njerëzore. Ajo sfidoi
çdo gjë të pamundur, mbinjerëzorja
Nënë e gjithë botës. Sfidoi vuajtjet,
shekullin në të cilin jetoi. Vetëm
dashuria mes njerëzve do ta bëjë
botën me të mirë, njerëzimin më të
mbarë. Nuk është e rëndësishme çka
bëjmë thosh Nënë Tereza, por sa
dashuri kushtojmë. Mundohuni mos
jua vritni njerëzve sadopak
buzëqeshjen. Varfëria nuk është kri-
juar nga Zoti. Ne e kemi prodhuar atë
vetë. Ju dhe unë me egoizmin tonë.
Sikur të kishte të varfër në Hënë ne
duhet të shkonim dhe atje. Në dark-
en e shtruar pas marrjes se çmimit
Nobel nuk shkoi, por paratë, që mori
ua shperndau njerëzve të varfër e të
uritur. Varfërinë mund ta gjeni kudo
në botë në Kalkutë etj., por duhen
vetëm sy për ta parë thoshte Nënë
Tereza. Kudo në botë gjenden njerëz
që nuk i do kush, që nuk i ndihmon
kush që janë braktisur dhe harruar
nga shumë kush. Kjo thosh Nënë
Tereza është varfëria më e madhe më
e tmershme. Jam e bindur që tortu-
ra me e madhe është braktisja.

Nënë Tereza luftoi gjithë jetën e saj
për jetën, për atë që dhe shumë njerëz
e kishin të mundur. Ajo sfidoi çdo men-
dim, çdo logjikë e kaloi përtej arsyes,
e cila thoshte që duhet të jetë kudo
që jeta është e mpirë, kudo që jeta ësh-
të e dhimbshme, kudo ku njerëzit
vuajnë. Vetëm në parajsë do të kup-
tojmë se sa borxh u kemi ne të
varfërve, të përvuajturve, skamnor-
eve, sepse ata na kane ndihmuar të
duam Zotin më shumë, dhe duke
dashur Zotin më shumë do të bindemi
se vdekja është kthim në shtëpinë e
Zotit. 19 tetori do të ngelet një ditë
lavdie dhe krenarie e kombit tonë,
e brezave të tij.
NËNË TEREZA VUAJTI SIÇ
VUAJTI SHËN MARIA PARA
KRYQIT...

Nënë Tereza u mundua dhe sfi-
dojë dhe jetën e saj dhe ashtu si etja
e Krishtit në kryq të mbushi etjen e
Hyut me etjen e dashurisë për
njerëzit. Nënë Tereza vuajti siç vua-
jti Shën Maria para Kryqit kur Je-
zusi vuante, vuajti për ata që vua-
nin duke thirrur Jezusin: Eja eja, na
shpëto! Kur dhimbjet dhe nata
bëhet tepër e erret dhe unë martiri-
zohem për ata që nuk kanë shpresë
më duket se do shkoj në ferr dhe do
të ofroj veten time Jezusit. Tash nga
vetja gëzohem që hareshëm e kam
mbajt Kryqin tim me Jezusin. Kish-
te shumë vuajtje kishte çaste që
kryqëzimi i kryqit për mua ishte
falënderim i Zotit. Vuajtja është e
madhe, por me e madhe është dashu-
ria… vuajtja vetvetiu nuk është as-
gjë, por si pjesëmarrje në vuajtjet e
Krishtit është një dhuratë. Njerëzit
që vuajnë janë për ne Jezu Krishti,
janë dashuri. Sot bota është kalvar i
hapur dhe ne s'mund të shkojmë te
Jezu Krishti pa përqafuar kryqin e
tij. Mundimi për ne është shenja se
dhe ne ju kemi afruar Jezusit në
kryq. Kjo është pavdekësia që nuk
mbaron të premten e madhe, por me
ringjalljen e tij. Dhe ne në sajë të
dashurisë do të ringjallim botën dhe
do ta shpëtojmë atë.

Përvujtnia: Mishërimi i Zotit

Papa Gjon Pali II me bijën
e madhe të kombit tonë

Papa Françesku: Ky shesh mban emrin e bijës së madhe
e të përvuajtur të këtyre trojeve, Nënë Terezës së Kalkutës

“Nga tradita e kësaj kishe dhe e këtij vendi doli modeli madhështor i
besimit të sakrificës, dashurisë dhe humanizmit që modetifikoi
fytyrën e një shekulli të mbarsur me luftëra. Eshtë bija e madhe e
kombit të vogël, lumja Nënë Terezë. Ne jemi populli i Nënë Terezës”

Prelud dhe lavdi për nënën e të gjithë botës, për bijën e gjakut të kombit tonë



Delegacioni i Shqipërisë, deputeti Tom Doshi dhe kryegjyshi botëror
Dede Edmond Brahimaj në ceremoninë e shenjtërimit të Nënë Terezës
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LISTA E VEPRIMEVE QË JANË KRYER ME DOSJET E PRONAVE TË QARKUT TË SHKODRËS (PJESA E GJASHTËMBËDHJETË)

Lista emërore në Shkodër, Malësi e Madhe dhe Pukë. Kompensimi fizik e financiar, në rend kronologjik

ATP, statusi i secilës pronë në Shkodër
Emrat e pronarëve, sipërfaqja e pretenduar dhe sa kompensohet

Agjencia e Trajtimit të
Pronës ka përditë
suar regjistrin e saj

elektronik për dosjet e
pronave në të gjithë vendin.
Çdo trashëgimtar pronash ka
mundësi të lexojë në
"Gazetën Shqiptare" statusin
e dosjes së tij dhe problema-
tikën e dokumenteve që
mund të ketë secili pronar.
Regjistri elektronik mban të

dhëna të detajuara për çdo
aplikim dhe çdo proces që ka
ndodhur me pronat që nga
viti 1993 dhe deri tani për
qarkun e Shkodër. Secila nga
dosjet përmban emrin e sub-
jektit të shpronësuar si dhe
emrin e subjekteve që e pre-
tendojnë atë pronë. Në dosje
pasqyrohen sipërfaqja e pre-
tenduar si dhe lloji i pasurisë,
sipërfaqja e njohur, sipërfaq-
ja e kthyer apo e kompensuar.
Ndërkohë që pasqyrohen
edhe të gjitha vendimet e Ko-
misioneve dhe Zyrave Rajo-

nale të Kthimit dhe Kompen-
simit të Pronave për secilin
subjekt, bashkë me vendimet
gjyqësore dhe problematikat
e secilës dosje. "Gazeta Sh-
qiptare" nis sot publikimin e
pjesës së gjashtëmbëdhjetë
të listës së veprimeve që janë
kryer me dosjet e pronave të
qarkut të Shkodër. Të gjithë
të interesuarit njihen gjith-
ashtu edhe me problema-
tikat që mund të ketë dosja e
tyre, siç është mungesa e do-
kumenteve të caktuara.
Ndërkohë, Agjencia e Tra-

jtimit të Pronave ka marrë në
shqyrtim dosjet në qarkun e
Elbasanit, të cilat janë në
proces shqyrtimi. Regjistri i
dosjeve në shqyrtim pasqy-
ron numrin e dosjes, emrin e
subjektit të shpronësuar,
kërkuesin, llojin e pasurisë si
dhe të dhënat në lidhje me
sipërfaqen e njohur, sipër-
faqen e kthyer dhe sipërfaqen
e kompensuar. Në regjistër
janë edhe të dhënat për çdo
dosje për vendimet e Agjen-
cisë së Kthimit dhe Kompen-
simit të Pronave, si dhe prob-

lematika që ka çdo dosje, e
cila pasqyron mangësinë në
dokumentacion. Sot publiko-
het regjistri elektronik i
pronave në qarkun e Shko-
drës, ku përfshihen Shkodra,
Malësia e Madhe dhe Puka.
Dosjet ndodhen në Agjenc-
inë e Trajtimit të Pronave në
proces shqyrtimi dhe do të
trajtohen me ligjin e ri. Ven-
dimi do të merret sipas ren-
dit kronologjik të kërkesave
dhe kompensimi do të
shpërndahet sipas këtij ren-
di, me përjashtim të rasteve

kur subjekti kërkon të përfi-
tojë nga pagesa e përshpejtu-
ar, ose kërkon të jetë pjesë e
tenderit për kompensimin
fizik në bazë të pronave që ka
vënë në dispozicion ATP-ja.
ATP-ja do t'i japë përparësi ko-
mpensimit të truallit. Ko-
mpensimi për ish-pronarët
për tokën truall, sipas zërit
kadastral të vitit 1945 dhe
hartës së vlerës së tokës që
është në fuqi do të kryhet me
para. Kufiri i caktuar nga
ligji është 50 milionë lekë për
çdo vendim të njohur.

Ornela Manjani
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Vendimit 

I KKKP, 
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(Subjekti I 

shpronës
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ua)
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(Subjekti 
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Kërkues)
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e
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Sip. E 

Njojhur/ 

Mosnjohj

e M2

Sip. E 

Kompens

uar M2

Problema

tika

(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)

Tonin Jubani Augustin Jubani
pa 

siperfaqe
Shkoder 130/1

Mbyllje 

Procedimi

Nuk ka 

dokumen

t ligjor, 

nuk ka 

harte, 

vendimi 

nuk ka 

marre 

forme te 

prere

Dush Bishaj Preng Bishaj
45 dy are 

+ livadh

Qyrsaq 

Lac
132/1

Mbyllje 

Procedimi

Ka 

vertetim 

kadastre, 

vendimi 

nuk ka 

marre 

forme te 

prere

Zef Suma Nikolin Lushi

118 dy 

are + 

livadh

Bardhaj / 

1105
143/1

Mbyllje 

Procedimi

Ka 

vertetim 

kadastre, 

vendimi 

nuk ka 

marre 

forme te 

prere

Sokrat Shkreli Tone Fishta
truall pa 

siperfaqe
Shkoder 144/1

Mbyllje 

Procedimi

Ka 

vertetim 

pronesie, 

vendimi 

nuk ka 

marre 

forme te 

prere

Zef Lazri Tonin Doci
pa 

siperfaqe
Shkoder 145/1

Mbyllje 

Procedimi

Ka 

vertetim 

kadastre, 

vendimi 

nuk ka 

marre 

forme te 

prere

Simon Prendi Mark Prendi

29.5 dy 

are + 12 

dy livadh

Shtoj 134/1
Mbyllje 

Procedimi

Ka 

vertetim 

kadastre, 

vendimi 

nuk ka 

marre 

forme te 

prere

Faik Hardolli Nazmije Hardolli
410 m2 

truall

Bahcallek 

Shkoder
213

Mbyllje 

Procedimi

Ka 

vertetim 

kadastre, 

vendimi 

nuk ka 

marre 

forme te 

prere

Trashegi

mtaret
Saraçi

Bernardin

a
Saraçi

350 m2 

truall
Shkoder 317

Mbyllje 

Procedimi

Ka 

vertetim 

kadastre, 

vendimi 

nuk ka 

marre 

forme te 

prere

Palok Hilaj Tom Hila

13 dy 

toke are 

dhe 1 dy 

kullote

Ashte / 

1057
170 30000 30000

ka 

vertetim 

pronesie; 

nuk ka 

harta; 

vendimi 

nuk u 

ankimua

Hysen Dracini Myzafer Dracini
45 dy 

toke are

Bardhaj / 

1105
171 45000 45000

ka 

vertetim 

pronesie; 

nuk ka 

harta; 

vendimi 

nuk u 

ankimua

Jak Doda Drane Kola

5 dy toke 

are, 2 dy 

livadh, 2,5 

vneshte, 

3 dy pyll

Gomsice 

/ 1799
172 7500 7500

ka 

vertetim 

pronesie; 

nuk ka 

harta; 

vendimi 

nuk u 

ankimua

Ndoc Kumria Angjelin Kumria
4 e 1/2 dy 

toke buke

Bardhaj / 

1105
173 4500 4500

ka 

vertetim 

pronesie; 

nuk ka 

harta; 

vendimi 

nuk u 

ankimua
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Fadil Rroji Jonuz Rroji
pa 

siperfaqe

Darragjat 

/ 1448
252

Mbyllje 

Procedimi

ka 

vertetim 

hipotekor

Kol Doda Mark Doda
17500 m2 

truall

Iballe / 

1976
33/1

Mbyllje 

Procedimi

ka 

vertetim 

arkivi, ka 

harte

Smajl
Barbullus

hi
Zyhdi

Barbullus

hi

pa 

siperfaqe

malesi e 

madhe
63/1

Mbyllje 

Procedimi

ka 

vertetim 

hipotekor

, vendimi 

ka marre 

forme te 

prere

Trashegi

mtaret 

Smaja

Buto Smaja

2 dy are, 

12 dy 

livadh

Shkoder 270
Mbyllje 

Procedimi

ka 

vertetim 

pronesie

Ahmet Miloti Nevruz Miloti
pa 

siperfaqe
Shkoder 260

Mbyllje 

Procedimi

ka 

vertetim 

kadastral

Refik Gjolaj Kamer Miloti

2 dy are, 

6 dy 

livadh

Shkoder 261
Mbyllje 

Procedimi

ka 

vertetim 

kadastral, 

ka 

planimetr

i

Kol Çoba Kel Çoba
pa 

siperfaqe
Shkoder 254

Mbyllje 

Procedimi

ka 

vertetim 

pronesie, 

nuk ka 

harte

Zef Uldedaj Ndue Uldedaj
pa 

siperfaqe

flake 

malesi e 

madhe

51/1
Mbyllje 

Procedimi

ka 

vertetim 

fakti 

juridik ka 

skice

Luigj Simoni Leonard Simoni
500 m2 

truall

Razem 

Vrith / 

3834

60 500

ka note 

transkript

i ka 

vendim te 

mneparsh

em 

komisioni

.Dosje 

ankiomre 

ku 

kundersht

ohet 

vendimi 

11/1,dt.2

8.12.08, I 

cili krijon 

mbivendo

sje me v. 

60.

Gjon Ujka Rita Ujka pa siperf.
papercakt

uar
174

Negativ 

per 

mungese 

dokumen

tacioni

ka 

vertetim 

pronesie; 

nuk ka 

harta; 

vendimi 

nuk u 

ankimua

Ramo Muslia Bashkim Muslia

45 dy 

toke are, 

190 dy 

livadh, 

150 dy 

kullote

Berdice, 

Vukatan, 

Kuci, 

Kallogjin, 

Trush

175 7500 7500

ka 

vertetim 

pronesie; 

nuk ka 

harta; 

vendimi 

nuk u 

ankimua

Mustafa Syjaja Ymer Syjaja

16 dy 

toke are, 

6 dy 

livadh

Dobrac / 

1495
176 22000 22000

ka 

vertetim 

pronesie; 

nuk ka 

harta; 

vendimi 

nuk u 

ankimua

Pjeter Lazri Pjeter Lazri

61 dy 

toke 

bujqesore

Gushte, 

Shllak /
178 61000 61000

Ka VFJ; ka 

skice; 

vendimi 

nuk u 

ankimua

Ndrek ; 

Cuk
Darragjati Andrea Darragjati

6000 m2 

toke 

bujqesore

1105 dhe 

1209

ka 

vertetim 

kadastral

Hysen
Barbullus

hi
Rasim

Barbullus

hi

14 505 

m2 toke 

bujqesore

ka flete 

regjistri, 

ka vfj, ka 

harte

Zef Gjinaj Eduard Gjinaj

pa 

siperfaqe 

pyll livadh 

kullote

Shkoder 158/1
Mbyllje 

Procedimi

Ka 

vertetim 

pronesie, 

vendimi 

nuk ka 

marre 

forme te 

prere

Isa Kullolli Bardhyl Kullolli
pa 

siperfaqe
Shkoder 110/1

Mbyllje 

Procedimi

Nuk ka 

dokumen

t ligjor, 

vendimi 

nuk ka 

marre 

forme te 

prere

Hamdi Baja Fehmi Baja

66 dy are 

livadh 

kullote

Stajke 

Bushat / 

3506

121/1
Mbyllje 

Procedimi

Ka 

vertetim 

pronesie, 

vendimi 

nuk ka 

marre 

forme te 

prere

Shaqe Zeka Loro Hila

180 dy 

are livadh 

kullote

Bushat / 

1329
129/1

Mbyllje 

Procedimi

Ka 

vertetim 

kadastre, 

vendimi 

nuk ka 

marre 

forme te 

prere

Trashegi

mtaret 

Daberdak

u ; Deda

Trashegi

mtaret
Rrok Deda

48 dy are 

2 dy 

livadh

Oblike 

Barbullus

h / 1100

113/1
Mbyllje 

Procedimi

Ka vfj, 

nuk ka 

harte, 

vendimi 

nuk ka 

marre 

forme te 

prere

Ymer Hoti Violeta Hoti
pa 

siperfaqe
Shkoder 421 5000 5000

Ka 

vertetim 

pronesie, 

vendimi 

nuk ka 

marre 

forme te 

prere

Cina Pistulli Guljem Pistulli 7 dy are
Sheldije / 

3329
142

Mbyllje 

Procedimi

Ka 

vertetim 

pronesie, 

vendimi 

nuk ka 

marre 

forme te 

prere

Sait Haxhia Haki Zeneli

35 dy 

toke are, 

12 dy 

livadh

Dobrac / 

1495
179 58000 58000

ka VFJ; ka 

harte te 

vitit 1938; 

vendimi 

nuk u 

ankimua

Zef Pjetri Pjeter Pjetri

8000m2 

toke 

bujqesore

Vig / 3769 160 8000 8000

ka 

dokumen

ta 

arkivor; 

ka skica; 

vendimi 

nuk u 

ankimua

Kol Bazhdari Cesk Bazhdari

4 e1/2 

toke 

bujqesore

Bushat 

Dajc; 

kom.Melg

ushe

161 81000 81000

ka 

vertetim 

pronesie; 

nuk ka 

harta; 

vendimi 

nuk u 

ankimua

(V(V(V(V(Vijon nesër)ijon nesër)ijon nesër)ijon nesër)ijon nesër)
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Nga Monika Shoshori Stafa

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

.... anipse edhe në këtë cep të
rrëmujshëm të Ballkanit jeta asn-
jëherë nuk lindej e shuhej e qetë.
Ndoshta, sepse ishte pikërisht kjo
rrëmujë që na diktonte edhe ndo-
dhitë e reja të qytetit, të cilat kish-
in kohë që nuk më habisnin më. E
kundërta do të ishte lajm. Botimi i
një libri p.sh., apo muzika jazz që
lëshohej prej orëve të mesnatës në
një ambient intim.

Nëse një qeveri do të kish
dëshirën e mirë për t’ia ndriçuar
sado pak imazhin këtij vendi,
atëherë nuk do të duhej kurrë të
kursente ca para më shumë, për të
paguar një ekip kineastësh nga
Hollivudi të ekranizonin këtë his-
tori të shkruar këtu. Lexoje,- më
tha Alfred Peza, pasi e lëshoi duk-
shëm me forcë librin mbi tryezën
ku ishin vendosur dy filxhanët e
kafesë sonë të mëngjesit. Dhe e be-
soj se do më japësh të drejtë, mu
drejtua gati-gati i imponuar, ndër-
sa filxhanët lëvizën jo pak prej ven-
dit. E mësuar prej kohësh me gju-
hën e atyre që bënë media në këto
27 vjet tranzicioni në Shqipëri, nuk
bëra asnjë çudi edhe në vazhdim
me ngulmimin e tij, se ky do të ish-
te një nga librat më të mirë të pas
viteve ‘90. Përse jo, xhanëm,-i
thashë, duke ia njohur penën, nje-
riut që e nisi prej pasionit profe-
sionin e tij, por që me sa duket nuk
arriti dot t’i bindej deri në fund
pafajësisë që ai zanat të fal kur e
bën mirë. E vërteta është se, në
fakt, nuk u entuziazmova aq
shumë prej Fredit, duke e njohur
po aq mirë racën tonë të gazetarit.
Askund dhe asnjëherë ata/ato se
kanë besuar se mund të jenë ndon-
jë ditë vdekatarë të zakontë të
kësaj bote, për nga bëmat, por sig-
urisht dhe për nga pena; aq grin-
jarë për të marrë çdo gjë që kanë
para syve, po aq edhe vetshkatër-
rues sigurisht; sa ulëritës nën
pushtetin e paskrupullt të parasë
me të cilën nuk ngopen kurrë, po
aq të pafajshëm kur ‘liria’ për të
cilën kanë luftuar që kur ishin stu-
dentë, u ka mbetur në dorë; njësh
me pushtetin, ndaras me të dobë-
tin; njësh me interesat, ndaras me
vlerat; njësh me tërbimin për të
bërë famë, ndaras me punën e ‘të
urtit murg’ në deskun e kompju-
terit. Me dyshim e pashë pas kësaj
gjithë historinë e suksesit apo të
mossuksesit të librit, e sigurisht
nuk e pranova në vete. Çfarë ke
shkruar Fred -nisa ta shpotitja, një
histori gruaje? Nuk më çudit te ju
të gjithë,-ia ktheva në çast.

Kaq mjaftonte për t’i hedhur
‘kazanit’ të kësaj historie, ngac-
mimin miqësor të cilin me Fredin
e kam pasur që herët. E njohur
shumë me historinë e mbretit sh-
qiptar A. Zog, për shkak të një stu-
dimi që sapo kisha përfunduar, çdo
rresht në faqet e librit filloi të më
rrëshqiste shpejt. Në qendër të lib-
rit, është Shqipëria, e cila nën
peshën e mjerimit që la pas peran-
doria osmane shfaqet e lodhur dhe
e frikësuar prej intrigave për të
kapur pushtetet dhe dilemave të së
ardhmes, aty ku dhe fshihet
kryearsyeja e sekreteve më
përvëluese e izolimit të saj.

“Do të jetë një hap i pashembullt

sfidues, që mund të ndryshojë
njëherë e përgjithmonë orientimin
qytetërimor të këtij vendi, drejt një
identiteti të ri”. Ky pohim mund të
jetë një prej kumteve të shumta
mbikohore që shoqëron historinë
e vendit të vogël ballkanik, hedhur
gjithmonë pa një plan konkret në
tryezat e aleatëve të huaj. Këto
janë disa nga fjalët e Fuad Beut,
personazhit që gjithkush nga ne,
nuk besoj se do të mundohej
shumë për t’ia gjetur emrin e
vërtetë. Ai duket se shfaqet si hije
brenda librit, vetëm në ca faqe të
pakta, për t’i thënë hapur autori-
tetit më të lartë politik shqiptar se
tani pas asaj mbrëmjeje të Vitit të
Ri 1926, për këtë vend nuk mund të
ketë më asnjë dilemë. “Nga ajo
mbrëmje feste, jeta e tij dhe ajo e
Shqipërisë kishte nisur që të nda-
hej qartazi në dy epoka; në jetën
përpara dhe pas asaj feste në am-
basadën amerikane. Në jetën për-
para dhe pas atij shkarkimi frene-
tik energjish, nga rënia në kon-
takt me lirinë e pafre. Në jetën për-
para dhe pas Sara Blloshmit.”

Këto fjalë të autorit e madhësh-
tojnë kumtin e lëshuar nga goja e
një prej personazheve më karizma-
tikë të kohës, Faik Konicës, të cil-
in Peza me të drejtë e ka vendosur
në pozicionin e duhur të
këshilltarit, edhe pse ka qenë një
prej kundërshtarëve më të ashpër
të tij. Opinioni publik i mësuar me
triumfe burrash si gjini, kudo në
pushtet apo dhe në familje duket
se do të ketë kësaj radhe aleat këtë
libër përpos të tjerave edhe për të
ç’koduar përshkrimin e mistereve
të dashurisë e sidomos në shpër-

faqjen e karaktereve të “botës së
zonjave”. Por në të vërtetë nuk ka
qenë vetëm kështu, nëse lexuesi do
të mprehte mirë shqisën jo vetëm
të leximit, por edhe atë të receptim-
it, atë që fle në të shumtën e kohës
në nënvetëdije, dhe që në gjuhën e
përditshme ne i quajmë instinkte.
Përkundër këtij mëtimi jo aq të
qartë, Sarah mund të veçohet si një
prej heroinave që i bëjnë nder jo
një, po disa epokave në tërësi, dhe
në përgjithësi lëvizjes së mendë-
sisë së një vendi. Vallëzimi i saj atë
mbrëmje të Vitit të Ri është në të
vërtetë më se epokal. Liria mund
barbarinë, qytetari mund levan-
tizmin provincial, fuqia e individit
mund histerinë kolektive. I gjithë
rendi i mendimit papritmas kthe-
het përmbys dhe në këtë rrotullim
tronditës duket sikur jo vetëm
sistemi politik, por dhe mënyra e të
menduarit ka lëvizur nga vendi.
“...Në tre të mëngjesit, ndërsa vallë-
zonin të palodhura, dukej se dy të
zgjidhurat nga vargonjtë ende s’po
bëheshin të ndërgjegjshme se sh-
kundja e tyre e gjymtyrëve sinjali-
zonte ndoshta ardhjen e një epoke
të re për Shqipërinë.”

Leximi tradicional që i bëhet ro-
manit “Sarah”, në të shumtën e
herës të dëshpëron. Duket se çdo
gjë është pashmangshmërisht e
njëjtë me Shqipërinë e viteve ’20.
Çështje thashethemi, thjesht punë
mbipetku, zili të rëndomta grash,
një autoritet i lartë që del më pozi-
tiv se turma, një ikonë e bukur
gruaje që përdoret si model për të
braktisur një epokë, ca politikanë
me mendësi turkoshake por që
hiqen sa për sfond si perëndimor,

burra të frikësuar prej kurmit vi-
olet të aromës femërore dhe kaq.
Sa herë i kthehesha faqeve të ro-
manit për të mbajtur shënime për-
bri, e para gjë që më vinte ndër
mend ishte se libri të cilin po lexo-
ja nuk duhet ta trajtoja thjesht si
një roman historik. Ai nuk ishte i
tillë. Heronjtë e librit që sistemet e
referencave m’i lidhnin përpos
gjithë atyre ngjarjeve që kisha stu-
diuar për kryeministrin dhe më
pas Mbretin A. Zog, ishin person-
azhe që shuplakin. Ata ishin të
gjithë pa përjashtim, të vegjël e të
mëdhenj, heronj të sfidave të
bujshme e të pabujshme me gjithë
pasionet e fshehura, shpesh herë
edhe të frikshme të tyre. Kështu
ka ardhur ky libër i Fred Pezës, si
ai e pohon vetë në rreshtat e tij,
“...në ato të rralla momente kur
koha ndalon dhe instinkti bëhet
mbret i gjithësisë... dhe rreth e rrot-
ull nuk ekziston më asgjë tjetër,
veç shtysës së brendshme”.

Te “Sarah” duket sikur para
lexuesit kalojnë vetëtimthi të
gjitha gjendjet e mendësisë së njerë-
zimit, qysh prej antikitetit deri në
kohërat moderne. Ashtu si në
epokën apostolike dy mijë vjet më
parë në këtë roman, koha dhe
gjindja gjykojnë pa mëshirë dhe në
mënyrë kanonike-doktrinare një
grua të përfolur, për një vallëzim
romantik në një mbrëmje të Vitit
të Ri, jo larg vëmendjes edhe vesh-
ja e saj prej e përdale. Vetë Sarën,
ky minim i figurës së saj, e mësoi
ta drejtojë jetën në një rrjedhë krejt
ndryshe. Gjithçka të sjell ndër
mend një shëmbëlltyrë të përbot-
shme, që gjendet në letërsinë un-

gjillore, saktësisht gruan mëka-
tare, që më së shumti identifiko-
het me Maria Magdalenën e Jezu
Krishtit apo Malenën e Tornator-
es.

“Sarah” nuk është vetëm një
roman që rrotullohet mes dilemës
së përjetshme të njerëzimit se çfarë
duhet të ndjekë njeriu; ngasjen
jetësore apo virtytin ungjillor;
unin subjektiv apo essin subjek-
tiv; instinktin e brendshëm apo të
keqen virale që jetohet rrotull mje-
disit të tij; asketizmin apo shpir-
tin bohem; lirinë apo doktrinën;
moralin e vdekatarëve apo
predikimin e të pavdekshmëve.
“Sarah”, veç të tjerash, duket se
është një traktat politik, një plat-
formë a qoftë dhe një projekt, qu-
heni si të doni, se si do të duhet të
jetë nesër e në çdo kohë një Sh-
qipëri e vërtetë dhe që në betejën
për ta rilindur atë, askush nuk
duhet të hyjë me një projekt të ve-
tin personal. Ai që do ta bënte këtë,
herët a vonë, do ta shihte veten
jashtë. Por a fshihet pas rreshtave
të shkruar në këtë libër, një deduk-
sion logjik i autorit mbi vetë jetën
e tij? Pasionet, luftërat, sukseset e
betejave të mbyllura dhe pambyl-
lura? A përshkruhet në “Sarah”
veç të tjerash, edhe rrugëtimi i një
jete prej gazetari në përpjekje për
të çarë rrethin e çimentuar të një
kaste të caktuar shoqërore dhe
politike, pjesë e së cilës u përpoq të
ishte me ëndrrën se kushdo mund
t’ia dalë që të ketë një ditë gjithç-
ka të ofron jeta? Si një ish-gazetar
i mirë kronike, A. Peza i ka dhënë
kompetence vetes të ndërtojë një
ferr dhe një parajsë tjetër, ndryshe
prej atyre hyjnore: të gjykojë si në
kohën e Krishtit kur puthja e tij
me Maria Magdalenën shqetëson-
te vetë Shën Pjetrin. Sepse të bësh
një jetë shenjtori “is boring”, ësh-
të e mërzitshme, thotë Hugh
Grant. Të krijosh duke u mbështe-
tur te vetja si arketip është prova
më e vështirë e krijimtarisë. Peza
e bën se e ka bërë njëherë e një
kohë, por jo vetëm prej kësaj. E bën
se ashtu i ndodh çdokujt që në
qetësinë e vet relative që të jep
largimi prej profesionit, të lindin
së brendshmi disa shqisa ndijore,
të cilat vetvetiu të çojnë tek ajo
çfarë ti ke bërë më mirë në zenithin
tënd. Te “Sarah” bashkëkohësia
është vetëm një konvencion. Vep-
rimin e saj koha nuk e nxë. Duhet
megjithatë një kalendar, ka mend-
uar autori, thjesht sepse ngjarjet
duhet të vendosen diku e dikur. Ky
është një roman jo vetëm historik.
Anamneza mbi këtë vend dhe ban-
orët e tij është një rast studimor, i
cili i kapërcen kufijtë e ekzisten-
cializmit. A. Peza është përpjekur
të mos mbetet te një ngjarje e vet-
me brenda një rrafshi kohor. Ai i
ka kaluar kufijtë e saj duke na për-
shkruar psikologjinë dhe
antropologjinë sociale të shqip-
tarit, por ndoshta dhe të vetes së
tij, me të drejtën për të gëzuar atë
çfarë ai ka menduar se duhet të
gëzojë si një e drejtë fillestare e çdo
qenie shpirtërore: të kryejë egon e
vet. “Njerëz të plotësuar” mund të
quhet ndryshe në fjalorin tonë të
kazanit mediatik.

Sarah, gruaja që donte
të jetonte më mirë

Opinioni i   Ditës

Me shkas nga romani i A. Pezës “Sarah”
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O sot, o kurrë Shqipëria duhet
të çlirohet nga krimi dhe droga

Opinioni i   Ditës

Nëse nuk jeni të sigurt për ndjenjat tu-
aja, mos hyni në lojë: rrezikoni të kri jo-
ni ndonjë situatë të pakëndshme, për të
cilën mund të pendoheni. Përpara se t’ i
futeni kokë e këmbë një ndërmarrjeje,
do të ishte mirë të vlerësonit të mirat
dhe të këqijat.

DEMI

Të shpërblyer nga Venusi në shenjën
tuaj që përqafon Hënën, do të për-
ballni me vendosmëri dhe optimizëm
pengesa të mundshme. Nëse keni
dyshime në l idhje me një çësht je,
është e kotë të shqetësoheni. Duhet
të vazhdoni më tej.

UJORI

BRICJAPI

SHIGJETARI

AKREPI

PESHORJA

LUANI

V I R G J E R E S H A

GAFORJA

BINJAKET

DASHI

PESHQIT

Falë Venusit, Marsit dhe Uranit që ju fa-
vorizojnë do të rinovoni disa aspekte në
fushën e dashurisë, për vendosur më
shumë mirëkuptim me parterin. Me Hënën
mike do të dini të ëndërroni, por mbajini
sytë hapur kur vjen puna për bazën mate-
riale!

Është koha e duhur për të ndërtuar me
vendosmëri dhe durim bazat për të zh-
vi l luar më tej  projekte të ndërmarra.
Jepini pra! Do të dini të shqyrtoni në
mënyrë të prerë dhe me zgjuarsi çësh-
tje shumë delikate dhe të rëndësishme
që kanë të bëjnë me punën.

Për mer i të  të Saturn i t  dhe Urani t  miq,
në punë mund të ndërmerrni një nismë
pak të  s forcuar ,  për  të  shënuar  rezu-
l ta te  të  mi ra .  Me n jë  q ie l l  poz i t iv  s i
jua j i ,  nd iheni  p lo t  me energ j i :  mbyl le-
n i  a të  që ju  ka mbetur  pezu l l .

Neptuni jo i  favorshëm ju bën të jeni
më të ndjeshëm. Bëni kujdes, sepse
jeni më të prekshëm ndaj negativi tet i t
të personave që ju rrethojnë. Në dashu-
r i ,  k i j in i  idetë e qarta dhe di lni  drejtë
në temë, duke shmangur dyshime dhe
ngurr ime të kota.

Me Saturn in  që ju  mbështet  do të  v in i
në  pah  nevo jën  për  t ’ u  përmbushur
p ro fes iona l i sh t  në  mënyrë  të  vazh-
dueshme dhe të  qëndrueshme.  Uran i
e  ken i  kundra sot .  N jë  pengesë mund
t ’ ju  shfaqet  para r rugës suaj ,  por  keni
mundës i  ta  ka lon i .

Gj i thçka do të shkojë për më mirë, mbi
të g j i tha nëse kërkoni  të veproni  në
akt ivi tet in tuaj,  gj i thmonë duke u ba-
zuar në kr i teret  e paanshmërisë dhe
respekt i t  për të t jerët.  Hëna është di-
nake, dhe sot do të keni si situata pozi-
t ive ashtu edhe tensione.

Për shkak të Uranit dhe Plutonit armiqë-
sorë, shmangni të ngrënit dhe të pirët jashtë
mase si edhe lodhjen e tepërt. Duhet të
llogaritni mirë forcat e juaja. Me Marsin kun-
dra parashikohen disa shqetësime. O të jeni
nën trysni nga angazhime të shumta.

Sot duhet të bëni kujdes me ata që nuk janë
duke ju thënë të vërtetën. Nuk mund të bëni
më sikur nuk e kuptoni: është koha për sqa-
rime. Do të përfitoni nga një frymëzim
nismëtar, që do të mbështetet nga fantazia
dhe krijimtaria.

Me Hënën që i buzëqesh Venusit, ngjarje
entuziazmuese dhe sensuale do t’ju stimu-
lojnë jetën sentimentale. Do të dini të përço-
ni gëzim kudo. Një Uran i shkëlqyer do të
vërë në plan të parë mendjemprehtësinë e
juaj. Mësoni t’i besoni intuitës së juaj.

Pas ditësh të mbushura me angazhime, po
vijnë momente më të qeta. Do të ndiheni në
formë, të qetë dhe në dispozicion të personit
që ju qëndron në krah. Do të keni mundësinë
të kaloni në veprim, duke realizuar edhe gjëra
që i konsideronit shumë të vështira.

Nga Belind Këlliçi

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

... të tyre në shitblerjen e votave,
ishte gjatë zgjedhjeve te pjesshme
në Dibër. Shefin e Komisariatit të
Policisë Dibër, Robert Aga, e
ndeshje kudo. Në zyrat elektorale
të PS kryesisht në Maqellarë (zone
e vështirë për socialistët dhe ku
tradicionalisht votohej djathtas)
në tubimet elektorale të tyre, në
shantazhimin e të rinjve
demokratë, ndalimin e tyre për ver-
ifikime absurde.

Arat me kanabis ishin lehtë-
sisht të verifikueshme në të katër
anët dhe kudo na thuhej se “nuk i
prek njeri se është mbyllur pazari
me shefin e komisariatit”, paratë
shpërndaheshin nën mbrojtjen e
fugonit të policisë (këto fakte janë
të denoncuara me zë dhe figurë në
media nga PD). Një gjë të tillë e
kisha ndeshur vetëm nëpër filmat
me mafian dhe po mos ta shihja
vetë, vështirë ta besoja se vendi im,
anëtar i NATO-s, kandidat për
anëtarësim në BE, ishte shndërru-
ar në Kolumbinë e Europës.

Vetëm pak ditë pas zgjedhjeve,
në media u njoftua se vëllai i shefit
të komisariatit të Dibrës, Pajtim
Aga u ndalua për trafik kokaine.
Situata ishte dhe më keq se ç’e kisha
menduar. E gjithë kjo situatë mu
kujtua sot ndërsa dëgjoja Drejtor-
in e Përgjithshëm të Policisë Haki
Çako. Një dalje e sforcuar për të
larguar vëmendjen nga skandali i
ish-shefit të tij Tahiri, nga 4.5 tonët

e drogës së sekuestruara një natë
më parë, droge e kultivuar, tharë
dhe bërë gati për shitje me
bekimin e Çakos, Tahirit dhe
bekimin e Ramës. Doli gjoja për
Elbasanin fiks një muaj pasi kry-
etari i opozitës Basha bëri publik
gjunjëzimin e Policisë së Shtetit
nga organizata kriminale e drej-
tuar nga kryebashkiaku socialist
Qazim Sejdini dhe nën mbrojtjen
e Edi Ramës.

Pa mbrojtjen e më të madhit
nuk ka asnjë shans ndonjë
kriminel, sado i fortë të jetë të
gjunjëzojë një komisariat policie.

Doli të bëjë atë që dinë të bëjnë më
mirë, të heqin vëmendjen me
shpresën se do harrohet. Por zullu-
mi është trashur shume dhe s’ka
para droge e kërcënim krimineli që
t’i mbrojë më.

Sot Haki Çako duhet të ishte
para drejtësisë për përgjim të
paligjshëm, për përfshirje në
trafikun e drogës, për lejimin e kul-
tivimit dhe trafikimit të kanabisit
në këmbim të përfitimit, për fshehje
të urdhër arresteve ndërko-
mbëtare, për futjen në polici të per-
sonave me rekorde kriminale dhe
vënien e policisë në shërbim të krim-

it.
Edhe unë e di si çdo shqiptar, që

të gjitha janë bërë me urdhër të
Tahirit dhe me bekimin e Ramës.
Por edhe ushtari i krimit ka masën
e vet të dënimit. Çlirimi nga krimi
nis me largimin e Edi Ramës dhe
vënien para drejtësisë të Saimir
Tahirit, Haki Çakos e kupolës drej-
tuese të policisë, drejtuesit në qar-
qe që janë të implikuar në trafikun
e drogës, armëve dhe pjesë e orga-
nizatave kriminale.

AAAAAutori është kryutori është kryutori është kryutori është kryutori është kryetar i Fetar i Fetar i Fetar i Fetar i Forororororumitumitumitumitumit
Rinor të Partisë DemokratikeRinor të Partisë DemokratikeRinor të Partisë DemokratikeRinor të Partisë DemokratikeRinor të Partisë Demokratike
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SITUATA

Radhë të gjata
dhe kontrolle,
tifozët vuajtën

të hynin
në stadium

Kur duheshin edhe
rreth dy orë nga

fillimi i ndeshjes së Eu-
ropa League mes
Skënderbeut dhe Parti-
zanit të Beogradit, in-
teresimi i tifozerisë për
këtë ndeshje ishte
shumë i madh. Fansat
shqiptarë nuk dëshiro-
nin që të mbeteshin jas-
htë për fillimin e
ndeshjes, teksa kishte
nisur hyrja e tyre. Para
stadiumit radha e fan-
save ishte e gjatë, teksa
në impiantin e "El-
basan Arena"-s ishin të
pranishëm mbi 6 mijë
tifozë. Policia ushtroi
kontrolle të rrepta dhe
kjo solli edhe vonesa në
hyrjen e fansave. Foto-
ja tregon atmosferën
para stadiumit, teksa
shihet një prani e mad-
he e forcave të policisë,
e ngjashme me ndesh-
jet e Kombëtares sonë.

Presidenti i Partizanit të Beogradit, Milorad
Vuçeliç, ka mbetur i mahnitur nga mikpritja

shqiptare. Ai ka vënë re se në Shqipëri nuk kish-
te asnjë gjë për t'u alarmuar, edhe pse shteti sh-
qiptar ka marrë masa ekstreme për të ruajtur
skuadrën e tij. "Jemi pritur shumë ngrohtësisht,
ndihemi të sigurt, vendësit janë treguar shumë
dashamirës. Organizimi është në nivelin më të
lartë të mundshëm dhe jam i çuditur pozitivisht.
Ndonëse rruga nga aeroporti në hotel ishte me
shoqërim policor, asgjë nuk dukej kërcënuese,
por normale. Më duhet të përgëzoj vendësit", tha
Vuçeliç para gazetarëve.

Presidenti i Partizanit të Beogradit

Vuçeliç: I mahnitur nga mikpritja. Do turpërohem
nëse nuk i presim shqiptarët kaq mirë

SPORT

Në "Elbasan Arena", ndeshja u mbyll me rrjeta të paprekura 0-0. Korçarët ngjiten në kuotën e dy pikëve në grupin B

Skënderbeu, "paqe" me Partizanin e Beogradit
Thirrje nacionaliste në stadium nga tifozët

Trajneri kryeqytetas pasoi në detyrë Cungun e dorëhequr

Gjoka prezantohet te Vllaznia: Do ta nxjerr ekipin nga kriza
Er nest Gjoka është

zyrtarizuar ditën e
enjte në krye të stolit të
Vllaznisë. Tekniku
kryeqytetas, që sezonin
e fundit u shpall kampi-
on me ekipin e Kukësit,
e merr skuadrën në një
periudhë aspak të mirë,
por deklaron në konfer-
encën e tij të parë si tra-
jner i kuqebluve, se e
njeh mjaft mirë grupin e
lojtarëve dhe se ka besim
se do ta nxjerrë Vllazn-

inë nga situata aktuale.
"Jam tashmë trajneri i Vl-
laznisë, një skuadër elitare
në futbollin shqiptar, pavar-
ësisht problemeve. E njoh
skuadrën, i njoh lojtarët.
Madje, me disa prej tyre
kam bashkëpunuar edhe më
parë, duhet të sistemojmë

disa gjëra dhe kam besim
tek ky grup". Gjoka deklaron
se objektivi i tij primar ësh-
të që ta kthejë ekipin në
rrugën e fitoreve dhe se
këtë gjë duhet ta bëjë që në
takimin e radhës ndaj Par-
tizanit. "Objektivi i parë ësh-
të të dalim nga ky moment

ngërçi, ku është futur
skuadra. Partizani? Çdo
skuadër kur luan, futet në
fushë për 3 pikët, sidomos
kur luan në shtëpinë e vet.
Edhe ne do shkojmë për 3
pikët". Trajneri kryeqytetas
nuk e tregon kohëzgjatjen e
kontratës së tij, ndërsa

përgjigjet shkurt duke
thënë se puna e një tekni-
ku varet nga rezultatet.
"Unë kam ardhur të bëj
punën time sa më mirë.
Vitet e punës ne tra-
jnerëve na i shtojnë rezu-
ltatet". Vllaznia momen-
talisht mban vendin e tetë
në renditje me 5 pikë të
grumbulluara pas gjashtë
javëve të para të kampi-
onatit, ku ka arritur
vetëm një fitore përballë
skuadrës së Lushnjës.

Kombëtarja shqiptare
e futbollit U-17 ka de-

butuar me një humbje në
turin e parë të elimina-
toreve të kësaj grup-
moshe, në grupin që po
zhvillon ndeshjet pikër-
isht në vendin tonë.
Skuadra e Xhemal
Mustedanagiç është mun-
dur me rezultatin mini-
mal 1-0, në një ndeshje që
është vendosur nga një
episod vetëm pak minuta
pranë vërshëllimës për-
fundimtare. Mustedan-
agiç kishte udhëzuar
skuadrën që të luante e
tërhequr në mbrojtje,
duke iu frikësuar cilësisë
të Kroacisë, sidomos sul-
muesit të saj, Antonio
Marin, i cili është një prej
talenteve të reja të akade-
misë së Dinamos së Zagre-
bit. Ekipi ia doli mbanë të

mbrohej mirë për pjesën më
të madhe të ndeshjes, duke
evituar sulmet e rrezikshme
të Kroacisë, ndërsa provoi të
gjente disa herë portën
kundërshtare me Bozhana-
jn, Bullarin e Ibrahimin. Por,
me një kundërsulm të shpe-
jtë në minutën e 78-të
(ndeshjet e U-17 zgjasin 80
minuta), Marin fitoi 11-
metërsh të shkaktuar nga

Smajlaj, i cili u ndëshkua
edhe me karton të kuq.
Krizmaniç realizoi nga
pika e bardhë duke i
dhënë suksesin 1-0 Kroa-
cisë. Në ndeshjen tjetër të
grupit, Spanja fitoi 3-0 për-
ballë Lihtenshtejnit,
ndërsa të dielën do të për-
ballet me kuqezinjtë në
ndeshjen që luhet në "Sel-
man Stërmasi".

Turneu i ekipeve U-17
Kroacia mposht Shqipërinë me
një penallti në çastet e fundit

Jeton Selimi

Skënderbeu zhvillon
një ndeshje të sh
këlqyer në "Elbasan

Arena", në një atmosferë
fantastike të krijuar në sh-
kallët e stadiumit, por nuk
arrin dot të dërgojë topin
në rrjetë. Korçarët dësh-
muan edhe një herë se nuk
kanë arritur kot deri këtu
dhe se munden të përballen
si të barabartë me kundër-
shtarë të këtij niveli.
Ndeshja filloi mjaft mirë
për Skënderbeun, që vuri
nën presion kundërshtarët,
por nuk arriti të kërcënojë
rrezikshëm portën e tyre.
Pjesa e parë u karakterizua
nga entuziazmi i korçarëve,
por që nuk arritën t'i afro-

vendin Fidan Alitit,  në
minutën e 32-të. Pjesa e
dytë foli tërësisht për
Skënderbeun, që luajti me
mjaft grintë dhe krijoi disa
mundësi shënimi. Vlen të
theksohet edhe mbështetja
e jashtëzakonshme e pub-
likut, që gjeneronte forcë te
futbollistët korçarë.
Djemtë e Ilir Dajës patën
disa raste të mira me Sowe,
Lilajn dhe Alitin, të cilët
nuk ia dolën të gjejnë rr-

jetën. Nga ana tjetër, serbët
tentuan disa herë të dalin
me kundërsulme, por nuk
arritën të vënë në provë af-
tësitë e portierit Shehi, deri
në minutat e fundit, kur
durrsaku shpëton dy herë
portën nga gola të sigurt.
Në minutat shtesë krijohet
një tension i panevojshëm
nga ana e serbëve, që kalo-
het me ndëshkim me kar-
tonë të verdhë nga ana e
kryesorit polak. Ndonëse

dy skuadrat morën vetëm
nga një pikë në këtë takim,
barazimi në Kiev mes Dina-
mos vendëse dhe Young
Boys-it la gjithçka të hapur
sa u përket llogarive të
kualifikimit në grupin B.

TRAJNERI I SKËNDERBEUT

Daja: Na penalizoi dëmtimi i Radas
Trajneri i Skënderbeut, Ilir Daja, pas

barazimit kundër Partizanit të Beogra-
dit deklaroi: "Kur bën një zëvendësim të
detyruar, humbet energji. Kështu na ndodhi
me Radas, që u zëvendësua në minutën e 20-
të. Ndaj edhe duhet të ishim të kujdesshëm,
në mënyrë që të mos humbnim lojtarë gjatë
minutave të tjera të sfidës. Kishim menduar

që Radas të bënte manovrën për të hapur
lojën dhe kjo na e vështirësoi misionin. Në
pjesën më të madhe kemi qenë superiorë
ndaj një kundërshtari shumë të fortë.
Gjithsesi, në 20 minutat e fundit ramë disi
nga forma jonë. Partizanin e Beogradit e
respektuam aq sa duhej, por gjithnjë duke
menduar për të marrë pikët maksimale".

hen rrezikshëm portës së
serbëve. Mundësinë më të
mirë e pati Adeneyi, por
shpërdoroi në tentativën
për të dribluar një kundër-
shtar. Nga ana tjetër, serbët
mbroheshin mirë dhe bë-
nin presing, duke u mund-
uar të dalin në kundërsul-
me të rrezikshme. Duhet
theksuar se Skënderbeu
bëri edhe një zëvendësim,
pasi Radas nuk mundi të
vijojë më tej lojën dhe i la
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KRIPTOSKEME
Përgjigja e numrit të djeshëmKRIPTOSKEME

Fjalëkryqi (1) Fjalëkryqi (2)
HORIZONTAL
1. Irene aktore.
6. Gjysma e kulmit.
8. Fillojnë vetëm.
10. Qytet rumun
11. Mund të jenë me sahat.
13. Elliott Gould.
14. Inicialet e Altman regjisor.
15. Thomas Alva shpikës i famshëm.
16. Lumë në Spanjë.
18. Ndaheshin me sinorë.
20. Zbuloi Tokën e Van Diemen.
22. Kush nuk ka... nuk i ecën.
23. Një  kapak me titull.
25. Inicialet e Turgeniev.
26. Janë  provat që  administrohen.
28. Na kanë  paraprirë .
30. Rubinstein që  qe pianist.
31. Fundi i një  fukarai.
32. Gardner aktore.
33. Këndon me Paolan .

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

34. Mish pa kocka.
36. Mbahet në fund.
37. Diftong teorik.
38. E drejta romake.
40. Eshtë transporti si kamion.
42. Eastwood i kinemasë.
45. I vocërr ai i Migjenit.
47. Eshtë numri 1.
48. Eshtë aftësia e kondensatorit
49. Janë ciganët.

VERTIKAL
1. Eshtë material për qiri.
2. Mali ku ngeci Arka e Noes.
3. Fillojnë panikun.
4. Një zakon.
5. Gjysmë sistem.
6. Janë  zogj të verdhë .
7. Në fund të krahut.
8. Shkroi Michel Strogoff.
9. Gjysmë egoist.

11. Përbindëshi i labirintit.
12. Vertetojnë firma të tillë.
16. Emri i Zola.
17. Eshtë si shtëpi.
19. Mbyllin portat.
21. Ka tribuna me shkallë.
23. Mund të jetë telefonike.
24. Charles që krijoi Gishton.
26. Pineda e Garcia Lorca-s.
27. Janë të palëvizshmet.
28. Aty ku del kush bie në sy.
29. Ashtu si jeton anakoreti.
33. Coca... më e famshme.
35. Janë të ndryshme në leje.
37. Ente Civile Kavajë.
39. Shkroi Misteret e Parisit.
41. Beton pa kufij
43. Kështu përfundon një princip.
44. Inicialet e Cruise .
46. Kufizojjë lëvizjet.

Gjeni ndryshimin

Dy figurat kanë ndryshime nga njëra-tjetra

Përgjigja, ja cilat janë ndryshimet e figurave

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

(Mark Tueni)
- Bota është një anije mbi të cilën jemi të gjithë

pasagjerë: nuk duhet të lejojmë që ajo të mbytet.
(Mikhail Gorbaçov)

- Shumë njerëz duhen nderuar jo sepse bëjnë mirë,
por sepse nuk bëjnë keq. Helvec

- Dikush nga ne i bën gjërat mirë, dikush tjetër jo,
por të gjithë së bashku do të gjykohemi nga një gjë
e vetme: rezultati...               (Vincent Lombardi)

- Njeri lakmitar, që dëshiron që e
gjithë bota të jetë e jotja. Kur
gjaku yt do të bëhet ujë dhe do
të rikthehet tek lumenjtë, kur
kockat e tua do të bëhen dhé,
dhe do t'i rikthehen tokës,
atëherë do të jetë shumë vonë
për të kuptuar se nuk është toka
që të përket ty, por je ti që i
përket tokës. Shprehje Indiane

- Gjërat më të thjeshta janë
njëkohësisht edhe më të
jashtëzakonshmet, vetëm të
mençurit mund t’i shohin ato.

HORIZONTAL
1. Një pjesë e perandorisë
4. Duhen marrë kolegjialisht.
11. Qytet rus
13. Fillojnë daljen.
14. Të lë në mëdyshje.
15. Një pjesë teatrale për të qeshur
17. Eshtë publiku i San Siros.
18. Janë botimet e përmuajshme.
20. Mbyllin aeroporte.
21. Në krye të titullarëve.
22. Ishte gruaja që i dha ujë nga pusi Krishtit
25. Bëjnë zoom të tillë.
27. Inicialet e Kazan regjisor.
29. Centrale Autonome Daneze.
30. Eshtë e kundërt e analizës.
31. Qe mjeku i Mark Aurelit.
33. Një enë
34. Pulat pa kufij.
35. Eshtë për të ushqyer foshnjat me qumsht.

38. Emri i Pirandellos.
40. Një fjalë si akoma
41. Në mes të Salt dhe City
42. Jean që qe aktor.
45. Mbyllin takimet
46. Eshtë edhe ajo e cirkut
47. Kapiteni i Nautilus.
48. ... mosketierët e Dumas.

VERTIKAL
1. Një fjalë e pamjaftueshme.
2. Qe fabulist i famshëm
3. Janë ciganët.
4. Hapin vallen.
5. Eshtë influencim.
6. Janë amatorët
7. Pak ilaritet

8. Një pjesë e mendimeve.
9. Eshtë budallaçka.
10. Një fjalë e freskët.
12. Një emër i njohur i modës.
13. Me Odiseun u vodhi Palladin trojanëve.
16. Elvira aktore.
17. Pal... ish futbollist i yni.
19. Një pjesë i dardanëve.
21. Eshtë marsejeze... për çati.
23. Eshtë ylli më i shndritshëm i Akrepit
24. Liam aktor
26. Mund të jetë një koncert.
28. Kështu flet ai që është mbi kalë.
32. Janë shtetet e ndara nga feja.
35. Sean aktor.
36. Stoker që shkroi Dracula.
37. Një që bëhet si favor.
39. Tre në Genesaret.
43. Mbarojnë fare
44. Diftong për serioz.

TTTTThëniehëniehëniehëniehënie
të mençuratë mençuratë mençuratë mençuratë mençura
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9 11 7 18 8 1 3 10 16 1 15
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8 4 2 14 8 10 11 1 10 3 1
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6 4 8 10 18 2 4 6 2 13
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