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ishte ﬁlluar të bënte prerje në parakrahun e saj deri sa dukej si një
pikturë abstrakte me vija të çrregullta
e në ngjyrë të kuqe, vishnje, kafe… Më
pas kishte ...
Vijon në faqen 20

Çmimi, 50 lekë (1.5 euro)

Opinioni

Nga GRACIELA MANA

Sjelljet vetëdëmtuese
tek adoleshentët

i

Nga GAZMEND AGA

Ditës

T

ë urtët na mësojnë t’i bëjmë vetes
një pyetje çdo natë: Ç’bëre sot për
Zotin? Pra, a ke bërë ndonjë vepër gjatë
ditës veç për të ﬁtuar kënaqësinë e
Zotit, a ke gëzuar ...
Vijon në faqen 21

Në vend
të festimit

KAPJA E 1.6 TONE HASHASH NE PIRE, MEDIAT FQINJE: JA LINJAT E TRAFIKUT

800 EMRAT/ Ja afatet për dokumentet

Të përndjekurit,
trashëgimtarët
që përfitojnë
dëmshpërblimin

GREKET: KARTELI I DROGES
NEN URDHRAT E TAHIRIT
Zbardhet dëshmia e oficerit grek të Antidrogës. Si u implikua ish-ministri
i Brendshëm dhe kush janë 11 të arrestuarit e super-operacionit në Greqi
FLET KREU I SINDIKATES

Alarmi, dyfishohen
kërkesat e bluzave
të bardha për të
ikur nga Shqipëria
Në faqet 10-11

INTERVISTA

Arben Ristani:
‘Rrjeta’ po riparohet,
‘peshqit e mëdhenj’
do kapen në janar

Lista e re e fëmijëve, nipave e mbesave të
të persekutuarve politikë që marrin paratë
Nga ORNELA MANJANI

Ministria e Financave dhe Ekonomisë vijon ndarjen e
kësteve të dëmshpërblimit si për kategoritë parësore, ashtu
edhe për trashëgimtarët e ish-të përndjekurve politikë.
Drejtoria e Pagesave ka publikuar listën ..

Meta troket gotën
VIP
Pages Këngëtarja: Rikthim pas 8 vitesh, kush mendoj se e fiton “Këngën Magjike” me Ramën e Ruçin:
Pa unitet nuk arrihen
qëllimet madhore
Në faqet 8-9

FLET SHPETIM SALA
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PRITJA E PERVITSHME
(Në foto) Droga e kapur në Pire. Biznesmeni grek Spiros Kardamis. Ish-ministi i Brendëshëm Saimir Tahiri

Në faqen 2-3

Evi Reçi: Pse përfundoi bashkëpunimi me Florin
Në brendësi: 105-vjetori i Pavarësisë, VIP-at uruan me foto të veçanta

Studiuesi: Ushtria
Nga PAMELA ALIAJ
një shkëputjeje prej
Osmane e ndihmoi Pas8 vitesh
nga skena e
Magjike”, ajo është
Ismail Qemalin të “Këngës
rikthyer sërish. Kësaj radhe
akoma edhe më e pjekur
pages
artistikisht, duke ardhur me
shpallë Pavarësinë
një baladë me tinguj indianë.
Në faqet 18-19

Po flasim për këngëtaren

simpatike, Evi Reçi, e cila
në një intervistë ekskluzive
për “Vip Pages” të “Gazeta
Shqiptare” ka thënë se pse
kjo shkëputje kaq e gjatë si
dhe për projektet që pret të
nxjerrë tani afër në fushën
e muzikës. Evi gjithashtu ka
zbuluar në profesionin e saj ...
Suplement

Në faqen 5

JASHTE RREZIKUT

Misteri, efektivi
i policisë plagoset
me armë te zona e
“Parkut” në Tiranë
Në faqen 17
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TRAFIKU I DROGES
REAGIMET
Në aksion 60 agjentë policie, sekuestruan banesa dhe biznese
IT
ALI - Policia italiane
ITALI
në Ravenna gjatë një operacioni në orët e para të
mëngjesit të djeshëm, ka
ekzekutuar disa urdhërarreste për 11 persona,
për trafik dhe shpërndarje droge. Mes të arrestuarve bëhet me dije se dy
shtetas ishin shqiptarë
dhe 9 të tjerët italianë.
Ndërkohë emrat e personave të ndaluar nuk
bëhen të ditur. Gjatë këtij
operacioni ku u shkatërrua banda e drogës në
Itali, e cila ishte nën
hetim që prej prillit të
vitit 2016, morën pjesë
rreth 60 agjentë policie të
anti-drogës. Ndërkohë
vazhdojnë hetimet dhe

Operacion antidrogë në Itali, në pranga
11 persona, mes tyre 2 shqiptarë

Foto ilustruese
mësohet se po zhvillohen
kontrolle të shumta në banesat dhe bizneset e të dyshua-

rve. Hetimet çuan në shkatërrimin dhe arrestimin e një
rrjeti të shpërndarësve të

drogës që përbëhej nga shqiptarë dhe italianë. Po në
kuadër të këtyre hetimeve,
në gjysmën e dytë të vitit
2016, ishin denoncuar 15
persona në lidhje me këtë
aktivitet kriminal dhe mësohet se 6 prej tyre u arrestuan në flagrancë. Bëhet me
dije se të gjithë personat e
denoncuar ishin të përfshirë në trafikun e drogës.
Gjatë operacionit policor,
në total, u gjetën dhe u
sekuestruan 10 kg marijuanë, mbi 23 kg hashash dhe
1.1 kg kokainë.

Sokol Bode
dhe Moisi Habilaj

Dyshimi, në gusht të 2014-ës, ish-zëvendësministrja e Brendshme udhëtoi me Tahirin me makinën e Habilajve

"Habilaj", Elona Gjebrea: Jam e gatshme të hetohem
"Do të paraqitem vullnetarisht në prokurori për të dëshmuar"

I

sh-zëvendësministrja e
Brendshme, Elona Gje
brea ka reaguar në lidhje
me akuzat se ajo ka udhëtuar në makinën e Saimir Tahirit së bashku me Habilajt.
Sipas të dhënave të zbuluara
më herët nga sistemi
"TIMS", mësohet se Elona
Gjebrea në gusht të vitit 2014
ka qenë në një udhëtim të
përbashkët drejt Greqisë me
ish-ministrin e Brendshëm,
Saimir Tahiri. Bëhet me dije
se Tahiri dhe Gjebrea në
kthim kanë hyrë në kufirin
shqiptar me makinën "Audi"
të Habilajve, kushërinjve të
ish-ministrit të Brendshëm.
Në lidhje me këtë ngjarje
deputetja aktuale e PS-së
është shprehur se ajo do të
kërkojë që të paraqitet vullnetarisht në prokurori për
të dëshmuar për të gjitha
akuzat e përfolura në media
për të pastruar emrin e saj
dhe të familjes së saj. Gjebrea deklaron se, nëse hetimi ka nevojë për fakte të ditura prej saj, ajo do të jetë e
gatshme të paraqitet në
prokurori në çdo kohë.

DEKLARA
TA E
DEKLARAT
DEPUTETES

"Në punën time si zv/
ministre e Punëve të Brendshme, si në çdo detyrë
tjetër të kryer e në përmbushje nga ana ime, kam respektuar e respektoj maksimalisht ligjet e shtetit e rreg-

“

SISTEMI
TIMS
Sipas të dhënave
të zbuluara më
herët nga sistemi
"TIMS", mësohet
se ish-zv/ministrja
e Brendshme,
Elona Gjebrea në
gusht të vitit 2014
ka qenë në një
udhëtim të
përbashkët drejt
Greqisë me ishministrin e
Brendshëm,
Saimir Tahiri.

"E njoh të drejtën e prokurorisë e tagrin e
saj procedues, dhe, nëse interesi i çdo
hetimi ka nevojë për fakte të ditura prej
meje, mbetem e gatshme të paraqitem në
çdo kohë. Madje do kërkoj që nesër të
paraqitem vullnetarisht në prokurori e të
dëshmoj në interesin tim dhe të
publikut",-deklaroi Gjebrea.

Ish-zv/ministrja e
Brendshme, Elona Gjebrea
ullat më të larta të moralit
tonë shoqëror. Përpjekjet
për të baltosur politikisht
emrin tim e të familjes, marrin shkas nga asgjëja e
kundërligjshme në veprimet
e mia, mpleksen në mënyrë
spekulative, e shiten mediatikisht të transformuara në
vërtetësi, për çdo përfitim të
të kundërve të mi. E njoh të

ELONA GJEBREA

drejtën e prokurorisë e
tagrin e saj procedues, dhe
nëse interesi i çdo hetimi ka
nevojë për fakte të ditura
prej meje, mbetem e gatshme
të paraqitem në çdo kohë.
Madje do kërkoj që nesër të
paraqitem vullnetarisht në
prokurori e të dëshmoj në
interesin tim dhe të publikut. Por ngjizja e një

gënjeshtre si kjo e shpërndarë në komunikimet e
hapura e të fshehura të përfaqësueseve të PD-së, për gjoja lidhje të miat me të dyshuar për vepra të rënda penale siç janë Habilajt e grupi i tyre, meriton një përgjigje
të drejtpërdrejtë e të qartë
nga unë. Asgjë s'më lidh me
këta e të tjerë subjekte të pro-

ceduar brenda apo jashtë
vendit. Sulmet për bashkëshortin, po ashtu janë përpjekje për të më sulmuar mua
dhe për të baltosur figurën
time. Nuk është e vërtetë që
nuk ka kaluar testin e dekriminalizimit siç thuhet në
media. Dhe kjo është lehtësisht e verifikueshme nëpërmjet organeve ligjzbatuese.
Bashkëshorti im ka 25 vite
pune eksperiencë si ekspert
ndërkombëtar me kompani e
organizma prestigjioze në
shumë vende të botës si Europë, Afrikë, Azi etj. Kjo do
të thotë dhe verifikim të figurës së tij morale dhe profesionale",-u shpreh deputetja
Elona Gjebrea. Më herët ishzëvendës
ministrja
e
Brendshme, Gjebrea ka
folur para gazetarëve në
lidhje me informacionet e
publikuara se është thirrur

nga prokuroria për t'u pyetur për çështjen "Habilaj".
Gjebrea ka mohuar lajmet se
ajo është thirrur në
prokurori për t'u pyetur për
këtë çështje. E rrethuar nga
gazetarët, që kërkonin me
ngulm një prononcim pas
debateve në Komisionin e
Sigurisë, Gjebrea iu ka
kërkuar të ruajnë etikën e
të mos bëjnë prokurorin.
"Në radhë të parë përdorni
etikën dhe mos vazhdoni
lojën e kazanit, të manipuloni, të përdorni shpifjen. Ti
moj vajzë nuk je prokurore
që të më pyesësh mua kështu. Unë do shkoj në prokurori dhe do përgjigjem për
çdo gjë. Jam fare e qetë. Nuk
kam shkuar dhe jam e gatshme të shkoj në prokurori.
Nuk më ka thirrur njeri
akoma",-është shprehur
Elona Gjebrea.
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Dëshmia e policit grek: Si e zbulova grupin që drejtohej nga biznesmeni Kardamis
Arbër Sulo

K

ARRESTIMET

Policët arrestojnë
në flagrancë
shqiptarin me
600 gr kokainë
IT
A L I - Dy shqiptarë
TA
kanë rënë në pranga në
Milano, pasi u kapën me
drogë. Ata u arrestuan
pasi iu gjetën në kuzhinën e një banese në
sheshin Sant'Apollinare,
631 gr kokainë. Pas hetimeve të nisura me kohë
dhe dyshimeve të ngritura nga banorët e zonës
për lëvizjet e dy shqiptarëve, policia bastisi
në banesën e tyre duke i
sekuestruar drogën. Mësohet se gjatë momentit
të kontrollit, një prej shqiptarëve është përplasur fizikisht me dy prej
efektivëve italianë duke i
rrëzuar ata në tokë. Por,
duke qenë se karabinierët
që ndërhynë ishin të
shumtë, mundën ta vinin
nën kontroll situatën.
Gjatë kontrollit në shtëpi, përveç drogës u gjetën
edhe mijëra euro, të cilat
po ashtu ishin të fshehura në sirtarët e dollapëve
të kuzhinës. Në momentin e bastisjes së shtëpisë
në banesë ndodhej vetëm
njëri prej shqiptarëve,
ndërsa tjetri u kap kur po
kthehej, pa e ditur që e
prisnin prangat.

atër ditë pas sekues
trimit të 1.6 tonëve
drogë dhe arrestimit
të 11 personave, mediat greke
kanë zbardhur detaje të reja
në lidhje me superoperacionin, ndërsa kanë "plasur bombën". "Zougla", thotë se karteli i drogës bëhej nën urdhrat
e ish-ministrit të Brendshëm
Saimir Tahiri si dhe njerëzve
pranë kryeministrit Edi
Rama. Media greke "Zougla"
shkruan se karteli çonte marijuanë në Turqi dhe merrte
heroinë. Gjithashtu, në artikull thuhet se sasia e drogës
u zbulua nga shërbimet
amerikane, ndërkohë që në
operacion morën pjesee shërbimet greke dhe ato italiane.
"Të gjitha këto shërbime arritën në përfundimin se
karteli funksiononte nën urdhrat apo tolerancën e ishministrit Saimir Tahiri",-thuhet në artikull, ndërsa shkruhet më tej se trafiku bëhej
nën urdhrat edhe të drejtuesve që ndodhen pranë
kryeministrit Edi Rama. Mes
të arrestuarve është edhe biznesmeni nga Mykono, pronar i restorantit "Olla", Spiro
Kardhami, i cili rezulton të
jetë pronar i 3 prej 4 gomoneve që përdorte karteli. Nga
kontrollet e policisë, në portbagazhin e makinës së
Kardhamit u gjetën dokumente që tregonin funksionimin e kartelit.
Dëshmia e oficerit grek:
"Jam oficer policie i antidrogës së rojës bregdetare. Në
fillim të gushtit 2017 më erdhi
informacioni për këtë grup
kriminal. "Rezultoi se përdoruesi i numrit ishte S.K.,
banues në Glifadha, biznesmen dhe përfaqësues i
ligjshëm i një birrarierestorant në Mykono. Gjatë
hetimit të çështjes rezultoi se
autoritetet italiane sekuestruan 2261.50 kg cannabis sativa, një skaf të shpejtësisë së
lartë të quajtur TATAMITA,
në 04.08.2017 në ujërat italiane. Ky skaf është i regjistruar në BEMS të rojës bregdetare në pronësi të kompanisë në pronësi të S.K.
(drejtues). Kjo gomone në qershor 2017 ishte parë në
rrugën Athinë-Korinth duke
u transportuar me një mjet
drejt një magazinë në zonës e
Aspropirgos. Më pas ajo është parë të transportohet nga
porti i Killinit drejt parkingut të skafeve të Dh.L. në
Amaliadha, Ilea. Sipas të
dhënave, kjo gomone kishte
pësuar defekt dhe pasi u rregullua midis 31/07/2017 dhe 01/
08/2017, vazhdoi me trafikimin e drogës, siç rezultoi
më vonë me sekuestrimin e
2261.50 kg cannabis në 04/08/
2017 nga autoritetet italiane.
Rezultoi se S.K., pasditen e 31/
07/2017 u nis nga Athina dhe
në mesnatë arriti në Ilea, kohë
gjatë së cilës nisi rruga e
paligjshme e TATAMITA dhe
menjëherë u kthye ne Athinë
të nesërmen në mëngjes. Pas
pak ditësh erdhi një avokat
dhe tha që interesohet pronari për mjetin. Mjeti rezultoi, sipas dokumenteve, në
pronësi të shtetasit S.K.. Kjo

"Bomba" e mediave greke: Karteli i
drogës nën urdhrat e Saimir Tahirit
"Zougla": Trafikonte marijuanë në Turqi dhe merrte heroinë

Ish-ministri
i Brendshëm
Saimir Tahiri

"BOSI I MADH"
SHQIPTAR
Mediat greke kanë
nxjerrë informacione dhe
foto të reja lidhur me
operacionin antidrogë,
ndërsa flasin për një bos
të madh shqiptar. Pas
sekuestrimit të sasisë
prej 1.6 tonë drogë nga
autoritetet në brigjet e
Kostandinopojës, policia
greke është vënë në
kërkim të "bosit të
madh", që thuhet se
është me origjinë
shqiptare dhe jeton në
një vilë në bregdet.

Biznesmeni
Spiros Kardamis

"Tentativë për trafikim droge edhe 2 herë të tjera"

Gazeta greke "Kathimerini": Gomonia me 1.6
tonë kanabis lidhet me bandën e Habilajve
G

azeta greke "Kathi
merini", referuar burimeve nga hetuesit, shkruan se sasia prej 1.6 tonë
drogë, e gjetur në gomone
mbrëmjen e 25 nëntorit, lidhet me bandën e Habilajve.
Sipas gazetës greke, trafikimi i drogës drejt Turqisë do
të bëhej më shpejt, por grupi u alarmua nga arrestimet e Guardia di Finanza
në tetor në Itali, ku mes të
prangosurve ishte edhe
kushëriri i ish-ministrit të
Brendshëm të Shqipërisë,
Saimir Tahiri. Për këtë arsye transporti i drogës u
shty dhe u tentua mbrëmjen e së shtunës, duke
përfunduar në përplasje me
policinë. Sipas gazetës
greke organizata kriminagomone, e cila ka vlerë të
madhe monetare edhe sot
është e sekuestruar, pasi pronari nuk ka ardhur ta marrë më dokumente ligjore.
Gomonia “ÌÐÉÁÍÊÁ”, e gjatë
9 metra, me dy motorë me fuqi
të lartë, u gjet e braktisur për
shkak të një defekti në mars
2015 në Karavostasi, Perdhika të Igumenicës. Brenda në
mjet u gjetën dy shqiptarë;
E.L. dhe G.G., të cilët nuk
vërtetonin dot pronësinë dhe
gomonia u sekuestrua.
Gomonia “ÌÐÉÁÍÊÁ” është e
njëjtë me “ÓÉ ÖÁÉÔÅÑ ÏÕÁÍ”
për të cilën ishte deklaruar se
u shkatërrua nga zjarri dhe
është në pronësi të kompanisë së M.T.. Gomonia
“ÌÐÉÁÍÊÁ” i përket të njëjtës

le kishte tentuar të trafikonte drogë edhe dy herë të tjera,
një herë në prill dhe një herë
në shtator të këtij viti. Në prill
policia greke kapi gomonen
me 1.5 tonë hashash dhe arrestoi 2 grekë e 5 shqiptarë.
Në rastin e dytë, në shtator, u
kapën në Itali 2.3 tonë

hashash dhe u arrestua një
italian dhe një shqiptar.
Gomonia që u kap të shtunën kishte lidhje me kompaninë e biznesmenit
grek 63-vjecar Spiros Kardamis. Pas sekuestrimit të 1.6
tonëve hashash, biznesmeni braktisi shtëpinë në Glifadha dhe u strehua në një
hotel ku edhe u arrestua.
Disa nga gomonet me të
cilat grupi kryente trafikun
ishin në pronësi të një kompanie që ai kishte krijuar
në Athinë. Në makinën e tij
janë gjetur një serë dokumentesh që po përpiqej t'i
zhdukte. "Kathimerini" shkruan se gomonia do e shkarkonte drogën në Turqi
dhe do merrte heroinë për
në Shqipëri.

kompani. Sipas të dhënave ajo
ruhet në parkingun e shtetasit Dh.L në Porto Rafti. Në
parkingun e Dh.L., fshihet
dhe një gomone me tre motorë me fuqi të madhe që përdorët për trafik droge drejt
Greqisë dhe Italisë. Përdorues i saj është shtetasi me
inicialet S.K., që vepron nën
urdhrat e shtetasve sh-

qiptare. Një tjetër gomone
me të dhëna të paidentifikuara, me 4 motorë të fuqisë së lartë, ruhet në Kalivia, Thoriku, me emrin "Delfini" në pronësi të shtetasit
bullgar me inicialet S.Y. Kjo
gomone fshihet ne një vend
të ndërtuar enkas për të mos
rënë në sy, ndërsa mjetet e
tjera janë të dukshme me sy.

Droga dhe sendet e
sekuestruara në Greqi

MINISTRIA E DREJTESISE
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Zyra Vendore Regjistrimit Pasurise Paluajtshme Tirane me nr pasurie nr.2/54+4-60 , volume 6, faqe
82 Tirane , ne vleren 2.800,000 ( dy million e teteqind mije) Leke.
Ankandi zhvillohet ne ambjentet e Zyres te Permbarimit Tirane , ne adresen : Sheshi Mustafa Ataturk
, kryqezimi “ 21 dhjetori” , Tirane diten e Premte , me date 08.11.2017, ora 16.00.

Urdhrat për kontrollin dhe
kryerjen e shërbimeve në
gomone jepen nga shtetas
shqiptarë, të cilët kontrollojnë grupin e trafikimit të
drogës. Gomonet me 4 dhe 3
motorë përdoren nga grupi
për trafik të paligjshëm dhe
pjesëtarët e grupit sigurohen
që ato të kenë servisin me të
mirë me pjesët më të mira që
të ecin shpejtë për t'i bërë
ballë ndjekjes së policisë.
Gomonet dalin nga parkingu në Porto Rafti, në plazhin
e Lagonisit natën vonë ose
shpejt në mëngjes. Bëjnë xhiron e Peloponezit duke
shmangun Isthmon e Korinthit për të mos rënë në sy,
pastaj lëvizin në veri duke
lundruar në Jon me destinacion përfundimtar Shqipërinë ku ngarkojnë
drogën. Nisen prej andej me
destinacion Turqinë, Italinë
dhe Greqinë. Gjatë bisedave
telefonike del roli i A.M. si
zv/drejtues i grupit. Në 24/
11/2017 ora 05.30 nxirret
gomonia e tipit FOST nga
parkingu në Porto Rafti dhe
në 6 hidhet ne det në Agia
Marina, Porto Rafti. Gomonia me 3 skafistë niset për
drejtim të paditur. Zbulohet
nga shërbimet tona në orën
03.15 të datës 25/11/2017 në
ngushticën Korfuz-Shqipëri
me drejtim drejt Shqipërisë.
Nisi ndjekja dhe u kap në veri
të Keas. 3 drejtuesit u arrestuan dhe u sekuestruan 160
pako me 1586.7 kg drogë",-thuhet në dëshminë e policit.
"Zougla" vazhdon shkrimin
e saj, ndërsa shkruan se: Kohët e fundit, si qeveria amerikane, ashtu dhe ajo italiane
ndërhynë në çështjet e
brendshme të qeverisë shqiptare me qëllim goditjen e
këtij karteli i cili ka mbuluar
sistemin politik të këtij vendi. Zougla.gr në dy javët e
fundit zbuloi detaje të këtij
karteli që ka lidhje me Greqinë, Italinë dhe Turqinë.
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28-29 NENTORI
FESTIMET
Kreu i Bashkisë së Tiranës: 28 Nëntori, ditë për të parë përpara

105-vjetori i Pavarësisë, PS-ja kujton
Ismail Qemalin, PD dëshmorët
Demokratët e Korçës bashkohen me kreun e Bashkisë
TAULANT
BALLA
Taulant Balla, kreu i
Grupit Parlamentar
të PS-së ironizoi dje,
kreun e PD-së,
Lulzim Basha. Sipas
Ballës, Basha ka
"ngatërruar Ditën e
Çlirimit" duke shkuar
te varrezat e
dëshmorëve të
Luftës Nacionalçlirimtare në Tiranë,
ndërkohë që duhej të
shkonte te varri i
Ismail Qemalit në
Vlorë.

1

05-vjetori i shpalljes së
Pavarësisë u festua dje,
në të gjitha qytetet e Shqipërisë, por edhe në Kosovë.
Ajo që ra në sy brenda vendit
ishte ndarja që edhe këtë vit
nuk arriti t'i bashkojë krerët
kryesorë të qeverisë dhe PDsë. Kryetari i PD-së, Lulzim
Basha nuk iu bashkua festimeve në Vlorë, edhe pse nëpër
rrethe deputetët e PD-së kanë
respektuar protokollet e autoriteteve vendore. Ndërsa
kreu i opozitës ishte në
Varrezat e Dëshmorëve për të
nderuar dëshmorët, kryetari
i bashkisë së Tiranës, Erion
Veliaj, së bashku me deputetë
të PS-së përkujtuan 105-vjetorin e shpalljes së Pavarësisë. Fillimisht nënkryetari i
Bashkisë së Tiranës, Andi Seferi, i shoqëruar nga prefektja e Tiranës, Suzana Jahollari, kreu i Këshillit të Qarkut, Aldrin Dalipi, anëtarë të
Këshillit Bashkiak të Tiranës, përfaqësues të komuniteteve fetare, dhe qytetarë
të Tiranës, vendosën kurora
me lule në Monumentin e Pavarësisë. Më pas kryetari i
Bashkisë së Tiranës, Erion
Veliaj mori pjesë në ceremoninë simbolike të ngritjes së
Flamurit në Sheshin "Skënderbej". "Është një ditë për të kujtuar dhe respektuar të gjithë
ata që luftuan për pavarësinë
dhe që bënë pjesën e tyre për
ta çuar përpara projektin 'Shqipëria'. Nëse do të kishim sot
mundësinë të pyesim cilindo
nga ata burra dhe gra që patën fatin të bëhen pjesë e asaj
dite mesazhi që do të na jepnin do të ishte është që 28
Nëntori është mbi të gjitha
një ditë për të parë përpara,
për të qenë të bashkuar dhe
për të punuar fort drejt të
ardhmes teksa planifikojmë
105 vitet e tjera të shtetit
tonë",-u shpreh dje, kreu i
Bashkisë së Tiranës. Qytetarë të shumtë morën pjesë në
festimet në qendër të qytetit.
Me simbolikat e shqiptarisë,
shqiptarët e Kosovës ishin po
ashtu në sheshin "Skënderbej". Nga Shkodra, deputeti
demokrat Romeo Gurakuqi
foli edhe në cilësinë e historianit mbi ndasinë politike. "Në
kapërcyell midis datës 28 dhe
29 nëntor 1944 ka ndodhur
largimi i trupave gjermane.
Këtu nuk është problem data
28 apo 29, por ajo që ndodhi
më mbrapa",-tha Gurakuqi.
Ndërsa nga Korça politika

Ceremonia e Ngritjes së Flamurit dje në Tiranë

Dy Presidentët, i Shqipërisë, Ilir Meta
dhe i Kosovës, Hashim Thaçi,
kryeministri Edi Rama dhe kreu i
Kuvendit Gramoz Ruçi dje, në Vlorë



TAKIMI
Shefja e politikës së Jashtme të BE-së, Federica
Mogherini do të organizojë një takim me
kryeministrat e Ballkanit Perëndimor në datë 18
dhjetor, në Bruksel. Në këtë takim pritet të jetë
edhe kryeministri shqiptar, Edi Rama. Aty pritet
të diskutohet për marrëdhëniet dhe rritjen e
bashkëpunimit.

PD feston edhe Çlirimin, homazhe te "Dëshmorët"

Basha: Beteja për Shqipërinë,
nderim më i madh për heronjtë
P

ërfaqësues të Partisë
Demokratike zhvilluan dje homazhe te "Varrezat e Dëshmorëve" në Tiranë, për 105-vjetorin e Pavarësisë së Shqipërisë.
Kryetari i PD, Lulzim
Basha, dhe zyrtarë të tjerë
të PD-së vendosën kurora
me lule pranë monumentit
"Nënë Shqipëri". Demokratët kremtuan njëherësh
28 Nëntorin si Pavarësinë
ashtu edhe Çlirimin, ndryshe nga të majtët, të cilët
kremtojnë edhe 29 Nëntorin si festë kombëtare. Para
mediave z.Basha u shpreh
se sot është dita ku përkulemi me respekt të
thellë para heronjve. "Flamuri na kujton për çmimin e lartë që ka pasur në
shekuj shpallja e Pavarësisë. Na kujton peshën dhe
përgjegjësinë për brezat e
rinj. Na kujton betejën për

Shqipërinë europiane dhe
demokratike si thirrjen më
të lartë dhe nderimin më të
madh ndaj heronjve tanë"- u
shpreh Basha. Më herët
përmes një postimi në "Facebook", Basha uroi Ditën e
Flamurit duke thënë:
"Mirënjohje të thellë kombëtarë para heronjve të lirisë dhe pavarësisë". "Ju uroj
të gjithë shqiptarëve kudo

ku janë GËZUAR 28 NËNTORIN! Sot përkulemi me
respekt dhe mirënjohje të
thellë kombëtare para heronjve të lirisë dhe pavarësisë, të bindur se beteja për
Shqipërinë demokratike
dhe europiane është nderimi më i madh për sakrificat e tyre, thirrja më e lartë
për çdo shqiptar. Zoti e
bekoftë Shqipërinë!".

përcolli një mesazh bashkimi.
Deputetët e PD-së iu bashkuan
kreut të bashkisë edhe në
meshën e flamurit në katedralen "Ringjallja" e Krishtit
dhe më tej në vizitën në
xhaminë "Iljaz Bej Mirahori".
Ndërsa demokratët nuk u
bënë pjesë e festimeve në Berat, në Fier 105-vjetori i Pavarësisë e bashkoi politikën. Kryebashkiaku demokrat i Kukësit

në ceremonitë e rastit kërkoi
nga qeveria fonde për rikonstruksionin e varrezave të
dëshmorëve, ndërsa ai i
Lezhës apeloi për të bërë më të
mirën për kombin shqiptar.
Ndërsa në Kosovë, në kompleksin memorial në Boletin, është mbajtur një ceremoni, e organizuar nga Kuvendi i Kosovës, në kujtim dhe nderim të
heroit kombëtar Isa Boletini.

Ceremonia filloi me nderimin
e Flamurit Kombëtar dhe atij
shtetëror të Republikës së
Kosovës, për të vijuar më pas
me vendosjen e luleve mbi
varrin e heroit, dhe vizita në
kullën e tij. Lëvizja për Shqipëri të Bashkuar vendosi
sot flamujt kombëtarë te Lidhja Shqiptare e Prizrenit, së
bashku me emrat e të gjitha
qyteteve shqiptare.

SALI BERISHA
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Ish-kryeministri Berisha me
rastin e festës së 28 Nëntorit, u
dedikoi një urim të veçantë
vajzave dhe nënave shqiptare,
bashkë me një foto ku shfaqen
dy vajza që mbajnë veshur
fustan të kuq me shqiponjën.
"Një urim të veçantë këtë ditë
për vajzat dhe nënat shqiptare
që lindin dhe rrisin djem dhe
vajza për flamur!",-tha Berisha.





Kryetarja e LSI-së i bashkohet PS-së në Elbasan

Monika Kryemadhi: Të reflektojmë
për arritjet dhe gabimet që kemi
K

ryetarja e LSI-së, Monika Kryemadhi la dje, mënjanë
ndasitë politike dhe i është bashkuar kreut të Bashkisë
së Elbasanit, Qazim Sejdini për të kryer nderimet e rastit me
rastin e 28 Nëntorit, edhe si deputete e qarkut. Në mesazhin
që ajo dha nga qyteti i Elbasanit, uroi shqiptarët duke e
cilësuar 28 Nëntorin "shumë të rëndësishëm, jo një ditë e
thjeshtë kalendarike, por një ditë historike, e cila na kujton dhe na rikthen në identitetin tonë kombëtar, për t'iu
kujtuar të gjithë shqiptarëve mundin, djersën dhe gjakun
që rilindësit dhe gjithë heronjtë shqiptarë kanë bërë që në
datën 28 nëntor të vitit 1912, Shqipëria të jetë një shtet i
lirë dhe i pavarur, të jetë një shtet për të shpëtuar njëherë
e mirë nga tutelat e pushtuesve". "Kjo është një ditë shumë
e rëndësishme dhe tregon edhe njëherë që në këto 105 vite
histori, ne duhet të reflektojmë qoftë si klasë politike, qoftë
si popull për të gjitha arritjet që kemi, por edhe për gabimet tona",-u shpreh kryetarja e LSI-së, Monika Kryemadhi. "Të gjithëve së bashku, unë ju uroj gëzuar 28 dhe
29 Nëntorin, por më shumë në këtë ditë pavarësie, për të
qenë të pavarur nga të gjitha mendimet tona të këqija dhe të
jemi të lirë për ta zhvilluar dhe për ta ecur më përpara Shqipërinë, vendin tonë",-tha Kryemadhi.
Shoqëria përmbarimore “AFA-2010” sh.p.k
shpall Ankandin për shitjen e pasurisë së paluajtshme:

Pasurisë me Nr.3/369 e llojit “Truall + Banesë 3 katëshe” me sip. trualli 350 m2
, dhe sip. banese 191.9 m2 . ( kati përdhe 191.9 m 2, kati i I.269.03 dhe katiII
269 m 2 ) ndodhur në L. “11 Janari”, ZK. 2310, Kuçovë ,në pronësi Agim Isa
Zequa. Çmimi fillestar në ankandin e trete është 10,080,000 Lekë. .Ankandi
zhvillohet në datë 18.12.2017, ditën e Hene ora 15.30 në ambjentet e
Shoqërisë Përmbarimore “AFA-2010” sh.p.k në adresën Rruga
“Sulejman Delvina”, Nd.51, H.9, Ap.1, Tiranë.
Për info. Tel:044503458 ose
E-mali shoqeriapermbarimoreafa2010@gmail.com
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Kosovë-Shqipëri festojnë Pavarësinë, çelet Viti i Skënderbeut

Rama, Meta e Thaçi, bashkë në
Vlorë: Shqiptarët të bashkuar në BE
Kryeministri: Nuk u biem daulleve të së shkuarës
bashkuar në BE",- theksoi
Rama.

BA
TUT
AT
BATUT
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Darina Tanushi

K

RAMUSH HARADINAJ
Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj nuk ka
marrë pjesë në aktivitetet zyrtare që ishin
parashikuar të mbaheshin në Vlorë me rastin e
105-vjetorit të Pavarësisë së Shqipërisë. Ai është
kthyer në Kosovë për t'u takuar me zv. ndihmës
sekretaren e Mbrojtjes së Shteteve të Bashkuara
të Amerikës, Laura Cooper, e cila ndodhej aje
për një vizitë zyrtare.

Protesta e FRPD në Vlorë, pankarta
kundër Ramës dhe "pako kanabisi"

F

orumi Rinor i PD-së protestoi dje, në Vlorë kundër
qeverisë "Rama". Të rinjtë kanë mbajtur pankarta
në duar me mbishkrime kundër kryeministrit dhe disa
pako që simbolizonin kanabisin. Me një pankartë ku ata
thonë se kanë vizatuar piramidën e krimit në bazë qëndronin fotot e tre ish-policëve të shpallur në kërkim. Në
majë të piramidës kryeministri Edi Rama dhe më pas
ish-ministri i Brendshëm, Saimir Tahiri. Në një tjetër
pankartë shkruhet se Ismail Qemali shpalli Pavarësinë
në 1912 ndërsa në vitin 2013- 2017 kryeministri Edi Rama
shpalli kanabizimin. Alvi Musai përfaqësuesi i FRPD-së,
i cili qëndroi në krye të organizimit e cilësoi një protestë
civile kundër kanabizimit dhe lidhjeve të krimit me pushtetarët. Protesta zgjati disa minuta nën mbikëqyrjen e
policisë dhe përfundoi pa incidente para se të niste ceremonia e 105-vjetorit të shpalljes së Pavarësisë.

Pavarësia, Meta merr mesazhe urimi
Italia e Gjermania, mbështetje për në BE
Presidenti i Republikës, Ilir Meta mori dje, mesazhe të
shumta urimi me rastin e 105-vjetorit të Festës së Pavarësisë dhe Ditës së Flamurit, nga homologë e Krerë Shtetesh
të vendeve mike të Shqipërisë. Presidenti Italian Sergio
Mattarella, në mesazhin e tij të urimit shpreh ndër të
tjera se: "Takimi i frytshëm dhe intensiv që kemi pasur
me rastin e vizitës suaj të fundit në Romë, ka konfirmuar
më tej statusin e shkëlqyer të marrëdhënieve midis vendeve
tona, forcën e lidhjeve të miqësisë dhe të afërsisë që bashkojnë popujt tanë dhe mbështetjen e fortë të Italisë në
rrugëtimin e integrimit evropian të Shqipërisë". Po ashtu, Presidenti Gjerman, Frank-Walter Steinmeier thekson në mesazhin e tij se: "Të jeni i sigurt se Gjermania do
të vazhdojë të jetë e angazhuar si vend mik dhe partner
në krah të Shqipërisë, në rrugën e saj të Bashkimit Evropian". Urimet kanë ardhur nga Presidenti grek, Prokopios V. Pavlopoulos, ai i Kinës, i Krozcisë. Mesazhe urimi
erdhën edhe nga shumë homologë e personalitete të tjera
evropiane e botërore.

osova dhe Shqipëria
festuan bashkë dje,
në Vlorë 105-vjetorin
e Pavarësisë. Në prani edhe
të dy presidentëve, të Shqipërisë, Ilir Meta dhe të Kosovës, Hashim Thaçi, kryeministri Edi Rama çeli po dje,
vitin mbarëkombëtar të
Gjergj Kastriot Skënderbeut, duke prezantuar edhe
logon zyrtare. Në festimet e
Pavarësisë në qytetin e
Vlorës mungoi prania e
opozitës. Në simbol të aktit
të kryer pikërisht 105 vjet
më parë nga Ismail Qemali,
dje në qytetin e Vlorës u zhvillua ceremonia e ngritjes
së Flamurit Kombëtar. Në
ceremoni morën pjesë Presidenti i Republikë, Ilir Meta,
Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, kryeministri Edi
Rama dhe kryetari i Kuvendit, Gramoz Ruçi si dhe ministrat e kabineteve qeveritare të Shqipërisë e Kosovës.
Drejtuesit më të lartë të dy
shteteve zhvilluan edhe
homazhe në memorialin e
Atit të Pavarësisë, Ismail
Qemal bej Vlorës. Në fjalën
përshëndetëse, kryeministri
Edi Rama përmendi aktivitete që do të organizohen
për Vitin e Skënderbeut,
duke shtuar: "Jo më kot vendimi i parë i qeverisë në këtë
mandat ishte shpallja e vitit
2018 si Viti mbarëkombëtar
i Skënderbeut. Sepse edhe
sot, pas 555 vitesh ai shfaqet
si shembulli i forcës së shpirtit luftarak të shqiptarëve.
Shqiptarët e patën Skënderbeun një figurë që shënoi
ardhmërinë e tyre si komb",
tha kryeministri Rama.
Kryeministri u shpreh se
"Përmes bashkëpunimit më
të ngushtë mes dy shteteve
tona t'ia dalim së bashku
duke reflektuar mbi historinë e lavdishme që Gjergj
Kastrioti shtroi pa kthim.
Të sigurojmë rrugën e reformave demokratizuese, të sigurisë, të demokracisë të një
shteti me të ardhme evropiane". "Krijimi i platformave
të përbashkëta ekonomike
për diasporën është një
detyrë në funksion të rritjes
së mirëqenies së qytetarëve
tanë",-tha Rama. "Gjithçka
do të thuhet e do të bëhet në
këtë Vit mbarëkombëtar të
Skënderbeut, nuk është asgjëkundi shprehje e një tundimi për t'u kthyer në të shkuarën apo për t'i rënë
daulleve të së shkuarës. Por
është shprehje e një vetëdijeje se sot përpara ne sh-

Meta, Rama e Thaçi dje në Vlorë

Presidenti i Kosovës: Jemi një
komb në dy shtete sovrane

N

ë fjalën e tij, Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi tha
se Shqipëria dhe Kosova janë një komb në dy shtete
sovrane, që kanë një ëndërr, integrimin e plotë në institucionet euroatlantike. Ai shtoi se 28 Nëntori shënon momentin e ndarjes nga robëria e gjatë dhe fillimin e epokës
së modernizimit të kombit tonë. Kreu i shtetit bëri të ditur
se "Përvjetori i 105-të i Pavarësisë së Shqipërisë përkon
edhe me 10- vjetorin e Pavarësisë së Kosovës. Gati një
shekull pas krijimit të shtetit shqiptar Kosova më në fund
u çlirua falë përpjekjeve të pareshtura që u kurorëzua me
luftën e drejtë të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, e cila
gjeti mbështetje nga bota demokratike, BE dhe NATO".
Por, shtoi ai, një gjë është e sigurtë, pa Shqipërinë as
Kosova nuk do të ishte e lirë, e pavarur dhe sovrane.
qiptarëve është çelur një
perspektivë e re dhe së bashku ne kemi detyrimin që për
sa kohë e kemi këtë privilegj
që të mund të bëjmë si drej-

tues institucionesh apo
qeverish e shtetesh, atë që
çon një hap më tutje drejt
realizimit të kësaj perspektive që është, shqiptarët e

E ndërsa ai citoi në hyrje
të fjalës së tij disa vargje të
një poeti të njohur anglez
Edmond Spenser, në veprën
e tij botuar për Skënderbeun,
në 1596, edhe Presidenti Ilir
Meta citoi po vargje të një
autori të huaj, por amerikan. "Meqenëse kryeministri
e nisi fjalën duke iu referuar
një poeti anglez, unë po e
mbyll në anglisht, duke iu
referuar një poeti amerikan,
shumë i dashur për mua, por
jam i bindur edhe për shumë
të tjerë, Longfellou, i cili përshkruan hyrjen fitimtare të
Skënderbeut në Krujë me
këto vargje: "The city Croia
called, The city moated and
walled, The city where he
was born, - And above it the
morning star",-tha Presidenti, ndërsa kryeministri
Rama qeshi. Në fjalën e tij,
Presidenti Meta u shpreh se,
"Viti 2018, Viti mbarëkombëtar i Gjergj Kastriot
Skënderbeut, duhet të shërbejë si një reflektim për të
kontribuar të gjithë së bashku për lartësimin e imazhit
të Shqipërisë dhe shqiptarëve
kudo në botë". "Vitit 2018 do
të na përbashkojë më fort të
gjithëve në Shqipëri, Kosovë
dhe kudo në të gjitha trojet
etnike, si dhe në diasporë e
anembanë botës, për të krijuar një energji të re dhe të
fuqishme, ashtu si na e la
trashëgim Heroi ynë Kombëtar",-shtoi Meta.

Presidenti organizon pritje me rastin e Festave

Meta troket gotën me Ramën e Ruçin: Pa
unitet politik nuk arrihen qëllime madhore
P

residenti i Republikës,
Ilir Meta organizoi
mbrëmë në Pallatin e Brigadave një ceremoni pritjeje me
rastin e 105-vjetorit të Pavarësisë. Ishin të pranishëm edhe
të ftuar nga qeveria e Kosovës, pjesëtarë të trupit diplomatik dhe personalitete të
vendit. Ashtu si edhe paradite në Vlorë, Presidenti dhe
kryeministri, nën shoqërinë
edhe të kreut të Kuvendit,
Gramoz Ruçi ishin pranë
njëri-tjetrit, madje trokitën
edhe gotat. Në fjalën përshëndetëse thirrja e Presidentit të
Republikës ishte për unitet.
"Pa unitet politik dhe
gjithëpërfshirje nuk mund të
projektohen qëllime mad-

hore. Çdo gjë i lidh shqiptarët
me Europën dhe asgjë nuk i
ndan ata prej saj",-u shpreh
ai. Angazhimi i kreut të shtetit për vitin e ardhshëm ishte i qartë. "Ne do të punojmë
së bashku që 2018 të jetë viti i

hapjes së negociatave me Europën",-u shpreh Meta. Edhe
në këtë takim nuk u pa kreu i
PD-së, Lulzim Basha. Në
fjalën e tij, Presidenti Meta u
ndal në procesin e hapjes së
negociatave të Shqipërisë me
BE, për të cilën tha se do
punojmë që kjo të ndodhë në
2018. "Ne besojmë dhe do të
punojmë që viti 2018 të
kurorëzojë përpjekjen tonë
për hapjen e negociatave të
Shqipërisë për anëtarësim në
BE, si njëkohësisht të garantojë të drejtën legjitime të
qytetarëve të Kosovës për të
lëvizur të lirë në hapësirën
Shengen si gjithë qytetarët e
tjerë të Ballkanit Perëndimor",-u shpreh Presidenti.
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STRATEGJIA
INTERVISTA
"PD të udhëheqë zemërimin popullor, kur temperatura të jetë e nxehtë sa duhet"
Valentina Madani

A

rben Ristani, sekretar i përgjithshëm
i PD-së denoncon ashpër situatën e
kriminalitetit në vend dhe lidhjet me
pushtetin, ndërsa PD-së i kërkon një luftë pa
kompromis ndaj krimit dhe drogës. Z.Ristani
flet për "Gazeta Shqiptare" për çështjen "Tahiri", provat që e implikojnë atë me krimin
dhe pse "peshqit e mëdhenj" nuk kapen tani,
por në janar siç thotë ambasadori Lu. Zyrtari
i lartë i PD-së ndalet në zgjedhjen e
kryeprokurorit të ri, paligjshmërinë e PS-së
për të larguar Zgurin nga KQZ, protestat e
opozitës dhe bashkëpunimin me LSI.

Z.Ristani, si e vlerësoni situatën e rendit në vend dhe çfarë strategjie do të ndjekë
PD-ja për të shkëputur lidhjet e krimit me
politikën?
Kryeministri, z.Rama erdhi në pushtet në
vitin 2013 me një projekt të qartë politik, i cili
kishte në thelb kriminalizimin e të gjitha institucioneve të vendit, pra kriminalizimin e
shtetit. Nëpërmjet këtij plani, ai qartazi synonte të garantonte pushtetin e tij personal
dhe atrofizimin e kundërshtisë që do vinte
nga populli, opozita, media, apo zëra publikë
të pavarur. U kriminalizua parlamenti, bashkitë, Policia e Shtetit dhe segmente të rëndësishme të administratës publike. Shembujt
për ta vërtetuar këtë janë të shumtë dhe kushdo e ka të qartë e të plotë tablonë kriminale.
Krimi lulëzoi në të gjithë vendin. E gjithë
Shqipëria u kanabizua, për herë të parë u
shfaqën laboratorë të mëdhenj dhe të
sofistikuarit të përpunimit të kokainës. Grupet kriminale, të favorizuara nga kriminalizimi i shtetit arritën të ngrenë flota me avionë,
pista aviacioni për flotën e avionëve të transportit të drogës, flota me skafe dhe anije, me
makina e kamionë që transportonin tonelata
me drogë drejt Europës. Në fakt, flotat kriminale përveç drogës transportonin edhe armë
për të favorizuar terrorizmin. Kriminelët që
vuanin dënimet në burgje filluan të lirohen
njëri pas tjetrit. Aktualisht ka qytete të rëndësishme të vendit, që kontrollohen tërësisht
nga grupet kriminale. PD e ka pasur të qartë
që në fillimet e këtij pushteti, trajektoren kriminale që po ndiqte kryeministri dhe e ka denoncuar atë që në ditët e para të opozitës dhe
në vazhdim, pa pushim, me vendosmëri dhe
pa u tërhequr para çdo vështirësie. Bojkotuam parlamentin për 6 muaj deri sa imponuam miratimin e një ligji antikriminalizim.
Ngritëm komisione parlamentare dhe zhvilluam interpelanca me kryeministrin pikërisht për çështjet e kriminalizimit, sidomos të
Policisë së Shtetit. Denoncuam pa reshtur në
qindra konferenca shtypi gjendjen e kriminalitetit në vend, zhvilluam protesta me pjesëmarrje masive të niveleve historike, madje
edhe me muaj të tërë pa ndërprerje, për të
ndërgjegjësuar opinionin publik brenda dhe
jashtë Shqipërisë për katastrofën kriminale
ku po e zhyste vendin z.Rama dhe bashkëpunëtorët e tij. Aktualisht jemi në një nivel ku
ndërgjegjësimi në Shqipëri dhe tek partnerët
tanë ndërkombëtarë për kriminalitetin dhe
pasojat e tmerrshme të tij është rritur
ndjeshëm dhe ka filluar të japë rezultatet e
para të dukshme. Ish- ministri i Brendshëm
është nën hetim për lidhjet e tij me trafikun e
drogës dhe grupet kriminale, disa drejtues të
lartë të Policisë së Shtetit janë larguar nga
sytë këmbët për t'iu fshehur drejtësisë, disa
banditë janë kapur nga drejtësia dhe ky është vetëm fillimi i rezultateve pozitive në këtë
drejtim. PD dhe opozita në tërësi si institucion dhe mënyrë të menduari dhe vepruari
janë të bindur dhe të vendosur që strategjia e
vetme për të fituar ndaj krimit dhe
kriminelëve është një e vetme: lufta pa kompromis, e vazhdueshme dhe pa u lodhur në
bashkëpunim me të gjithë pjesën e
ndërgjegjshme dhe aktive të njerëzve brenda
dhe jashtë vendit, derisa Shqipëria të shpëtojë nga kjo mynxyrë ku e futi "rilindja" dhe
z.Rama.
Ka të drejtë ambasadori Lu kur flet për
ekzistencën e 4 grupeve kriminale dhe 20
familjeve kriminale në Shqipëri, ndërkohë
që në janar ka kërkuar arrestimin e
"peshqve të mëdhenj"? Përse s'mund të arrestohen para janarit?
Sigurisht që ambasadori Lu, por jo vetëm
ai, ka dhe kanë shumë të drejtë kur përmendin ekzistencën e grupeve dhe familjeve, tashmë të njohura kriminale në Shqipëri. Partnerët tanë ndërkombëtarë, pikërisht se janë

Ristani: Provat kur Tahiri vuri
policinë në shërbim të krimit
"'Rrjeta' po riparohet, 'peshqit e mëdhenj' kapen në janar"

Arben Ristani, sekretar i
përgjithshëm i PD-së

paratha qartë qëllimi, rruga që do
ndiqej dhe arroganca me të cilën
do veprohej për të vënë Policinë e
Shtetit në shërbim të projektit
kriminal. Sot jam krenar që partia ime dhe unë kemi qenë në anën
e qytetarëve, në anën e interesit të
vendit, ndërkohë që jemi goditur
dhe sulmuar nga kundërshtarët.
Cili është gjykimi juaj për
punën e prokurorisë në raport
me luftën kundër krimit dhe
drogës?
Projekti kriminal i z.Rama dhe
bashkëpunëtorëve të tij nuk
mund të linte pa shtrirë tentakulat e tij edhe në Prokurorinë shqiptare, si në çdo institucion tjetër
me akses në luftën kundër krimit.
Nuk është e rastit që goditjet e
saj kundër "peshqve të mëdhenj",
si kanë dëshirë t'i quajnë tani,
prokuroria filloi t'i realizonte së
fundmi, kur qelbi filloi të
shpërthente se plaga ishte mavijosur sa
s'mbante më. Nuk është e rastit që goditja e
këtyre "peshqve" filloi pasi partnerët tanë
ndërkombëtarë nxorën dosjet e tyre të hetimit. Kjo tregon që prokuroria dhe drejtësia shqiptare në përgjithësi i ka pasur duart e lidhura nga drejtuesit e projektit të madh kriminal që po mbyt Shqipërinë. Prandaj mbështetja ndaj prokurorisë, mbështetja ndaj drejtësisë kudo ku ajo vepron është jetike në këto
momente, kur "rrjeta për peshqit" e krimit po
riparohet e po bëhet gati.
Si do e ndalojë PD-ja zgjedhjen e një
kryeprokurori të përkohshëm, siç sugjeron
EURALIUS dhe OPD
AT?
OPDA

bindur për ekzistencën e tyre dhe pasojat
shumë të rënda që po sjell krimi jo vetëm për
Shqipërinë, por edhe për Evropën po mbështesin fuqishëm drejtësinë dhe projektet antikrim të drejtësisë.
Duke përdorur simbolikën e peshkut, do
thosha se partnerët ndërkombëtarë dhe
drejtësia e dinë mirë se "rrjeta" për të kapur
"peshqit e mëdhenj" është e shpartalluar dhe
do kohë dhe punë të riparohet e forcohet, që
të mund t'i mbajë brenda "peshqit e mëdhenj".
Ambasadori, mesa duket ka llogaritur që ata
që po merren me përgatitjen e "rrjetës", e
mbarojnë punën diku nga fundi i këtij viti
dhe në fillim të vitit tjetër "peshqit" që ndotin
ujërat e Shqipërisë do
mund të kapen.
Cili është gjykimi
PROVAT
juaj për çështjen "Tahi"Provat e sistemit të kontrollit në pikat kufitare për lëvizjet e
ri", rrjedhën e ngjarjeve
z.Tahirit dhe makinës së tij, dëshmia e z.Zagani e të tjerëve
dhe provat e deritanishme që e implikojnë
nga radhët e Policisë, përgjimet e drejtësisë italiane, por
atë me krimin deri tek
edhe prova të tjera janë mëse të mjaftueshme për marrjen e
patentat…? PD-ja këmmasave të sigurisë të nivelit maksimal, në mënyrë që të
bëngul sërish në argarantohet, sidomos, moszhdukja apo manipulimi i provave
restimin e Tahirit, por
si mund të ndodhë një
të pagarantuara ende me procedurë ligjore", -tha Ristani.
gjë e tillë?
Çështja "Tahiri" në
PD nuk ka shpikje për të bërë. PD ka vetëm
fakt është një çështje e paralajmëruar nga
Partia Demokratike kohë përpara dhe në një mënyrë të menduari dhe të vepruari, zbamënyrë të përsëritur me dhjetëra e dhjetëra timin e Kushtetutës dhe ligjeve të vendit. Parherë. Për mendimin tim, provat e sistemit të tia Demokratike, si në çdo rast tjetër, edhe për
kontrollit në pikat kufitare për lëvizjet e rastin konkret do mbajë qëndrim pro Kushz.Tahirit dhe makinës së tij të famshme tash- tetutës dhe zgjidhjeve që jep ajo.
PS-ja ka ndër
mar
rë nismë k
onkr
ete për
ndërmar
marrë
konkr
onkrete
më, dëshmia e z.Zagani dhe e të tjerëve nga
radhët e Policisë së Shtetit, përgjimet e drejtë- largimin e Klement Zgurit nga kreu i KQZ
sisë italiane, por edhe prova të tjera që po pub- por a ka bazë ligjore..?
Edhe ky rast, si të gjitha veprimet e "Rillikohen çdo ditë janë mëse të mjaftueshme
për marrjen e masave të sigurisë të nivelit indjes", tregon qartë shkelmin që i kanë dhënë
maksimal, në mënyrë që të garantohet, sido- dhe po i japin sistemit ligjor. Kodi Zgjedhor
mos, moszhdukja apo manipulimi i provave është baza juridike që përcakton se në cilat
të pagarantuara ende me procedurë ligjore. raste dhe mbi cilën procedurë veprohet për të
Kam pasur fatin të drejtoj vetë komisionin shkarkuar dhe emëruar kryetarin e KQZ-së.
parlamentar për hetimin e lëvizjeve në Po- Të dhënat që janë bërë publike deri tani trelicinë e Shtetit, pasi z.Tahiri mori detyrën e gojnë se "Rilindja" s'ka të bëjë me ligjin, por
ministrit të Brendshëm. Ai komision denon- vepron në gjendje natyrore, si në pyll.
PD ka paralajmëruar protesta deri në
coi dhe paralajmëroi qartë zhbërjen e Polia pushteti. K
ur do
cisë së Shtetit dhe kapjen e saj prej krimit të largimin e Edi Ramës ng
nga
Kur
organizuar. Kam zhvilluar gjithashtu në atë të fillojnë këto protesta?
kohë një interpelancë me kryeministrin, pikërProtestat janë një mënyrë të reaguari e
isht për mënyrën dhe procedurën e zhvilluar popullit, kur të gjitha rrugët e tjera instituprej tij dhe z. Tahiri, për zëvendësimin e drej- cionale shterojnë. Protestat vijnë natyrshëm
torit të përgjithshëm të Policisë Shtetit. Nga kur revolta popullore ndaj padrejtësive qekjo interpelancë doli qartë antiligjshmëria e veritare arrin në pikën e vlimit. Është kjo
veprimit të ministrit dhe kryeministrit dhe u arsyeja që planet në këtë rast nuk mund të

jenë me data ekzakte. PD-së si opozita e këtij
vendi, i duhet t'i ndjekë me kujdes zhvillimet,
të qëndrojë sa më pranë njerëzve dhe halleve
të tyre dhe të jetë gati të udhëheqë zemërimin
popullor kur temperatura të jetë aq e nxehtë
sa duhet.
Një qeveri që e ndjekin skandalet, sidomos ato që kanë të bëjnë me krimin, a besoni se mund të rrëzohet me mjete demokratike, apo PD do të presë që ndërrimi i pushmes zgjedhje
ve?
tetit të vijë për
përmes
zgjedhjev
Pyetje me vend. Është e vërtetë që mjetet
demokratike e kanë shumë të vështirë që të
përballen me krimin kur ai ka kapur shtetin.
Zgjedhjet e fundit parlamentare, por edhe ato
të pjesshme vendore si rasti i Dibrës, treguan
qartë deformimin e vullnetit popullor për shkak të forcës dhe mundësive të krimit në pushtet. Për fat dhe për shkak të punës së palodhur
të opozitës, opinioni publik po ndërgjegjësohet dita-ditës për gjendjen e rëndë që po kalon
vendi. Nga ana tjetër, edhe opinioni ndërkombëtar e di mirë sot se me kë ka të bëjë në
qeverisjen e Shqipërisë. Mjaft të përmend këtu
se raporti i OSBE-ODHIR për zgjedhjet e fundit parlamentare ka identifikuar përdorimin
e parave të krimit për të blerë votën dhe përdorimin e kriminelëve për të deformuar vullnetin e zgjedhësve. Megjithatë, PD mbetet besimplotë se bashkëveprimi i të gjitha forcave
demokratike brenda dhe jashtë Shqipërisë, si
dhe besimi i patundur i shqiptarëve te
demokracia dhe mundësitë e saj si sistem do
jenë përgjigja e duhur ndaj situatës që është
krijuar.
Bashkëpunimi me LSI-në, a po e zbeh aksionin e opozitës kundër qeverisë?
LSI sot është një parti opozitare dhe për sa
kohë ajo orientohet dhe punon për të rrëzuar
z.Rama dhe pushtetin e tij të lidhur me
krimin, bashkëpunimi apo bashkërendimi i
forcave dhe mundësive opozitare është nevojë
dhe detyrë e PD-së, si forca më e madhe dhe
udhëheqëse e opozitës shqiptare.
Si po ecën procesi i analizës së humbjes
së PD-së dhe a do të ketë "koka turku" pas
mbylljes së tij?
PD pas çdo procesi zgjedhor e ka praktikë
të konsoliduar pune që të zhvillojë analizë
për gjendjen e strukturave të saj, për shkaqet,
kushtet dhe fenomenet që ndikuan dhe
prodhuan rezultatet zgjedhore. Për më tepër,
këtë herë procesi është fokusuar te konsultimi me bazën e PD për mënyrën se si PD do të
përballë kushtet jo normale dhe ekstraligjore
të krijuara nga pushteti. Për t'u përgjigjur në
mënyrë të drejtpërdrejtë, mund t'ju them se
procesi i konsultim- analizës që po përmbyllet me strukturat e PD, nuk po kërkon "koka
turku" dhe nuk do prodhojë të tilla, por synon forcimin e PD-së për t'ju përgjigjur sfidave
të kohës.
PD nuk mundi të dokumentojë shitblerjen e v
otës me 25 qershor
arë stra
te
gjie
votës
qershor,, por çf
çfarë
strate
tegjie
do të ndiqet për rikthimin e 300 mijë
demokratëve që refuzuan PD-në?
Shitblerja e votës dhe ndikimi i parave të
krimit dhe kriminelëve në zgjedhjet e fundit
parlamentare është plotësisht i provuar, mjaft
t'i referohesh raportit të OSBE-ODHIR. Për
më tepër, çdo gjë është e provuar dhe e dokumentuar nga puna e strukturave të PD-së dhe
ish-ministrave të saj, në kohën që ata ushtruan detyrën e tyre, pas marrëveshjes parazgjedhore. Sidoqoftë, PD është e ndërgjegjshme për
sfidën e madhe që ka përpara, për të gjetur
formën dhe mënyrat efikase për t'u përballur
me pushtetin antipopullor të z.Rama dhe për
të rritur besimin e publikut tek mundësitë
dhe kapacitetet e saj qeverisëse.
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Drafti, shkalla tatimore, të ardhura 30 mijë deri në 130 mijë lekë, taksimi 13%

Ornela Manjani

E

kspertë të Ministrisë së
Financave dhe Fondit
Monetar Ndërkombëtar po finalizojnë projektin
për ndryshimin e formulës
së taksimit mbi të ardhurat.
Thelbi i ndryshimit është
vendosja e taksimit progresiv mbi të gjithë llojet e të
ardhurave. Ndryshme nga
modeli aktual, ku taksimi
progresiv aplikohet vetëm
mbi pagën me skemën e re,
ky model do të ndiqet edhe
për të ardhurat mbi nga biznesin, dividentin, shitjen e
pronës, qiratë, veprimtaritë
kulturore dhe sportive, të
drejtat e autorit dhe interesi
bankar etj. Në projektligjin
që do të dalë për miratim së
shpejti parashikohet që llojet e të ardhurave të bashkohen në një sistem, e mbi
shumën që do të dalë në fund
të vendoset tatimi mbi të
ardhurat. Sot në mënyrë
progresive tatohen vetëm
pagat. Me normën 0 taksohen rrogat deri në 30 mijë
lekë, 13% ato deri në 130 mijë,
dhe 23% për pagat mbi këtë
kufi. Mësohet se e njëjta shkallë tatimore do të aplikohet për totalin e të ardhurave
që sigurohen. Aktualisht,
taksa për qiratë, shpërblimet, kontratat e shërbimit
dhe interesat bankare është
15%. Përmes modelit të ri,
nëse të ardhurat mujore janë
mbi 160 mijë lekë, atëherë
pesha e tatimit do të rritet,
ndërsa nëse janë nën këtë
kufi tatimi do të ulet. Në draftin paraprak që ekspertët e
Fondit Monetar kanë dorëzuar në Ministrinë e Financave propozohet që të ardhurat nga puna, biznesi, dividenti, shitja e pronës, qiratë,
veprimtaritë kulturore dhe
sportive, të drejtat e autorit
dhe interesi bankar të llogariten së bashku. Ndryshimi
i mënyrës se si do të tatohen
të ardhurat personale do të
hyjë në fuqi në vitin 2019. Përjashtime do të ketë vetëm për
të ardhurat që përfitohen
nga sigurimet shoqërore,
kompensimet sociale dhe
shpërblimet që japin autoritetet shtetërore për shkencën, sportin dhe kulturën.

EFEKTET

Ministri i Financave dhe
Ekonomisë, Arben Ahmetaj
ka shpjeguar pak ditë më
parë efektet që do të ketë për
qytetarët ndryshimi i formulës së taksimit mbi të
ardhurat. Ministri Arben
Ahmetaj shpjegoi se taksimi
progresiv mbi të gjitha të
ardhurat është shumë i ndershëm dhe përfitojnë shumica e shqiptarëve. Niveli i lartë
i këtij taksimi kap një numër
të vogël pagash. "Sistemi progresiv ka funksionuar në

Taksim progresiv për të
gjitha llojet e të ardhurave
Për të ardhurat mbi 130 mijë caktohet 23 për qind

DRAFTI
"Qeveria është duke
shpikur mënyra të
reja se si të rrisë të
ardhurat nga rritja e
taksave. Duke qenë
se ka ezauruar të
gjitha mundësitë për
rritje taksash, duke
qenë që kemi nivelin
më të lartë të tatimit
mbi të ardhurat
personale, të tatimit
mbi fitimin në rajon
është duke
konceptuar mënyra
të reja se si mundet
që të taksojë sa më
shumë qytetarët”.

Formula e re e taksimit

A

ktualisht, qeveria takson progresivisht vetëm pagat,
ndërsa të ardhurat e tjera, si qiraja apo e drejta e
autorit taksohen me normë fikse, 15 për qind. Sipas
skemës së re, të gjitha të ardhurat do të bashkohen në
një bazë të vetme, mbi të cilën pastaj zbatohet taksa progresive 0, 13 ose 23 për qind, në vartësi të nivelit të të
ardhurave. Ndryshimi sjell dy efekte. Rasti i parë është
një individ, i cili aktualisht ka një pagë 130 mijë lekë në
muaj dhe një të ardhur nga qiraja 30 mijë lekë në muaj.
Për këtë individ, taksa rritet. Ajo shkon nga 17 mijë e 500
lekë në muaj, që është aktualisht, në 19 mijë e 900 lekë në
muaj. Pra, 2 mijë e 400 lekë më shumë në muaj. Rasti i
dytë është një individ tjetër, i cili e ka pagën 60 mijë lekë
në muaj dhe një të ardhur nga qiraja po 30 mijë lekë në
muaj. Për këtë qytetar, taksa ulet. Ajo shkon nga 8 mijë e
800 lekë në muaj, që është aktualisht, në 7 mijë e 800 lekë,
duke u ulur me 1 mijë lekë në muaj.

Ministri i Financave dhe Ekonomisë, Arben Ahmetaj
mënyrë të shkëlqyer dhe ka
liruar nga ngarkesa fiskale
97 për qind të të punësuarve
në Republikën e Shqipërisë.
23 për qind paguajnë vetëm
1500 veta në Republikën e Shqipërisë. Ta dinë qytetarët.
Pra, të nderuar qytetarë, 23
për qind paguajnë 1500 të
punësuar që marrin një pagë
mbi 4 milionë lekë të vjetra".
Por, kundër këtij perceptimi
është deputetja e PD, Jorida

Tabaku, sipas së cilës, qeveria po varfëron shtresën e
mesme, si dhe do të rrisë
evazionin në mbledhjen e
kësaj takes. "Qeveria është
duke shpikur mënyra të reja
se si të rrisë të ardhurat nga
rritja e taksave. Duke qenë
se ka ezauruar të gjitha
mundësitë për rritje taksash, duke qenë që kemi nivelin më të lartë të tatimit mbi
të ardhurat personale, të ta-

timit mbi fitimin në rajon
është duke konceptuar
mënyra të reja se si mundet
që të taksojë sa më shumë
qytetarët. Kjo nuk është gjë
e re, sepse është një politikë
që ka ndodhur gjatë këtyre
katër viteve, por kjo do të
vazhdojë do të penalizojë
akoma edhe më shumë shtresën e mesme, e cila për
momentin është shtresa që
paguan taksat më të larta

në rajon. Tatimi nga të
ardhurat personale është
një taksë që ka pasur nën
performim të paktën gjatë 4
viteve të fundit dhe ka
treguar që rritja e vazhdueshme e taksave nuk prodhon rritje të të ardhurave.
Rritja e vazhdueshme e taksave ka prodhuar dhe ka nxitur evazionin". Gjatë diskutimit në Kuvend të buxhetit dhe paketës fiskale të

vitit të ardhshëm, ministri i
Financave, Arben Ahmetaj
bëri publike idenë e tatimit
progresiv të integruar të të
ardhurave. Kjo nënkupton
se të gjitha të ardhurat e individit (paga + të ardhurat
nga dividenti + të ardhurat
nga qiratë si dhe çdo e
ardhur tjetër) të tatohen në
total në përqindjen e përcaktuar në shkallën e tatimit
progresiv.

ar nga evropianët, të cilët besojnë se këto shtete tashmë
duhet të respektojnë ligjet e
komunitetit, bëhen më kufizuese në aspektin e optimizimit të taksave. Skandali i
"Panama Papers" po e detyron Brukselin që të veprojë
shpejt. Deri më tani, Komisio-

ni Evropian ka qenë i
kënaqur me një listë jopublike prej rreth 50 vendeve të
identifikuara si "të dyshuar"
në aspektin e transparencës
fiskale. Sanksionet tani janë
duke u studiuar për vendet e
varfra, shkruan "La Tribune".

'Oxfam' ka futur vendin tonë në një ‘thes’ me Bahamasin

Parajsat fiskale, mediat franceze:
Shqipëria, pjesë e listës së zezë
K

onfederata ndërko
mbëtare 'Oxfam', që ka
si synim dhënien fund të padrejtësive që shkaktojnë
varfërinë ka përpiluar një
listë me 35 vende, të cilat duhet të konsiderohen parajsa fiskale sipas kritereve
europiane, pjesë e të cilës
është edhe Shqipëria. Publikimi u bë vetëm disa ditë
përpara se Komisioni Europian do të zbulojë listën e
zezë të parajsave fiskale më
5 dhjetor. Në fund të vitit
2016, ekspertë nga Komisioni Europian pranuan të
gjykojnë 92 juridiksione
anembanë botës sipas tri
kritereve: transparenca (në

NJOFTIM SHITJE ME ANKAND
PASURINË NR. 2/963-ND+1-43 , E LLOJIT ‘APARTAMENT’ , VOLUMI 55 ,
FAQJE 73, ZONA KADASTRALE 8513 , ME SIPËRFAQJE 67,81 M2 , NË
ADRESËN : RRUGA “K. KËRTUSHA” , SHKALLA 1 , KATI 7 , DURRËS , NË
PRONËSI TË SHTETASVE : Z. LUTFI GJYZELI DHE ZNJ. ENKELEJDA GJYZELI
ÇMIMI 4.000.000 LEKË ", Data e zhvillimit të ankandit do jetë 05.12.2017 .
ZYRA PERMBARIMORE GJYQESORE PRIVATE 'ILIA ELEZI'
Adresa: Blv. "Gjergj Fishta", Pallati "GORA", Kulla 1, Kati 2, Tirane.
Cel:0684026666 ; 0693262866


PARAJSAT
'Oxfam' ka futur Shqipërinë, Bahamas, Bermudan,
Bosnje Hercegovinën, Emiratet e Bashkuara Arabe,
Gjibraltarin, Hong Kongun, Mauritius, Xhersi,
Singaporin apo dhe Taivanin. Po ashtu në indeks
sipas 'Oxfam' janë edhe Luksemburgu, Irlanda,
Holanda, Malta, raporton media franceze 'L'Obs'.
veçanti bashkëpunimi administrativ) dhe tatimi i
drejtë (norma e tatimit mbi
të ardhurat) dhe pjesëmarrja
në forume ndërkombëtare të
taksave. Në këtë raport, 'Oxfam' ka futur Shqipërinë, Bahamas, Ber mudan, Bosnje
Hercegovinën, Emiratet e

Bashkuara Arabe, Gjibraltarin, Hong Kongun, Mauritius, Xhersi, Singaporin apo
dhe Taivanin. Po ashtu në indeks sipas 'Oxfam' janë edhe
Luksemburgu,
Irlanda,
Holanda, Malta, raporton
media franceze 'L'Obs'. Një
masë tërësisht e përjashtu-

PERMBARUESI GJYQESOR PRIVAT ERMIR GODAJ

PERMBARUESI GJYQESOR PRIVAT ERMIR GODAJ

Permbaruesi gjyqesor privat Ermir Godaj zhvillon ankandin per shitjen e pasurise se paluajtshme
"Pyll me siperfaqe totale 551 m², me Nr.Pasurie 629/6, Volumi 9, Faqe 157, Zona Kadastrale 2460, e
ndodhur ne Linze, Tirane", e lene kolateral per garantimin e kredise, per shlyerjen e detyrimit ne favor
te kreditorit ProCredit Bank Sh.a., per shumen 1'202'701.28 (nje milion e dyqind e dy mije e shtateqind
e nje pike njezete e tete)Leke.
Çmimi fillestar me të cilin fillon ankandi është ne shumen 5'730’400(pese milion e shtateqind e tridhjete
mije e katerqind)Leke, e konvertuar ne monedhen Euro sipas kursit fiks te kembimit valutor te Bankes
se Shqiperise ne daten 02.10.2017( 1 euro = 133.76 leke), ne shumen 42'840(dyzete e dy mije e teteqind
e dyzete)Euro.
Ankandi zhvillohet ne date 06.12.2017, ora 16.00 ne zyren e përmbaruesit gjyqesor privat
Ermir Godaj, rruga Abdi Toptani, qendra Torre Drin, kt.2,nr.33,Tirane, dhe per informacion
mund te kontakton ne nr.0682099471,0695370060, email ermirgodaj@zyrapermbarimit.com.

Permbaruesi gjyqesor privat Ermir Godaj zhvillon ankandin e dyte per shitjen e pasurise se paluajtshme
"Apartament", me Nr.Pasurie 5/330+1-8, Zona Kadastrale 8513, Vol.14, Fq.69, me siperfaqe 52.02
m², te ndodhur ne P.Sorra/17, Pall.978/1, Shk.1, Ap.8, Durres, e lene kolateral per garantimin e kredive,
per shlyerjen e detyrimit ne favor te kreditorit ProCredit Bank Sh.a., per shumen 1'961'130.58(nje milion
e nenteqind e gjashtedhjete e nje mije e njeqind e tridhjete pike pesedhjete e tete)Leke dhe 33.6(tridhjete
e tre pike gjashte)Euro.
Çmimi me të cilin fillon ankandi i dyte është ne vleren 15'680(pesembedhjete mije e gjashteqind e
tetedhjete) Euro.
Ankandi zhvillohet ne date 05.12.2017, ora 16.00 ne zyren e përmbaruesit gjyqesor privat
Ermir Godaj, rruga Abdi Toptani, qendra Torre Drin, kt.2,nr.33 Tirane, dhe per informacion
mund te kontakton ne nr.0682099471,0695370060, email ermirgodaj@zyrapermbarimit.com.
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Dokumentet duhet të dorëzohen brenda një muaji për këstin e dytë

Ornela Manjani

M

inistria e Financave
dhe Ekonomisë vi
jon
ndarjen
e
kësteve të dëmshpërblimit si
për kategoritë parësore, ashtu edhe për trashëgimtarët e
ish-të përndjekurve politikë.
Drejtoria e Pagesave ka publikuar listën me emrat e
trashëgimtarëve, të cilët duhet të dorëzojnë disa dokumente për t'u përfshirë në
skemën e përfitimit. Bëhet
fjalë për listën e kategorisë joparësore për trashëgimtarët,
rreth 800 përfitues të cilët do
të marrin dëmshpërblim këstin e dytë, por më parë duhet
të plotësojnë dosjen me dokumente brenda një muaji.

Ish-të përndjekurit, 800 trashëgimtarët
që përfitojnë dëmshpërblim
Ministria e Financave, fëmijët dhe nipërit e ish-të dënuarve të plotësojnë dosjet
DOKUMENTET
Të gjithë trashëgimtarët e
ish-të dënuarve duhet të sigurohen pranë bankës në të
cilën kanë hapur llogarinë që
llogaria e tyre është aktive.
Në rast se llogaria nuk është
aktive, shuma e dëmshpërblimit kthehet mbrapsht në
buxhet, duke sjellë vonesa
dhe ndërlikime të panevojshme. Kur kemi ndry-

shim të identitetit, (emër/
mbiemër), apo në rastet kur
në certifikatë ndryshon emri
ose mbiemri, qoftë edhe me
një shkronjë të vetme në krahasim me dëshminë e
trashëgimisë apo prokurës,
kartës së identitetit dhe çdo
dokumenti
tjetër
të
nevojshëm, duhet medoemos
që në të gjitha dokumentet,
emrat të jenë të njëjtë me atë

që është shkruar në certifikatën e lëshuar nga gjendja civile. Në raste se ka transkriptime të gabuara gjatë
kohës nga një certifikatë e
një periudhe të caktuar,
atëherë këto ndryshime duhet të pasqyrohen brenda formatit të certifikatës apo edhe
të një vërtetimi të veçantë të
lëshuar nga zyra e gjendjes
civile. Ligji parashikon edhe

rastet e ekzekutimeve pa
gjyq. "Në rastet e ekzekutimeve kapitale pa gjyq është i
domosdoshëm një vendim
fakti gjykate që vërteton vdekjen, plus një certifikatë negative të lëshuar nga zyra e
gjendjes civile. Në rastet kur
për arsye të njohura në
gjendjen civile nuk ekzistojnë dokumente të periudhës përkatëse dhe ky fakt

vërtetohet nga gjendja civile,
i interesuari është i detyruar të bëjë një gjyq fakti, të
cilin edhe në këtë rast si në
pikën më lart, duhet ta shoqërojë me një certifikatë negative", thuhet në njoftimin
që Ministria e Financave
bën
për
të
sqaruar
trashëgimtarët e ish-të dënuarve, që nuk kanë marrë
ende dëmshpërblimin.

TRASHËGIMTARËT PËR KËSTIN E DYTË

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maksim Muhamet Meto
AxhireMuhamet Mullaj
Clirim Muhamet Meto
Petrit Muhamet Meto
Fatbardha SkenderQyli
FlorieSkender Bregu
Lumteri Skender Lillollari
Pellumb Skender Sheme
Agron XhevdetSadaj
Zepe Xhevdet Sadaj
ArmandMislim Dema
Adrian Mislim Dema
FranGjergj Ndreca
GjovalinGjergj Ndreca
MarieGjergj Canga
MrikaGjergj Ndoji
Prena Gjergj Gjoni
Lula Gjergj Gjonaj
Arben Gjonaj
Dritan Gjonaj
Gjyste Gjonaj
Mimoza Gjonaj
Monda Gjonaj
Aleksandra Spiro Baxhaqi
FotiniSpiroZoto
Eftihia Murati
Spiro Zoto
Vasillo Guveli
Merushe JonuzMuca
BesimSadush Muca
Qerim Sadush Minaj
Rrenje Sadush Hamitaj
Eqrem Nevruz Gorari
Shqiperije(Sofie) Nevruz
Gorari (Luro)
AdnetaJani Qyli
Ajet Jani Luro
Bledian Jani Luro
EntelaJani Bajraktari
Adnand Avni Qylafi
Erina Avni Qylafi
ZhuljanaAvni Qylafi (Islami)
HaxhiAvni Qylafi
MiraAvni Qylafi
Vezire Cenokaci
Drita Xhelal Meta
Frosina Xhelal Tahiri
Lefteri Xhelal Jenishaj
Muharrem Xhelal Cenokaci
Riza (Aristidh)Xhelal Cenokaci
RozetaXhelal Mele
Coban Isuf Cane
Drita Isuf Cane
ElmiraIsuf Isakaj
Hydai Isuf Cane
Ismet Isuf Cane
Jonuz Isuf Cane
Mariza Isuf Rukaj
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Mejreme Isuf Hamzaraj
Myzafer Isuf Cane
Pashke GjokGjoka
Lize Gjok Ndoka
Dava Gjok Picaku
Zef Gjok Keli
Preng GjokKeli
Gjet Gjok Keli
Merita GjokGjoni
Kristina GjokPiroli
Llesh Preng Menga
Viktor PrengMenga
Dile Preng Shabi
Atmije Morava
VezireElmasMorava
Pellump Elmas Morava
Petrit Elmas Morava
Muhazes Karamuca
Astrit Shefqet Karamuca
Brahim Shefqet Karamuca
Hilmi Ali Alija
Hasije Ali Hoti
Sabrije Ali Bala
Durije Ali Xhufelaj
Saide Gjeto Kubazi
Laje Gjeto Nabolli
MykadesGjeto Beqiri
Besnik Gjeto Xhufelaj
Enver HakiElbi
Sadije HakiOpre
EsmaHaki Deda
FiqirijeHaki Makshija
Hava Haki Nikshiqi
XhemalijeHaki Pano
Naim TaipAlija
KimeteTaip Kopliku
Qeuthere Taip Dragovi
QemalTaip Alija
Zija Taip Alija
Byrhan Jonuz Alija
Ferit JonuzAlija
FahrijeJonuz Alija
Meliha ShyqyriGjoka
Valdete Shyqyri Kadija
Aferdita Shyqyri Elbasani
Fehmi ShyqyriDritarja
Mynevere Shaska
Manushaqe Filo Caka
Fatime Filo Osmenaj
Andon Filo Karajani
Zenel Filo Shaska
ElsaFilo Leskaj
Besnik QazimDapi
Lulezim Qazim Dapi
Arijan Qazim Dapi
Kujtim Qazim Dapi
Mirela Qazim Dapi
Sabrije Qazim Dapi
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Vjollca QazimDapi
Sami FerikDapi
Edmonda Ferik Dapi
Arben Ferik Dapi
Gentjana Ferik Dapi
Hajrie Mersinaj
Luan Tofik Mersinaj
BardhylTofikMersinaj
Burbuqe Tefik Haxhiaj
LavdoshTofik Mersinaj
Ajete Halim Terbunja
BukurieBrahimSelaci
FatmirBrahim Terbunja
Hajrie Brahim Mirofci
Milazime BrahimBreshnica
SokolBrahim Terbunja
Xhezide Brahim Selaci
Feride Brahim Osmani
Elmaz OsmanOsmani
Laudin Osman Osmani
Mahmudie OsmanKafarani
Marjana Osman Gashi
Ramazan Osman Osmani
Shemsie OsmanAgaraj
Xhemal Osman Osmani
Xhevaire OsmanBajramaj
Maria Cavidhi
Nikolla StefanCavidhi
Pavllo Stefan Cavidhi
Spiro Stefan Cavidhi
Vasili Stefan Cavidhi
Nurije Toci
Besnike Faik Partalli
Sulbie Faik Xheleshi
QemalFaik Toci
MentorFaik Toci
Behar Faik Toci
Xhesika Behar Toci
FaikBehar Toci
Endrin Behar Toci
Dashamir Gurabardhi
Bahri Gurabardhi
Nebahet Domi
EsatHamit Cali
Fatbardha Hamit Shkreli
Luljeta Hamit Shabani
Liljana Hamit Turkeshi
Astrit Hamit Cali
GretaHamit Cali
BakiXheladin Vogli
YlliXheladin Vogli
Dhurata Xheladin Vogli
DevisBujarKokoli
Matilda Bujar Kokoli
Adrian Bujar Kokoli
Liza Ndrek Alia
Kristina Ndrek Gega
Tonin Ndrek Syku
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Geralda Tonin Syku
Gloria Tonin Syku
XhovalinTonin Syku
Dashnor Hysen Bejko
Engjellushe Hysen Hysa
Natasha Hysen Bejko
Hysnije Hysen Bejko
ShefkiHysen Bejko
AuroraHilmiKnuti
Arben Hilmi Veterniku
Dritan Hajdar Veterniku
DavidHajdar Veterniku
Mimoza HajdarMusaraj
Valbona HajdarNathanaili
MelukaFlamur Karablin
Ferdinand Flamur Guri
Adriatik Flamur Guri
RenatoFlamur Guri
YllkaFlamur Sengla
RenataFlamur Meça
Alfred Flamur Guri
Estref BakiVeterniku
Silvana BakiDeturris
Misire Myslym Sene
SeferIsmail Sene
Liri Ismail Ymet
VezireIsmail Zeneli
Besim Ismail Sene
Jani (Bajram) Ismail Sene
Aferdita IsmailKodra
FloriIsmail Sene
BardhulIsmail Sene
Ana (Irina) Kaiku
Eglantina IdajetPrifti
Zera Idajet Kaiku
Agim Idajet Kaiku
NikoIdajetKaiku
Zejno Ramo Mehmeti
Tule Faslli Pipiko
Rustem Xhevat Pipiko
TareXhevat Pipiko
Antoneta Xhevat Muçi
Banush Xhevat Pipiko
Kristina (Salo)Xhevat
Çangollari
Etleva Xhevat Çobani
PremtimXhevat Pipiko
Zane FaslliRraku
Gjylzare Faslli Mehmeti
Nigjare Faslli Bisha
HaxhiFaslliMehmetaj
Benard HaxhiMehmetaj
Zajmira HaxhiMehmeti
Marjola HaxhiÇiçaj
Nazime Banush Seiti
Zyri BanushHasankolli
Xhafer Banush Gani
Katerina (Drita) Banush Kodra

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Manushaqe BanushÇalleku
Badire Banush Çalleku
HysniLiko Çalleku
Petrit Liko Çalleku
FatosLiko Çalleku
Sami Liko Çalleku
Jani(Zarif) LikoÇalleku
Fiqirete Liko Cenolli
Ismihane Xhafer Çela
Pëllumbeshe Haxhi Çela
Besnik Haxhi Çela
Mahmudie Mylydin Dema
Nete Ahmet Dema
Iljaz Murat Dema
Arben Iljaz Dema
Mimoza IljazElezi
Edmond IljazDema
Ilir Iljaz Dema
Qerim Iljaz Dema
Arjana IljazSaliji
Arta Iljaz Methasani
Remzi Murat Dema
Meliha Murat Spahiu
Hire Murat Dema
TushMurat Dema
Fife Sheme Liçka
Agron Miftar Liçka
Demir Miftar Liçka
Hatixhe Miftar Korreshi
Luiza Miftar Bilbili
Lefter Miftar Liçka
Lindita Miftar Hysko
Fatbardha Miftar Kazinaki
Remzie NurieShehu
Fatime Sahit Shahu
Besnik Sahit Shehu
HalitSahit Shehu
ZyraheSahit Kamberi
HysniSahitShehu
Kibe Sahit Kulejmani
Ylli Kulejmani
Roland Kulejmani
Dudie Kulejmani
Drite Bajram Rusho
Ferik Bajram Muço
Fitret Bajram Leka
Shaniko Bajram Tarushi
Nereida AntonNora
Alma Anton Konçi
OliverAnton Ashiku
Diana Alfredo Ashiku
Leonat AlfredoAshiku
Drita Neki Bushi
Agron DilaverBushi
Bashkim DilaverBushi
Besnik Dilaver Bushi
Dhurata Dilaver Sinanrapaj
Bime Hakik Domazeti

SPECIALE - 9

E mërkurë 29 Nëntor 2017

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Myrteza Riza Domazeti
Fehmi RizaDomazeti
Deshire Riza Derti
Desi Riza Shatku
Zylfie Riza Saraci
Dila Mark Doshi
Mri Nikoll Prelashi
DiellaNikollVuka
Roze NikollSelaj
Geg Prend Prela
Pashke Prend Gega
Ded NikollGega
Mark NikollGega
GjovalinNikoll Gega
Lodovik Nikoll Gega
Marije Nikoll Mejdani
Lize NikollNdosha
Pavlin Nikoll Gega
Mirush Nikoll Gega
Marije Mark Semema
Antoneta Mark Pepkolaj
Gjergj Mark Prelaj
Pjerin Mark Prelaj
Arben Mark Prelaj
Prel Mark Prelaj
Pjeter Gjergj Sherri
Nikolle Gjergj Sherri
Llesh Nikolle Sherri
Gjergj Nikolle Sherri
Tereze Nikolle Gjoka
ArifDervish Bylykbashi
Njazi Arif Bylykbashi
ErveheArif Myrto
Mysret Arif Mulla
FeruzeArif Hysolli
Medi Zenel Bylykbashi
Petref ZenelBylykbashi
GezimZenelBylykbashi
Lumturie ZenelAgastra
YllkeZenel Cipi
Agim Mahmut Kuçi
Hajdar Mahmut Kuçi
Resmi Mahmut Kuçi
Durim Mahmut Kuçi
MirandMahmut Kuçi
Ilir Skender Kuçi
Elinda Skender Tresa
ErmirSkender Kuçi
LeonardSkender Kuçi
Ike Mahmut Rama
Bukurije Mahmut Osmani
FitneteMahmut Domi
Asllan Mahmut Kuçi
NaimeMahmut Mezini
Astrit Mahmut Kuçi
Arben Mahmut Kuçi
JusufDali Dervishi
Ahmedije Jusuf Dervishi
Selman JusufDervishi
BaftijeJusufMarku
Lazam Jusuf Dervishi
NazifeJusufMandrri
Merjeme Jusuf Kaba
Emrie JusufKacani
Muedin JusufDervishi
Dali Lazam Dervishi
AvniLazam Dervishi
Nekije Xhezar Halimi
Floresha Ramadan Mustafa
Fatime Ramadan Nako
Viktor Ramadan Shkembi
LadyfeRamadan Berberi
Ilir Irfan Berberi
Zhaneta Irfan Berberi
AltinIrfanBerberi
Mevlude Azis Mbroja
Nijazi Muharrem Mbroja
Lirije Muharrem Durro
Resmije Muharrem Mici
Halime Muharrem Hysolli
Artur Ylli Hysolli
Valmira YlliHysolli
Alketa Ylli Hysolli
GentianYlliHysolli
AltinYlli Hysolli
Naxhide Muharrem Mbroja
Ilia (Enver) Muharrem Mbroja
Ridvan Muharrem Mbroja
Eliverti Muharrem Cekrezi
Vjollca Zyhdi Haka
BukurieRamazanHarizi
Adriana RamazanShahini

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lavdie Ramazan Kasa
GezimRamazan Haka
Adile RamazanQehaj
Nush Ton Pici
Age NdocPici
Tonin NushPici
Bepin Tonin Pici
Agetina Tonin Tota
Gjovana Tonin Ruço
Françesko Rodolf Pici
Viktor Rodolf Pici
Kristina Rodolf Papa
Resmie SabriHyska
GezimHysen Hyska
Kristina Mark Vata
Çelestinë Mark Deda
Hatixhe Zenun Agolli
Barije Xhemal Ali
Drita Sefedin Shijaku
Pëllumbesha Sefedin Shtylla
Pajtim Sefedin Ali
Kastriot Sefedin Ali
Zarife Xhemal Dunja
LavdijeXhemalMuçollari
FitneteJusuf Dollaku
Sulejman Muharrem Dollaku
Ramazan Muharrem Dollaku
Rahsim Muharrem Dollaku
FatmirMuharrem Dollaku
Kristo (Bajram) Ali Zejnati
NerimanAli Xhaferaj
Feim Ali Zejnati
Sovjet Ali Zejnati
Shamet Ali Zejnati
Sabri Ali Zejnati
YlliAli Zejnati
Florentina AliZejnati
Hajdar Beqo Zejnati
Lalo BeqoZejnati
Enver Beqo Zejnati
Gezim (Gligor) Beqo Zejnati
Galip Mazo Bazaiti
NedimMazo Bazaiti
SadikaMazoMeçe
Sadife MazoMeçe
DilfoMazo Bazaiti
Kano Mazo Zejnati
Arta Selfo Ballaci
Sami SelfoZejnati
Hene SelfoZejnati
GliqeriaKostandinLlapas
Andonika Kostandin Kollçaku
Spiro Kostandin Kuruti
MehmetShajup Haxhia
Nysret Shajup Haxhia
Sami Hamdi Dibra
Muharrem Hamdi Dibra
Mid-HatHamdi Dibra
Hyrije Teufik Tepelija
AgimeTeufik Barbullushi
Mehdi Teufik Qehaja
MehmetShajup Haxhia
Nysret Shajup Haxhia
Sami Hamdi Dibra
Muharrem Hamdi Dibra
Mid-HatHamdi Dibra
Hyrije Teufik Tepelija
AgimeTeufik Barbullushi
Mehdi Teufik Qehaja
Rukije Abdyl Uka
Gjylfishahe AbdylGjorllaku
Xhemile Abdyl Shehi
Kujtime Abdyl Shehu
Florime Abdyl Daku
HajredinAbdyl Ahmati
Safidije Abdyl Ndreu
Nurish Abdyl Ahmati
ElezZenelLita
Sahit Zenel Lita
Hysni (Hysny)Zenel Lita
RruzhdiZenelLita
Mine Zenel Lita
Filxharije (Filscharije)
Zenel Lita
Abdulla Sadik Koka
XhevahirSadik Koka
Rexhep Sadik Koka
Ylmije Sadik Kurthysa
AjdineMaliq Zhiti
Pashako MaliqKrasniqi
Aferdita Maliq Myrtaraga
Shpetimtare Maliq Alimadhi
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Feim MaliqSalianji
Ali Maliq Salianji
KoleLazer Prronuka
Mark Lazer Prenuka
ShkurteLazer Peci
Ndue Lazer Prenuka
Vitore Lazer Mardoda
Gjelosh Lazer Pali
Lush Fran Filipi
GezimFran Filipi
Ded Zef Prela
Prel Zef Prela
Mirak Zef Prela
Lumturije Halil Rudi
GezimHalil Becerri
EjupHalil Becerri
BardhylHalil Becerri
Zihni Halil Becerri
Laje Halil Gjuzi
Mimoza Halil Kariqi
Qefsere Halil Qosja
Fadil Halil Becerri
Petrit Halil Becerri
Hajrie BajramMansaku
Diana BajramQesja
Ismet Bajram Cela
Dushe Bajram Veliu
Drita Bajram Cela
Artan Bajram Cela
Dhurata Bajram Dishani
Tahir Rustem Lala
Dali RustemLala
Hide Rustem Totraku
HajrijeRustem Fejzo
Sabrije Rustem Buzhuqi
Sulltan RustemMurrani
Isuf RustemLala
HasanIsuf Lala
Gurie Isuf Selita
Mine Isuf Reci
Mirbona AdemHysa
Istref Adem Cani
Myslym Adem Cani
BukurieAdem Hasani
Liljana Adem Paci
Mide Adem Sinani
JorgjiaPashk Llazo
Llambrina TaqiKoçi
Ermira Taqi Vito
Monika TaqiBeci
Naim Selahudin Imami
Ilirjana Selahudin Skendo
Burbuqe Selahudin Kadiu
Çajup Selahudin Imami
Teuta Selahudin Sejdiaj
Agim Ismail Xhindi
Fitim Ismail Xhindi
HiqmetIsmail Xhindi
Isuf Ismail Xhindi
Pellumb Isuf Xhindi
Alma Isuf Senka
Mimoza Isuf Halili
Myrteza Esat Karalliu
FrederikEsat Karalliu
Fatos Esat Karalliu
Zija Ferit Zaimi
ErveheFerit Molosiu
Muharrem ShabanHaxhiraj
NovruzShaban Haxhiraj
Naxhie Shaban Aliaj
YsnieShabanVeizaj
Adriatik Shaban Xhafaj
Portokalle Fadil Ramaj
NimeteFadilHazizaj
Vathi Fadil Xhelaj
Pushime Fadil Çala
Nori Fadil Haxhiraj
Adelina Fadil Haxhiraj
Myzafer FadilHaxhiraj
Deshira FadilHoxhaj
HasanAhmet Haxhiraj
Xhemal Ahmet Haxhiraj
Hysnije Ahmet Mahilanj
NevrieAhmet Kapaj
YlmiAhmet Mahilanj
Fatime AhmetÇelaj
Enver Muharrem Tosku
Rukije Muharrem Asllani
HasanMuharrem Tosku
Hatixhe Muharrem Dollia
MyzejenMuharrem Nasufi
Xhevdet Rifat Leçini
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Vjollca Rifat Taja
Sadushe Rifat Kurti
SadikRifat Leçini
Syke Mal Fusha
Mark Deli Delija
Zef Deli Delija
Ndue Deli Delija
Çun Deli Delija
Bek Deli Delija
Marash DeliDelija
Deli MarashMarashi
Syke Mal Fusha
Mark Deli Delija
Zef Deli Delija
Ndue Deli Delija
Çun Deli Delija
Marash DeliDelija
GramosSelman Sela
Sami Selman Sela
Klodjana Selman Sinomema
XhenetMyslym Xhufi
Liri Myslym Bardhi
Margarita Myslym Rapaj
Gjelandina MyslymTanko
NerenxeMyslym Mushamata
Perparim Myslym Xhufi
Hetemije Ali Myjdini
MehmetEstref Myjdini
Luan Estref Myjdini
Kristo (Edmond) EstrefThanasi (Myjdini)
Pllumb Muharrem Shehaj
SuloMuharrem Shehaj
Vojsave Muharrem Pajcini
Teuta Muharrem Haxhiraj
DallendysheMuharrem Shehu
Agron Ali Hodaj
Perparim Ali Hodaj
Luljeta Ali Kamberi
Marjana Ali Xhemalaj
Valentina Ali Bregu
Saide Arif Gega
ValterArif Rusi
Namik Arif Begolli
Jonus Refik Musa
Hysnije Refik Durro
Dervish Refik Musa
Alo ZenelXhango
Xhafer TamazXhango
Xhevat TamazXhango
SelviTamaz Selimi
Enver AsllanKaloshi
Nadire Aziz Spata
Xhevdet Aziz Kaloshi
Sherif Aziz Kaloshi
Gazmir Aziz Kaloshi
JorgjiaPandi Andoni
Fanika Sotir Kote
Maqo Sotir Andoni
Piro SotirAndoni
Mark Dod Kuçaj
Llesh Dod Kuçaj
Mrike Dod Marku
Prenda Dod Nikolla
Drane Dod Doda
Dave Dod Gjeta
Drande Zef Shabaj
Marije GjokNdoja
Anton GjokShabaj
Mirash Gjok Shabaj
LirieAhmet Dajci
HysniAhmet Axhenti
Fatbardha Ahmet Axhenti
Albert Ahmet Axhenti
Sait Ahmet Axhenti
Fatmira Ahmet Zeneli
Ilir Ahmet Axhenti
Silvana Ahmet Axhenti
Janulla Filip Kaçi (Masho)
TheodhoraFilipMati ((Mashko)
Kristo Filip Mashko
VasilFilip Mashko
Jorgo Vangjel Llanga
KostaVangjel Llanga
AfrovitiVangjelLlambro
Valentina Vangjel Loli
Evanthia Dhimiter Kalca
Margarita Dhimiter Duka
Antoneta Dhimiter Hudhra
Jorgji Dhimiter Telo
Mihallaq Dhimiter Telo
Luiza Dhimiter Tollko
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Ollga MihalPando/Telo
Evjeni Mihal Huta/Telo
AthinaMihal Lubonja/Telo
Suzana Ahmet Shakaj
Luljeta AhmetSinani
YllkaAhmet Nuraj
Laureta Zyber Cakaj
Elida Zyber Haderi
Artur Zyber Haderi
ErveheMuço Nivica
Drita AsanHodaj
Velide Asan Lekdushi
KaterinaJorgji Mejdi
Aleksandra Lluka Naçiku
Dhimitrulla LlukaGerço
Kiço Lluka Medi
Vasillo Foto Sterjopullo
KostaFoto Sterjopullo
Janulla FotoKola
Margarita Foto Aleksi
ZoicaVasil Xhebexhiu
Rrapo Vasil Tako
Kostandin Vasil Tako
SuelëÇapajev Ziçi
Rajmonda Çapajev Çeliku
Aleks Çapajev Çeliku
Arolda ÇapajevÇeliku
Silvana Çapajev Çeliku
AisheDiell Shehu
Qamil (Ilir) Diell Cani
Admir Diell Cani
DhimitriNaun Jorgji
Rolandi Naun Jorgji
Aglla Miti Semini
Margarita KoçoKatundi
Astrita Koço Marko
Hajrie Abaz Duraku
Bedrie Xhemshit Hoxha
Durak Xhemshit Duraku
AvniXhemshit Duraku
Rabije Xhemshit Duraku
Isa Xhemshit Duraku
Zahide Xhemshit Cami
Shakir (Shaqir) Xhemshit
Duraku
Myfit Mustafa Çekiçi
TomorrMustafaÇekiçi
Muhamer Mustafa Çekiçi
Qamiran Haki Yzellari
Fiqiri Haki Yzellari
Luan Haki Yzellari
Hamide AqifVerdho
Hatixhe AqifAdri
Rraif AqifMuçollari
BardhylAqifMuçollari
AbidinAqif Muçollari
Floresha Aqif Muçollari
Ilir AqifMuçollari
Mehdi Irfan Muçollari
EleanaStefanBeka
LidhaStefan Beka
AndroniqiStefanBeka
Entela Kristo Kaçaku
Gjergj Kristo Nita
LoretaKristo Dama
Jorgo Spiro Gerco
Aleks SpiroGerco
Mico Vangjel Kokali
GarufoVangjelJoanidhi
Spiro Vangjel Kokali
Hristo Vangjel Kokali
Arqilea Mihal Kokali
Oresti Mihal Kokali
SotirMihal Kokali
PolikseniMihalZaho
StavrullaDhimiter Papa
Vasili Dhimiter Papa
Orest Dhimiter Papa
PolikseniDhimiter Papa
Dais Ali Duqi
Petrit Ali Duqi
Bujar Ali Duqi
Suzana Ali Meta
Qerim Ali Duqi
Ferid Zenel Duqi
Hyrije ZenelTarja
ZyhdiZenel Duqi
Trandafile ZenelSala
HakiZenelDuqi
LavdijeZenelZhullima
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PUNONJËSIT E SHËNDETËSISË
PROBLEMATIKAT
Presidenti i Sindikatës së Shëndetësisë: Paga dhe kushte jo të mira pune

Alarmi, dyfishohen kërkesat e bluzave
të bardha për largim nga Shqipëria
Dritan Korumi: Të ngremë zërin së bashku
Voltiza Duro

P

ër shkak të pagave jo
të kënaqshme e
kushteve të pamjaftueshme në vendin e
punës, punonjësit e shëndetësisë, kryesisht infermierë e mjekë zgjedhin të largohen nga Shqipëria. Sipas
të dhënave, ng a burime
konfidenciale nga një kompani gjermane që operon
në vendin tonë, numri i të
larguarve arrin në 200, e
këtë vit kërkesat për t'u
punësuar jashtë Shqipërisë
nga bluzat e bardha janë
dyfishuar. Në një intervistë
ekskluzive për "Gazeta Shqiptare", dr. Dritan Korumi, president i Sindikatës
së Pavarur të Punonjësve
të Sistemit Shëndetësor të
Shqipërisë, njëkohësisht
anëtar i Akademisë Shqiptaro-Amerikane të Shkencës dhe Arteve, tregon
se kjo situatë alar mante
vjen për shkak të të
ardhurave të pamjaftueshme që ka kjo kategori.
Ai thekson se vetëm duke
u bashkuar të gjithë
mjekët, infermierët e çdo
punonjës tjetër i fushës,
mund t'u jepet fund problematikave duke ngritur
zërin e duke kërkuar më
tepër bashkëpunim me instancat përkatëse.
Cili është misioni i
Sindika
tës së P
av ar
ur të
Sindikatës
Pa
arur
Punonjësve të Sistemit
Shëndetësor
të
Shqipërisë?
Mungesa e sindikatës, e
mendimit sindikalist në
sektorin e shëndetësisë ka
krijuar
një
asimetri
shqetësuese në vendin
tonë. Ndryshimi për mirë i
kësaj gjendjeje është edhe
misioni i Sindikatës së Pavarur të Punonjësve të
Sistemit Shëndetësor të
Shqipërisë. Pra, qëllimi i
kësaj sindikate është përfaqësimi, mbrojtja e të
drejtave dhe interesave
ekonomike, profesionale e
sociale të anëtarëve të saj,
punonjësve të sistemit
shëndetësor duke respektuar legjislacionin në fuqi
dhe nor mat e statutit.

Dr. Dritan Korumi, president i Sindikatës së Pavarur të
Punonjësve të Sistemit Shëndetësor të Shqipërisë

PRESIDENTI
2 breza të
punonjësve të
shëndetësisë,
kryesisht infermierë
e mjekë që arrijnë
numrin 200 janë
larguar nga
Shqipëria. Vlen të
theksoj se sipas
kësaj kompanie,
shifrat këtë vit janë
dyfishuar e shumica
prej tyre janë të
punësuar
momentalisht, madje
një pjesë në QSUT.
Sindikata jonë është pjesë
e Bashkimit të Sindikatave
të Pavarura të Shqipërisë.
Sa është numri i
anëtarëve të sindikatës
dhe a ka shtrirje në qytete
të tjera?
Brenda pothuajse një
viti, ne kemi shtrirë strukturat tona në të gjithë Shqipërinë, ku deri më tani
janë nënshkruar një numër
i konsiderueshëm i kontratave kolektive të nivelit dytë
në sistemin publik dhe privat dhe janë në proces
edhe 10 të tjera, që mbyllen deri në fund të vitit me
afro 3 mijë anëtarë. Aktualisht vazhdojmë të jemi në
proces riorganizimi, ku
veçanërisht po i kushtojmë
rëndësi dhe Rrjetit të Gruas dhe Rrjetit të Rinisë, ku
me kënaqësi deklaroj se
kontrata e parë është nënshkruar nga një drejtuese
grua.

Cilat janë disa nga
problematikat kryesore të
ngritura nga ana juaj?
Ka mjaft problematika,
por unë do të veçoja atë të
mungesës së punës së denjë për bluzat e bardha. Edhe
pse janë bërë shumë hapa
po zitivë ndër vite ng a
qeveri të ndryshme, sot
bluzat e bardha nuk kanë të
ardhura të mjaftueshme
për familjet e tyre dhe trajnimin profesional në vazhdimësi. Infrastruktura e
punës nuk është e mjaftueshme dhe nuk jepet
vlerësimi i duhur për të
punuar me dinjitet. Në
këtë moment më duhet të
shtoj se kemi arritur në një
situatë shqetësuese. Ka një
klimë mosbesimi në këtë
sektor. Duket se është
prishur balanca morale
mes mjekut dhe shtetit dhe
ajo mes mjekut dhe pacientit. Kështu që nuk është
koha të gjejmë shkaqet që
na sollën në këtë gjendje,
por duhet vepruar shpejt
dhe me projekte serioze dhe
afatgjata.
Në këto kushte, a ka
mjekë që zgjedhin të largohen e të punojnë jashtë
Shqipërisë?
Pikërisht këto vështirësi dhe të tjera bëjnë që të
humbasë besimi për të
ardhmen dhe mjekët e infer mierët t'u drejtohen
agjencive të huaja të punësimit, kryesisht në vende të
BE-së, Amerikë, Kanada,
Turqi etj., në të cilat ofrohen paga më të larta e kushte më të mira. Sipas të

dhënave të një kompanie
gjermane që operon në Shqipëri, 2 breza të punonjësve të shëndetësisë, kryesisht infermierë e mjekë që
arrijnë numrin 200 janë larguar
nga
Shqipëria.
Përgjithësisht janë të rinj,
që sapo kanë përfunduar
studimet e mësojnë për një
vit gjuhën profesionale
gjermane e largohen. Vlen
të theksoj se sipas kësaj kompanie, shifrat këtë vit
janë dyfishuar e shumica
prej tyre janë të punësuar
momentalisht, madje një
pjesë në QSUT.
A k
e n i k ë rrk
kuar një
ke
zgjidhje nga instancat
p ë rrk
ka
att ë s e n ë l i d h j e m e
këto problematika?
Largimi i mjekëve, infermierëve dhe punonjësve të
tjerë të shëndetësisë nga
Shqipëria po kthehet në një
problem shqetësues e
vetëm duke u dëgjuar zëri
ynë mund të minimizohet
ky
fenomen.
Ne
si
sindikatë jemi në fazën e
strukturimit të një bashkëpunimi institucional dhe
të hapur me Ministrinë e
Shëndetësisë. Dhe kjo
nënkupton që fillimisht ne
duhet të jemi të plotë në
strukturë, në platformë dhe
në objektiva të qartë. Dhe
kështu do të vlerësohemi si
partner serioz dhe të vlefshëm për projektin e ristrukturimit të sektorit të
shëndetësisë. Në këtë
mënyrë do të bëjmë të mundur që mjekët dhe infermi-

DRITAN KORUMI
“Qëllimi i kësaj
sindikate është
përfaqësimi, mbrojtja
e të drejtave dhe
interesave
ekonomike,
profesionale e
sociale të anëtarëve
të saj, punonjësve të
sistemit shëndetësor
duke respektuar
legjislacionin në fuqi
dhe normat e statutit.
Sindikata jonë është
pjesë e Bashkimit të
Sindikatave të
Pavarura të
Shqipërisë.”

Foto ilustruese
erët ta shohin vendin e
tyre, Shqipërinë, si vendin
ku ato të ndërtojnë të ardhmen duke punuar dhe zhvilluar profesionin e tyre.
Sa të mjaftueshme janë
burimet financiare për
sindikatën?
Është idealiste rruga që
kemi nisur, edhe mënyra si
i kemi filluar punët. Duke
dhënë kontribut personal,
ekipi nismëtar ka nisur të
prezantojë këtë projekt në
institucione të ndryshme
shëndetësore, edhe jashtë
Tiranës. Më duhet të pohoj
se jemi përballë vështirësive të mëdha financiare,
por nuk jemi dekurajuar.
Them kështu, pasi ka kosto
financiare çdo lëvizje dhe
akoma nuk kemi arritur të
marrim mbështetje financiare adekuate.
Si e presin punonjësit e
shëndetësisë propozimin
tuaj për t'u bërë pjese e
sindikatës?
Ne jemi të kënaqur për
mënyrën me të cilën jemi
pritur nga kolegët tanë. E
theksoj këtë detaj, pasi e
shkuara jonë në këtë fushë
nuk është për t'u krenuar.
Dhe kjo na mbush me optimizëm për vazhdimin e
projektit tonë, i cili do të
jetë dhe projekti i secilit
prej kolegëve që do të na
bashkohen
në
këtë
rrugëtim.
Kush mund të anëtarësohet në Sindikatën e Pavarur të Punonjësve të
Sistemit Shëndetësor të
Shqipërisë?
Sindikata jonë është një
organizatë shoqërore e pavarur, bashkim vullnetar i
punonjësve që përfshihen
në organizatat sindikale të
punonjësve të shërbimit
spitalor, të shërbimit parësor e ambulator, të shëndetit publik, të shërbimeve
publike e private, të infrastrukturës shëndetësore të
punonjësve të shërbimeve
të ndryshme në klinikat
private në të gjithë Shqipërinë. Është gjykuar e
drejtë që kjo sindikatë të
përfshijë jo vetëm personelin mjekësor, por edhe ato

mbështetës. Nëse duan që
zëri i tyre të dëgjohet, ftoj
kolegët e gjithë personelin
shëndetësor të na bashkohen.
Cilat janë disa prej akt iivitete
vitete
v e që ka org
anivitetev
organizuar sindikata juaj në
plotësimin e misionit të
saj?
Me ftesë të kryetarit të
Akademisë
shqiptaroamerikane të Arteve dhe
Shkencës, isha i ftuar për
një vizitë zyrtare në Nju
Jork. Gjatë kësaj vizite kam
vendosur kontakte me përfaqësues të sindikatave në
shtetin e Nju Jorkut. Besoj
se gjatë vitit 2018 do të finalizojmë takim të nivelit
të lartë. Gjatë këtij viti
kemi organizuar disa aktivitete, të cilat na bëjnë më
optimistë për të ardhmen e
sindikatës si, takimi Rajonal i Sindikatave të Shëndetësisë së Ballkanit Perëndimor, Bosnje, Shqipëri.
Ndërsa takimi i ardhshëm
është planifikuar në Serbi.
Madje, kemi nënshkruar
marrëveshjen me Federatën e Shëndetësisë së Kosovës dhe organizimin e
tryezave të përbashkëta
mbi imazhin dhe rolin e profesionisteve në sistemin
shëndetësor.
Cila është thirrja juaj
ndaj të gjithë punonjësve
të sistemit të shëndetësisë
në Shqipëri?
Punonjësit e shëndetësisë në vendin tonë kanë
mundësi
të
zgjedhin
rrugën e tyre. Kështu pra,
ne vijmë para kolegëve
tanë për t'i prezantuar projektet tona për të ardhmen
e të gjithë së bashku duke
punuar me korrektesë dhe
përkushtim, jemi të bindur
se do të dimë të krijojmë
raporte konkrete me institucionet shtetërore, si partner serioz. Në këtë mënyrë,
zëri ynë mund të dëgjohet,
t'u jepet një zgjidhje problemeve. Zgjidhja më e lehtë
nuk është të largohemi nga
Shqipëria, por të ushtrojmë
profesionin në vendin tonë,
duke qenë gjithmonë të
bashkuar.
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Mjeku Bajram Balliu: S'ka anestezist, në rrezik jeta e pacientëve
Voltiza Duro

P

KONTRATAT
“Mungon mjeku
anestezist-reanimator
pasi Ministria e
Shëndetësisë nuk i ka
lidhur kontratë, dhe
rastet urgjente apo jo
urgjente, i transferojmë
për në Tiranë. Është
një problem shumë i
madh sepse në disa
raste rrezikohet jeta e
pacientëve gjatë
transportit,” tha Balliu.

rej 5 muajsh, në mater
nitetin e Peshkopisë,
ka vetëm një mjek obstetër-gjinekolog, të cilit i
duhet të përballojë një fluks
të madh pune. Deri në vitin
2010, në këtë spital punonin
4 mjekë në këtë pozicion, por
me kalimin e viteve, situata
nuk është njësoj. Në një intervistë ekskluzive për "Gazeta Shqiptare", mjeku i vetëm
obstetër-gjinekolog në maternitetin e Peshkopisë, Bajram
Balliu tregon vështirësitë me
të cilat ndeshet përditë në
profesionin e tij. Ai ngre
alarmin për mungesën e
anestezistit pasi Ministria e
Shëndetësisë nuk i ka lidhur
kontratë dhe thekson se pacientët i dërgojnë në Tiranë,
çka përbën një rrezik për
jetën e tyre gjatë transportit.
Prej sa vitesh punoni si
mjek obstetër-gjinekolog?
Prej 10 vitesh punoj si
mjek obstetër-gjinekolog.
Pas mbarimit të specializimit
për
ObstetrikëGjinekologji në Akademinë
Mjekësore
të
Moskës
"I.M.Sechenov", në vitin
2007, u emërova mjek obstetër-gjinekolog në maternitetin e Peshkopisë, në Spitalin Rajonal Dibër.
Sa mjekë të këtij specialiteti punojnë në këtë spital?

Skandali, materniteti i Peshkopisë
vetëm me një mjek gjinekolog
Nga
viti
2007-2010,
punonim 4 mjekë; nga 20102015, tre mjekë; nga 20152017, dy mjekë, dhe nga korriku 2017 dhe në vazhdim,
punoj i vetëm duke kryer
volumin e punës së 4
mjekëve.
Cilat janë disa nga problematikat që hasni në vendin e punës?
Së pari, është një ngarkesë
shumë e madhe pune, e cila
duhet përballuar vetëm, siç
janë: vizitat ambulatore,
ekografitë obstetrikale dhe
gjinekologjike, shtrimet, patologjitë e barrës dhe ato
gjinekologjike, lindjet, operacionet. Së dyti, mungon
mjeku anestezist-reanimator
pasi Ministria e Shëndetësisë
nuk i ka lidhur kontratë, dhe
rastet urgjente apo jo
urgjente, i transferojmë për
në Tiranë. Është një problem
shumë i madh, sepse në disa
raste rrezikohet jeta e pacientëve gjatë transportit.

Bajram Balliu duke
folur për “GSH”
A mungojnë aparaturat
në këtë spital?
Mungon kardiomonitori,
dhe kemi mungesa të gjakut.
Gjithashtu, mungojnë pajisjet për sallën e operacionit,
mungojnë ose janë të vjetruara instrumentet kirurgjikalë, krevatet e lindjes
dhe të abortit janë të vjetër
dhe aspak komodë për pacientët, mungon kolposkopi

e vakum-aspiratori. Madje
dhe ashensori është prishur
dhe i transportojmë pacientët me barelë nga kati
në kat. Prej 6 muajsh shërbimi në spitalin e Peshkopisë ka degraduar totalisht.
A ka mjaftueshëm
medikamente?
Në spitalin tonë nuk ka
pasur mungesa të theksuara
të medikamenteve, përveçse në ndonjë rast të rrallë,
për të cilën pacientët duhet
t'i blejnë në farmaci.
A keni pasur konfrontime me pacientet?
Nuk kam pasur asnjë konfrontim me pacientët, por
hatërmbetje nga ana e tyre
ka. Vijnë për të marrë një
shërbim dhe nuk e marrin
siç duhet, vijnë për të lindur
ose për t'u operuar, dhe jam
i detyruar t'i përcjell për Tiranë, për shkak se nuk kemi
mjek anestezist.
A jeni të kënaqur me
pa
gën që mer
r ni?
pagën
merr

Nuk jam i kënaqur me
pagën. Familja ime banon në
Tiranë, dhe mua më takon
bonusi që ju është premtuar mjekëve specialistë, që
vijnë nga Tirana për të punuar në rrethe. Përballoj një
fluks të jashtëzakonshëm
pune, dhe nëse nuk do të ma
japin bonusin, nga 1 janari
2018, nuk do të punoj më. Të
punosh në këto kushte, ku
shteti nuk po i për mbush
aspak detyrimet e veta, është shumë e vështirë. Dhe
nëse ndodh e keqja, fajtori
dihet: është vetëm mjeku e
askush tjetër, as drejtori, as
ministri, as pushteti.
Familja juaj jeton në Tiranë. Sa e vështirë është
kjo për ju?
Është absolutisht e vështirë. Por shpresoj që të vijë
ndonjë koleg tjetër, që të paktën për fundjavë, të jem
pranë familjes, pranë 2 fëmijëve të mi që ka muaj që s'i
kam parë.
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“BULEVARDI POLITIK”
• Dritan Leli, i ekzaltuar teksa flet për Ramën:
Burim frymëzimi, njeriu më i dashur për mua
• Darka e Presidentit Ilir Meta në Medvegjë,
me muzikë e çifteli
• Eventi i rëndësishëm ndërkombëtar bën
bashkë deputetët e PS, PD dhe LSI
• “Grupi i zjarrit të Skraparit”, ish-deputetja e
LSI i bën urim special për ditëlindje Vejsiut

Evi Reçi:

Flet këngëtarja:
Kush mendoj
se do e fitojë
“Këngën Magjike”

105-VJETORI I PAVARESISE,
JA SI URUAN FESTEN
VIP-at SHQIPTARE

Kënga “Dorëzohu”,
ju rrëfej cili është
burimi i frymëzimit tim
“Ja pse përfundoi bashkëpunimi me Flor Mumajesin”
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Intervista

Flet këngëtarja: Kush mendoj se do e fitojë "Këngën Magjike"

Evi

Reçi:

Kënga "Dorëzohu",
ju rrëfej cili është
burimi i frymëzimit tim

"Ja pse përfundoi bashkëpunimi me Flor Mumajesin"
Pamela Aliaj

P

as një shkëputjeje prej 8
vitesh nga skena e "Këngës
Magjike", ajo është rikthyer
sërish. Kësaj radhe akoma edhe më
e pjekur artistikisht, duke ardhur
me një baladë me tinguj indianë. Po
flasim për këngëtaren simpatike,
Evi Reçi, e cila në një intervistë ekskluzive për "Vip Pages" të "Gazeta
Shqiptare" ka thënë se pse kjo shkëputje kaq e gjatë si dhe për projektet që pret të nxjerrë tani afër
në fushën e muzikës. Evi gjithashtu ka zbuluar në profesionin e saj
si gazetare në Itali dhe marrëdhëniet që ka me "VIP"-at italianë. Ndër
të tjera, ajo nuk ka ngurruar të na
zbulojmë edhe se kujt ia dedikon
baladën e saj "Dorëzohu" në festival.
Jeni rikthyer me një këngë
shumë të veçantë (baladë) pas 8
vitesh në "Këngën Magjike". Pse
gjithë kjo pauzë e gjatë?
Besoj se pjekuria ime artistike tashmë më bën ta përballoj skenën e
"Këngës Magjike" më mirë se herën
e fundit, që isha 19 vjeç ndaj dhe u
riktheva kësaj radhe me më shumë
emocione dhe përgjegjësi. "Kënga
Magjike" është një festival që i jep
krah çdo kënge që konkurron, duke
i dhënë shikueshmërinë e duhur.
Kënga "Dorëzohu" i përshtatet
stilit të këngëve të tjera të Evit.
Nga erdhi frymëzimi?
Tek frymëzimi besoj qëndron
magjia e kësaj kënge. Tingujt që
kam dashur të përdor janë tinguj
që i përshtaten shumë karakterit
tim dhe ndikimeve që kam pasur
që kur fillova të merresha me muzikë. Kjo këngë bashkon shumë

botën perëndimore me atë të lindjes
dhe akoma më shumë periudhën
bizantine. Kjo gjë u vu re tek performanca ime, por do e theksoj akoma më shumë tek performanca tek
Pallati i Kongreseve. Për sa i përket pastaj tekstit, bëhet fjalë për një
kërkesë për të pasur përgjigjet e një
ndjenje të pashprehur, pra të guxosh të shprehesh edhe me frikën e
rrezikut.
Përveç jush, shumë këngëtarë të
tjerë janë paraqitur këtë vit me
balada. Kë do të veçonit që ju
pëlqen më tepër?
Këngëtarë të mirë ka plot sivjet me
materiale shumë të fuqishme, por
prezantimi i të gjithëve nuk ka përfunduar dhe do të ishte nxitim nga
ana ime të veçoj dikë para se të performojnë të gjithë konkurrentët.
Ju zgjodhët sërish "Këngën
Magjike" edhe pas 8 vitesh shkëputje. Pse nuk konkurruat në
festivalin e TVSH këtë vit?
Është një pyetje që më bëhet çdo vit
pothuajse dhe akoma s'e kam ven-

Evi Reçi

dosur ta bëj këtë hap. Por besoj nga
viti tjetër duhet ta mendoj më
shumë dhe të guxoj edhe këtë festival. Por s'kam asgjë në plan.
Jeni duke punuar për ndonjë projekt muzikor për momentin?
Presim ndonjë këngë të re nga Evi?
Jam gjithmonë duke punuar me
demo të reja, me bashkëpunëtorë
të ndryshëm, por besoj do dalin pas
festivalit.
Kënga juaj e mëparshme "Si Limonadë" solli shumë sukses. Keni
menduar ndonjë bashkëpunim në
nxjer
r jen e një ffor
or
ma
ti të tille
nxjerr
orma
mati
kënge?
Bashkëpunimet variojnë. Mund të
jenë me një kompozitor apo me
këngëtar, kompozitor të ndryshëm.
Por kënga "Si Limonadë" nuk pati
një qëllim të tillë, por vetëm për të
risjellë tingujt veror e viteve '90,
duke ndjekur rrymën retro që prej
shumë kohësh punoj!
Ju pamë në një bashkëpunim me
Flori Mumajesin para 7 vitesh me
këngën "I ngjan asaj". Pse përfundoi ky bashkëpunim?
Ne këngëtarët jemi si elektrone të
lira, që lëvizim nga një studio tek
një studio tjetër, duke dëgjuar demo
të ndryshme. Ne jemi ende miq dhe
gëzojmë një respekt reciprok për
njëri-tjetrin.
A është kënga "Dorëzohu" pjesë e
repertorit tuaj të këngëve dedikuar njeriut të zemrës?
Jo të gjitha këngët janë përjetime
personale, por një ndjenjë të vërtetë
e përmbajnë, pasi përndryshe nuk
arrijmë t'i interpretojmë siç duhet.
Përveç pasionit për këngën, me
çfarë merret Evi jashtë skenës?
Dihet tashmë, pasi e kam publikuar
shumë herë, angazhimin tim si
gazetare dhe spikere në "Radio Fiesole" në Firenze të Italisë dhe si

bashkëpunëtore te "La Repubblica"
në Firenze.
Para disa kohësh thatë se punonit në një gazetë italiane, ku intervistonit personazhe të fusha
ve
fushav
të ndryshme. Përveç Anna Oxa-s,
kë tjetër synoni më tepër të intervistoni?
Lista është vërtetë e gjatë, por deri
më tani ia kam lënë fatit, për sa u
përket takimeve me personazhet,
pasi ato na vizitojnë tek redaksia
për t'i intervistuar, sipas koncerteve apo albumeve që kanë për
të promovuar.
Sa e vështirë është të arrish të intervistosh një VIP në Itali? Keni
ndonjë rast të veçantë, që tregon
vështirësitë që kalon gazetar për
të marrë një intervistë?
Siç thash edhe më sipër, duke u bërë
pjesë e një redaksie gazete edhe një
radioje, mundësitë për t'i takuar
janë shumë dhe janë ata që vijnë
tek ne për promovim, ose si të ftuar
në studio. Megjithatë, për të qenë e
sinqertë me artistët italianë nuk
kam pasur asnjë problem për t'i
marrë një intervistë, pasi janë
treguar vërtetë të sjellshëm dhe të
gatshëm, gjë që më bën t'i vlerësoj
akoma më shumë për modestinë që
tregojnë.
Jetoni mes Italisë dhe Shqipërisë.
Ndonjë projekt për t'u rikthyer në
vendlindje?
Mundësitë i kam lënë gjithmonë të
hapura me Shqipërinë, pasi shumë
shpesh e mendoj unë dhe bashkëpunëtorët e mi, por kur të kem
diçka, do jem shumë e lumtur ta
anonçoj.
Në emision radiofonik të Firences,
ku dhe ishit ftuar, folët për një bashkëpunim muzikor që lidhte Italinë
me Shqipërinë. Për çfarë bëhet fjalë
konkretisht?
S'e mbaj mend çfarë ishte kjo.
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105-VJETORI I PAVARESISE,
JA SI URUAN FESTEN VIP-at SHQIPTARE
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Dritan Leli, i ekzaltuar teksa flet
për Ramën: Burim frymëzimi,
njeriu më i dashur për mua

Darka e Presidentit Ilir Meta në
Medvegjë, me muzikë e çifteli

K

ryetari i Bashkisë së Vlorës, Dritan Leli, si i zoti i shtëpisë ka
pritur shumë mysafirë dje në qytetin bregdetar, në kuadër të 105vjetorit të Pavarësisë së Shqipërisë. Teksa mori fjalën i pari në pritjen
me rastin e 28 Nëntorit që u mbajt në Bashkinë e Vlorës, godinë tashmë e rikonstruktuar, Leli u tregua tejet i ekzaltuar, ndërsa nuk nguroi
që të komplimentonte kryeministrin Edi Rama,
duke treguar se
për të ishte një
burim frymëzimi. Kryebashkiaku theksoi se
Rama kishte
qenë për të një
model, gjatë
kohës që ai ishte
student, ndërsa
u kërkoi të
pranishmëve që
ta duartrokisnin
kryeministrin.

P

residenti i Republikës, Ilir Meta ishte pak ditë më parë i pranishëm në
qytetet shqiptare në Serbi, ku u prit shumë mirë nga dhjetëra qytetarë. Madje, vetë Meta e ka marrë në dorë vetë çiftelinë. Në mbrëmje kreu i
shtetit shqiptar i ulur në një tryezë me banorët e Medvegjës u është
bashkuar atyre në një tryezë nën tingujt e çiftelisë. "Në Medvegjë u ndjeva
më mirë se në vendlindjen time. Shqiptarët në Medvegjë, Bujanoc e Preshevë, gjithmonë në vëmendjen time. Uroj që Beogradi të marrë vendimin
e duhur për pavarësinë e Kosovës, në kohën e duhur, në interes të të
gjithë rajonit", u shpreh ai. Në pikën kufitare të Mutivodës, Presidenti
Meta u prit nga kryetari i trupës koordinuese për Preshevën, Bujanocin e
Medvegjën, z.Zoran Stankoviç; kryetari i Komunës së Medvegjës, Nebojsha
Arsiç; nënkryetarja e Komunës së Medvegjës, Leme Xhema, këshilltarë
shqiptarë të kësaj komune si edhe nga dhjetëra shqiptarë.

Eventi i rëndësishëm
ndërkombëtar bën bashkë
deputetët e PS, PD dhe LSI

"Grupi i zjarrit të Skraparit",
ish-deputetja e LSI i bën urim
special për ditëlindje Vejsiut

I

sh-deputetja e LSI-së në qarkun e Beratit, Silva Caka sot ka publikuar
një foto në të cilën shihet së bashku me disa anëtarë të LSI, ndërsa i
uron ditëlindjen Ira Vejsiut. Sekretarja e Përgjithshme e LRI-së, Ira
Vejsi ka pasur ditëlindjen ditën e djeshme dhe siç duket, ky urim special
ka ardhur për të edhe nga ish-deputetja. "Grupi i zjarrit të Skraparit!
Gëzuar datëlindjen Ira Vejsiu!", shkruan Caka krahas fotos së publikuar
në "Facebook".

N

ë Shqipëri janë kundërshtarë të ashpër, por jashtë vendit de
putetët shqiptarë shpeshherë i lënë pas mëritë e ditës. Ashtu ka
ndodhur edhe
dje, në forumin e
Milanos "Për
Aksionin Parlamentar në
Parandalimin e
Dhunës dhe
Krimeve në
masë". Pjesëmarrës nga Shqipëria në këtë
event kanë qenë
deputeti Anastas
Angjeli nga PS,
Albana Vokshi
nga PD dhe Kejdi
Mehmetaj nga
LSI. Në takim u
diskutua mbi
angazhimin e
grave dhe të
rinjve në politikë, për të sjellë një frymë të mirë në politikëbërje.
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Aksidenti, gardisti Ervin Musai në gjendje të rëndë

U përplas me eskortën e Ramës, i arrestuari
Spiro Naçi bashkautor i këngës kundër tij
KORÇË - Spiro Naçi, drejtuesi i automjetit tip "Volkswagen" me targa AA 426 FD
që u përplas me eskortën e
kryeministrit Rama pasditen
e së hënës është arrestuar
nga policia e Korçës, pasi akuzohet si shkaktar i aksidentit
ku mbetën të plagosur gardistët Ervin Musai, Klodian
Llaka dhe Shkëlqim Pojana.
Sipas bluve të qytetit juglindor, mjeti i drejtuar nga Naçi
(udhëtonte në krah të
kundërt me eskortën) ka goditur fillimisht makinën "Rang
Rover" që drejtohej nga një

POSTIMI I ILIR VRENOZIT
Liroje Spiro Naçin, Edi Rama! Ky është djali që ka
bërë aksidentin me eskortën e kryeministrit…. E
goditën nga mbrapa dhe tani ia hedhin fajin atij…
Këtë video e kam bërë unë me Spiro Naçin, djali që
bëri sot aksidentin me eskortën e kryeministrit… E
kemi bërë para 3 ditësh. Kemi kënduar këtë këngë
me makinën e tij nëpër rrugët e Korçës me zë të
lartë, ai e hodhi dhe në 'FB' e tij…
Dhe çuditërisht eskorta sot godet nga mbrapa
makinën e Spiros dhe e akuzon atë tani…
femër dhe më pas mjetin e 4-ët
të eskortës ("Toyota"). Ndërkohë,
mësohet se ekspertiza paraprake dhe hetimet e kryera nga
policia lokale nuk mund të jenë

pjesë e fashikullit hetimor për
shkak të konfliktit të interesit
që ka në këtë rast, pasi dy nga
mjetet i përkasin Ministrisë së
Brendshme dhe janë në për-

Ilir Vrenozi dhe Spiro Naçi
dorim nga Garda e Republikës.
Nisur nga ky fakt, ekspertiza do
të kryhet nga një ekspert i pavarur. Një ditë pas aksidentit,
gardisti Ervin Musai (ishte në
njërën prej makinave të eskortës së Ramës) vijon të jetë në
terapi intensive nën kujdesin e
mjekëve në Spitalin e Traumës
në Tiranë. Sipas bluzave të
bardha, Musai nuk ka
përmirësime dhe ka probleme
me shtyllën kurrizore. Ndërkaq,
dy gardistët e tjerë kanë lënë

ambientet e spitalit rajonal të
Korçës. Nga ana
tjetër, pas vënies
në pranga të të
dyshuarit si autor i aksidentit ka
reaguar
një
qytetar nga Korça, i njohur për
postimet në rrjetin social "Facebook" dhe qëndrimin ndaj
kreut të qeverisë. Bëhet fjalë
për Ilir Vrenozin, i cili thotë se
Spiro Naçi nuk është fajtor për
aksidentin, pasi mjeti i tij është goditur nga pas. Vrenozi shkruan në "Facebook" se së
bashku me Spiro Nacin, 3 ditë
para aksidentit, kanë kënduar
nëpër rrugët e qytetit të Korçës një këngë kundër kryeministrit Rama. Ai e ka publikuar
këtë moment në rrjetin social
"Facebook".

I mbijetuari, i afërm i Renato Imerit e Endri Çaushit, vrarë në Vlorë e Durrës
VLORË

N

jë ditë pas atentatit
me eksploziv në
lagjen "Hajro Çakërri", policia e Vlorës ka arrestuar 25-vjeçarin Inez Hajrulla, i cili mbeti i plagosur
rëndë në këtë ngjarje. I riu
ishte duke udhëtuar me automjetin e tij tip "Jeep" për
në drejtim të vendit të quajtur "Bishti i Kalldrëmit, kur
u hodh në erë me 300 gr C4.
Pavarësisht se gjatë shpërthimit me tritol, ai u gjymtua
(humbi njërën këmbë), blutë
i kanë komunikuar arrestin
në spital për armëmbajtje pa
leje. Burime zyrtare nga
Drejtoria e Policisë së Qarkut
të Vlorës dje bënë me dije se
gjatë kontrollit të makinës së
Inez Hajrullës është gjetur
një çantë supi, brenda së
cilës kishte një pistoletë tip
"Glock", me fishek në fole dhe
17 fishekë në krehër. Të
njëjtat burime pohuan se
edhe një vit më parë, Hajrulla është arrestuar po për të
njëjtën vepër penale, atë të:
"Mbajtjes pa leje të armëve
luftarake dhe e municionit".
Ndërkohë, burime të rezervuara nga blutë e qytetit
bregdetar konfirmuan për
"GSH" se 25-vjeçari me precedent penalë kishte lidhje
gjaku me Renato Imerin, që
u ekzekutua më 31 korrik të
këtij viti pranë një lokali në
Lungomare, si dhe me 25vjeçarin Endri Çaushin, i
vrarë më 21 dhjetor 2015 në
një atentat në Durrës, bashkë me një mikun e tij. Të
dyja këto ngjarje i janë bashkangjitur dosjes së hetimeve
për të mësuar nëse atentati i
ndodhur paraditen e së
hënës ka lidhje apo jo me
këto dy vrasje.

ARRESTIMI

Policia e Vlorës dje ka
sqaruar me detaje se përse
u arrestua Inez Hajrulla,
djalë i një biznesmeni të njohur në këtë qytet. "Në vijim
të veprimeve hetimore të
kryera nga ana e specialistëve të Seksionit Kundër
Krimeve ndaj Personit në
Drejtorinë Vendore të Poli-

Atentati me eksploziv në Vlorë,
arrestohet 25-vjeçari që u gjymtua
Në makinën e Inez Hajrullait u gjet një pistoletë pa leje

25-vjeçari
i plagosur
Inez Hajrulla

DY VRASJET
E BUJSHME
Burime të rezervuara
nga blutë e qytetit
bregdetar
konfirmuan për
"GSH" se 25-vjeçari
me precedentë penalë
kishte lidhje gjaku me
Renato Imerin, që u
ekzekutua më 31
korrik të këtij viti pranë
një lokali në
Lungomare, si dhe
me 25-vjeçarin Endri
Çaushin, i vrarë më
21 dhjetor 2015 në
një atentat në
Durrës, bashkë me
një mikun e tij.
cisë Vlorë për zbardhjen e
rrethanave të ngjarjes si dhe
për identifikimin dhe kapjen
e autorit/ëve të vendosjes së
një sasie lënde eksplozive në
automjetin e shtetasit Inez

ARMA NË
MAKINË
Gjatë kontrollit të
makinës së Inez
Hajrullës është gjetur
një çantë supi,
brenda së cilës
kishte një pistoletë
tip "Glock", me
fishek në fole dhe 17
fishekë në krehër.
Policia e Vlorës bëri
me dije se edhe një
vit më parë, Hajrulla
është arrestuar po
për të njëjtën vepër
penale: "Mbajtje pa
leje të armëve
luftarake dhe e
municionit".
Hajrulla, ku si pasojë e
shpërthimit ky i fundit mbeti i plagosur në gjendje të
rëndë, ju infor mojmë se:
Gjatë këqyrjes së mjetit tip
'Jeep' në pronësi të shtetasit

Makina ku
shpërtheu
eksplozivi

DËNIMI I
25-VJEÇARIT
Pas atentatit të
ndodhur paraditen e
së hënës, policia e
Vlorës ka zbardhur
detaje të reja në lidhje
me 25-vjeçarin e
plagosur. Sipas bluve,
Hajrulla është shtetas
me precedentë të
theksuar kriminalë si
edhe i dënuar më
parë për disa vepra të
ndryshme penale në
fushën e krimeve
kundër personit,
vjedhje me dhunë dhe
trafikim të mjeteve
motorike.
Inez Hajrulla, mjet të cilit iu
vendos dhe shpërtheu lënda
eksplozive, në sedilien e shoferit, grupi hetimor ka konstatuar dhe sekuestruar në
cilësinë e provës materiale

një çantë supi brenda së
cilës kishte një armë zjarri
pistoletë tip 'Glock', me
fishek në fole dhe 17 fishekë
në krehër. Në këto kushte,
specialistët e Seksionit për
Krimet
e
Rënda
në
D.V.P.Vlorë kanë bërë arrestimin e shtetasit Inez
Hajrulla, 25 vjeç, banues në
Vlorë. I.Hajrulla është shtetas me precedentë të theksuar kriminalë si edhe i
dënuar më parë për disa vepra të ndryshme penale në
fushën e krimeve kundër
personit, vjedhje me dhunë
dhe trafikim të mjeteve motorike. Theksojmë se një vit
më parë ky shtetas është arrestuar po për të njëjtën vepër penale, atë të: 'Mbajtjes
pa leje të armëve luftarake
dhe e municionit'. Materialet hetimore iu referuan
Prokurorisë së Rrethit
Gjyqësor Vlorë për veprime
të mëtejshme", thuhet në
njoftimin zyrtar të policisë.

SHKURT
Plagoset me armë
zjarri efektivi i
policisë, Ermal Bregu
TIRANË - Ermal Bregu,
efektiv i komisariatit nr.1 në
Tiranë është qëlluar
mbrëmë me armë zjarri tek
ish-Parku i Autobusëve. Ngjarja ka ndodhur rreth orës
19:45, pranë një lokali. Mësohet se oficeri i policisë është plagosur në bark, ndërsa
është dërguar urgjentisht në
Spitalin e Traumës, ku i është dhënë ndihma e parë
mjekësore. Burime nga ky
spital pohuan se i plagosuri
ndodhet jashtë rrezikut për
jetën. Pas të shtënave me
armë, policia ka shkuar në
vendngjarje dhe ka nisur
hetimet. Pas kryerjes së veprimeve paraprake, hetuesit pohuan se polici Bregu, i
cili ishte jashtë shërbimit
është konfliktuar me dy
banorë të lagjes, njëri prej
tyre e ka qëlluar.

Zhduket prej 10 ditësh
53-vjeçari, djali,
ndihmë policisë
PUKË - Një 53-vjeçar nga
Fushë-Arrëzi është zhdukur prej 10 ditësh. Bëhet
fjalë për Idriz Ahmetin,
punonjës i mirëmbajtjes së
rrugëve, i cili është denoncuar nga familjarët si i humbur. Ditën e fundit që familja ka komunikuar me të,
Ahmeti iu kishte thënë se
ishte nisur drejt banesës në
fshatin Lajthizë, por nuk
kishte mbërritur kurrë. I
biri, Erjon Ahmeti dje tregoi telefonatat e fundit me
të atin. "Babai kur folëm për
herë të fundit më tha se
kishte zbritur në qendër të
fshatit. U nisa t'i dal para,
por nuk u takuam, mendova mos ka ndaluar tek fqinjët. I telefonova sërish, por
pas kësaj kohe telefoni është hapur dy herë, por babai
nuk përgjigjej. Të nesërmen
kam denoncuar, ndërsa këto
ditë kemi kërkuar gjithë
zonën, por nuk e kemi gjetur. Kërkoj angazhim më të
madh të policisë", tha djali
i 53-vjeçarit.

Zjarri shkrumbon
banesën, gjendet i
vdekur 45-vjeçari
KORÇË - Flakët e zjarrit
kanë shkrumbuar një banesë
në fshatin Lekas të Korçës,
ndërsa është gjetur i djegur
një 45-vjeçar. Burime nga policia lokale bënë me dije se viktima Ilir Qyrani është gjetur
gjatë kontrollit të bërë nga
zjarrfikësit. Mësohet se Qyrani kishte probleme mendore,
ndërkohë familja e tij jetonte
në fshatin Rrëmbec. Sipas
banorëve të fshatit Lekas, 45vjeçari ishte me probleme
mendore e konsumonte alkool dhe mund të ketë hyrë në
shtëpinë e pabanuar ku
mund të ketë ndezur zjarr për
t'u ngrohur, gjë që solli edhe
vdekjen e tij dhe djegien e
banesës. Ndërkaq, policia e
Korçës po heton për
zbardhjen e plotë të rrethanave të kësaj ngjarjeje.
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105-VJETORI I PAVARESISE

14 telegrame mes Ismail Qemalit dhe delegatëve të Kuvendit të Vlorës, dylbitë e Pandeli Calës, syzet
dhe vula e Thanas Floqit, ora e dorës, stilografi dhe vula e Luigj Gurakuqit, pena, me të cilën është
nënshkruar Akti i Shpalljes së Pavarësisë së Shqipërisë, xhamadani e ora e Isa Boletinit

"Ushtria osmane ndihmoi Ismail
Qemalin të shpallte Pavarësinë"
Fatmira Nikolli

D

ylbitë e Pandeli Calës,
syzet dhe vula e Thanas
Floqit, ora e dorës,
stilografi dhe vula e Luigj Gurakuqit, pena, me të cilën është nënshkruar Akti i Shpalljes së Pavarësisë së Shqipërisë; xhamadani e
ora e Isa Boletinit, aparati
telegrafik mors, me të cilin Qeveria e Përkohshme e Vlorës ka marrë e ka dhënë telegrame gjatë periudhës 1912-1914; objekte personale të protagonistëve të shpalljes së Pavarësisë së Shqipërisë
dhe më e rëndësishmja 30 flamuj
të periudhës së Pavarësisë, foto
origjinale të Ismail Qemalit dhe
foto të firmëtarëve.
Mes tyre, edhe 14 telegrame
mes Ismail Qemalit dhe delegatëve të Kuvendit të Vlorës. Ishte ky thelbi i ekspozitës së çelur
dje në Muzeun Historik Kombëtar, një bashkëpunim mes tij
dhe Qendrës Mbarëkombëtare të
Koleksionistëve të Shqipërisë.
Sendet e ekspozuara njiheshin,
ndërsa telegramet dalin për herë
të parë dhe hedhin dritë mbi
letërkëmbimet e Ismail Vlorës
dhe delegatëve më 1912.
Shpëtim Sala, drejtues i dhe
Qendrës Mbarëkombëtare të Koleksionistëve të Shqipërisë thotë në
një intervistë për "Gazeta Shqiptare" se si ka mundur të sigurojë dokumentet, cilat janë risitë
dhe hedh dritë mbi një dokument
të panjohur që sipas tij vërteton se
ushtria osmane në tërheqje më
1912 e ka ndihmuar Ismail Qemalin në Shpalljen e Pavarësisë.
Shpëtim Sala, koleksionist i njohur prej vitesh ka shfaqur për publikun shqiptar, flamuj të rrallë, dokumente e objekte që kanë të
bëjnë me figura të njohura historike të të gjithë krahëve.
- 105 vite më pas, si na gjen
përvjetori i pa
varësisë?
pav
Ne shqiptarët akoma nuk kemi
zënë karar me simbolet tona.
Shumë diskutohet për flamurin,
cili ka qenë. Po të lexosh që nga
viti 1914, shtypin e asaj kohe, në
mbi 40 shkrime secili thotë që flamuri që u ngrit në Vlorë është i
imi. Ka libra me kujtime që thonë
të njëjtën gjë. Ka diskutime po ashtu që lidhen me aktin e Pavarësisë
a me Himnin Kombëtar. Nuk ka një
situatë të qartë të shkruar nga histori jonë e këtyre 105 vjetëve për
ngjarjet që rrodhën gjatë 1912-ës,
gjatë vitit të Shpalljes së Pavarësisë dhe të 1913-ës gjatë qeverisë
së përkohshme të Vlorës.
- 14 telegrame tregojnë përg a titjen për Shpalljen e P
avarëPa
sisë, mes tyre edhe një telegram
nga Mbreti i ardhshëm, Ahmet
Zogu.

Shpëtim Sala: Ai i ndihmoi me ushqime gjatë
tërheqjes, në këmbim ndaluan serbët e grekët
Në këtë ekspozitë ne jemi munduar të sjellim 14 telegrame se si
Ismail Qemali (Vlora) e organizoi
Pavarësinë në Vlorë. Së pari u nisi
telegrame përfaqësive të qyteteve
të krahinave, që ishin bejlerë e çifligarë të mëdhenj, njerëz me pasuri të madhe që kishin në fakt një
mentalitet osman dhe një pjesë e
mirë e tyre u shfaqën si atdhetarë
të vërtetë në 28 nëntor 1912. Pasi
u mblodhën përfaqësitë, caktuan
se cilët do të ishin delegatët e Kuvendit të Vlorës dhe në ato telegrame do të shohim se Përfaqësia
e Vlorës zgjodhi Ismail Qemalin
dhe 4 të tjera, ajo e Lushnjës zgjodhi të vetët dhe kemi disa letra,
që këta delegatë i dërgojnë telegram Ismail Qemalit dhe i thonë
që se do vijmë. Është telegrami i
Ahmet Zogut, që i thotë Ismail
Qemalit që është zgjedhur për-

faqësues, delegat për krahinën e
Matit, pavarësisht se në aktin e
Pavarësisë, ai nuk ka firmosur,
sepse nuk ishte në Vlorë ngaqë
ishte në luftime me serbët në Mat.
Ishte në atë kohë 17 vjeç, por
meqë i kishte vdekur babai, përfaqësonte Zogollët dhe ata qenë
mjaft të njohur në krahinë.
- 105 vite më pas, mes shumë
tezash, a u hodh dritë pse nuk u
prit Isa Boletini?
Ka teza se ai nuk u prit se bejlerët me qëllim, por jo, Isa Boletini nuk është se ishte i varfër. Ai
ishte prijës e atdhetar i shquar,
por Kosova ishte e pushtuar nga
serbët. Ishte e vështirë të vinin
delegatët. E vetmja mundësi që
kishin ata që të vinin bashkë me
ushtrinë serbe. Ideja është që
kanë ardhur përmes Tetovës, Gostivarit kanë mbërritur bashkë me

delegatët e Strugës, Ohrit e
Tetovës, si Mehmet Pashë Derralla, Abdi Bej Ohri, etj. Bashkë me
këta, thuhet që ka ardhur edhe
Ismail Qemali. Dikush më parë,
dikush me ta, e dikush dy ditë më
vonë e është firmëtar. Isa Boleti ka
ardhur në datën 30 nëntor sipas
dokumenteve që disponoj unë. Ishte çështja e rrugës dhe e pamundësisë për të ardhur në Vlorë.
- Pse nuk kanë dalë më herët
këto telegrame?
Është hera e parë që publikohen në stenda e në korniza. U janë
vënë shirita që të mos dalin të
tjerë të thonë i kemi ne. Po përgatisim një libër për ta botuar.
- Ç'të reja ka libri?
Ka dokumente që sjellin ndryshim në atë që dimë ne, e në axhendën e asaj kohe. Sjellin ndryshime në rolin që kishte ushtria
turke e palarguar ende nga trojet
e pavarura më 28 nëntor 1912.
Kishte një marrëveshje të Ismail
Qemalit me këto ushtri, sepse Ismail Qemali 5 ushtarë kishte dhe
nuk mund të mbrohej kundër ser-

Në foto:
Syzet
dhe vula
e Thanas
Floqit

Në foto:
Dylbitë e
Pandeli
Calës

Në foto:
Xhamadani dhe ora e Isa Boletinit

Në foto:
Dje në Muzeun Kombëtar
bëve.
- E mbrojtën osmanët Ismail
Qemalin?
Kishte një kontribut që Ismail
Qemali i dha kësaj ushtrie. E
mbante edhe me ushqime, kishte
një kontribut të kësaj ushtrie osmane në tërheqje për të mos
lejuar forcat serbe për të mos kaluar më në jug të Shqipërisë, se sa
Shkumbini. Dhe këto janë fakte të
reja që ju do t'i keni.
- K
u i k
eni gjetur këto dokuKu
keni
mente?
Ne kemi mbi 200 anëtarë që
punojnë për këto evenimente.
Jemi 200 koleksionistë në Shqipëri e jashtë. Punojnë për këtë
ditë. Sot mund të them se vitin
tjetër do ketë gjëra të reja. Kam
gjëra që do t'i ruaj për vitin tjetër.
Mundësitë për t'u shfaqur janë të
pakta. Është një ambient që nuk
na lejon të japim çdo gjë që duam
ne të japim. Gjërat vijnë me
radhë.
- A ka dokumente që
vërtetojnë se ushtria osmane
ndihmoi Ismail Qemalin?
Ka. I kam unë në një libër që
do të botoj.
- Çfarë u bë me muzeun tënd?
Do financim, unë nuk
kam. Unë jetoj me pension 

"105-vjetori i shpalljes së Pavarësisë",
ekspozohen 14 telegramet e 1912-ës

N

ë Muzeun Historik Ko
mbëtar ekspozohen objekte të rralla. Dr. Dorian Koçi
tha dje me rastin e 105-vjetorin
e Pavarësisë se kjo ditë dhe ky
flamur përbashkon të gjithë shqiptarët. "Ne jemi si vëllezërit
Siamezë, kur sëmuret njëri
teshtin tjetri". Sipas kësaj sentence, huazuar nga një skenar
filmi fort të njohur, dukej se
Porta e Lartë e Azisë kërkonte
vazhdimësinë e vëllazërimit me
shqiptarët e Evropës. Ndërkohë, vështirë ta thuash se edhe
shqiptarët, të ndikuar fort nga
"dashuria" 500-vjeçare, ku herë
pas here u ishte dhënë shansi

të merrnin në duar frenat e vetë
Perandorisë, po ndaheshin me gëzim nga pushtuesit e lodhur. Ndërsa në 28 Nëntor të vitit 1912, pas
shumë negociatash të vështira diplomatike në kancelaritë e Evropës,
Ismail Qemali dhe 83 delegatët nga
të gjithë viset arritën në shpallnin
Pavarësinë e Shqipërisë.
Për të përkujtuar një ditë kaq të
rëndësishme për shqiptarët, në
Muzeun Historik Kombëtar u çel
ekspozita "105-vjetori i shpalljes së
Pavarësisë". Kjo ekspozitë u organizua në bashkëpunim me Qendrën Mbarëkombëtare të Koleksionistëve të Shqipërisë.
Sipas drejtorit të Muzeut Historik Kombëtar, dr. Dorian Koçi,
festa e flamurit është më e veçanta, pasi është ky flamur që i bashkon të gjithë shqiptarët në rajon.
"Kjo ditë dhe ky flamur na përbashkon dhe na bën krenarë" tha mes
të tjerash në fjalën e tij të përshëndetjes drejtori i Muzeut Historik

Kombëtar. Dr. Dorian Koçi. Ai shtoi gjithashtu se në ekspozitë janë
të ekspozuara flamujt që janë përdorur që nga viti 1912 deri në 1920
dhe që kanë të bëjnë me përpjekjet e mëdha të shqiptarëve në
kuadër të shtetformimit. Objekti
kryesor i kësaj ekspozite tematike
është pena, me të cilën është nënshkruar Akti i Shpalljes së Pavarësisë së Shqipërisë. Objekt tjetër me
rëndësi është aparati telegrafik
mors, me të cilin Qeveria e
Përkohshme e Vlorës ka marrë e ka
dhënë telegrame gjatë periudhës
1912-1914. Në stenda janë ekspozuar objekte të protagonistëve të
shpalljes së Pavarësisë së Shqipërisë. Në ekspozitë janë gjithashtu flamuj të periudhës së Pavarësisë, foto origjinale të Ismail Qemalit, foto të firmëtarëve, që nënshkruan Aktin e Shpalljes së Pavarësisë, dorëshkrime origjinale,
gazeta e revista të asaj periudhe etj.
Një vend të rëndësishëm në ek-

spozitë zënë flamujt e shoqërive
atdhetare, të cilat ndezën
dëshirën e patriotëve shqiptarë
që Shqipëria të ishte e lirë dhe e
pavarur. Nga ana e tij, presidenti i Qendrës Mbarëkombëtare të
Koleksionistëve të Shqipërisë,
Shpëtim Sala tha se ekspozita
"105-vjetori i shpalljes së Pavarësisë" vjen në frymën e shumë
bashkëpunimeve të Qendrës me
Muzeun Historik Kombëtar. Ai
shtoi se e veçantë në këtë ekspozitë është dhe paraqitja e
14 telegrameve, të cilat hedhin
dritë se çfarë ka ndodhur gjatë
ditëve të ngarkuara të nëntorit
1912. Më pas nxënësit e shkollës "Gustav Majer" dhanë
një koncert me këngë dhe reci ti me p ë r të p r a nis h m it e
shumtë që ndodheshin në hollin e Muzeut Historik Kombëtar. Ekspozita do të qëndrojë e hapur nga data 28 nëntor deri më 4 dhjetor 2017.
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KASTRIOT DERVISHI

Në foto:
Flamuri i
Ismail
Qemalit

Në foto:
Ora e
dorës,
stilografi
dhe vula
e Luigj
Gurakuqit

Mbi dokumentin e pavarësisë. Gjatë kohës së luftës,
mendjendrituri Lef Nosi dy
arka me dokumente të çmuara
të historisë së Shqipërisë, përfshi edhe dokumentin e pavarësisë i vendosi në kasafortën e
Bankës së Shqipërisë. Lefi i
frikësohej dëmtimeve të mundshme që mund të sillte koha që
po vinte. Megjithatë, për të
zezën e Shqipërisë, komunistët
erdhën në pushtet. Krejt pa përvojë në punët e shtetit, amatorë
të rrezikshëm, shkatërruan një
pjesë të madhe të madhe të
arkivave, duke shkaktuar ndër
të tjera edhe një katastrofë e një
dëm të pariparueshëm në
trashëgiminë historinë të vendit. Dy arkat e rëndësishme të
Lefit, deri në vitin 1948 qëndruan në Bankë. Më pas u morën
dhe u kontrolluan nga njerëzit
më të papërshtatshëm për dokumente, oficerët e Drejtorisë
së Sigurimit të Shtetit, të cilët



KEMP-i. Marr një KEMP si
i sëmurë që jam. E nuk kam
mundësi unë që me 100 mijë lekë
rrogë (të vjetra) të ngre një muze.
Mendoja se dikush do investonte,
por jo. Po presim, por këto dokumente janë te muzeu online i flamurit. Duhet që shteti të na japë
një sallë që të bëjmë një muze Flamuri në Tiranë, me gjithçka foto,
dokumente e flamuj.
- Pse nuk janë publikuar më
herët?
Më 1962 u bë një fushatë që lidhej me mbledhjen e dokumenteve
për Pavarësinë. Ishte një fushatë
e tillë, që u bë edhe më 1937 për
festimin e 25-vjetorit dhe u paguan
para për të blerë dokumente e fotografi. U mblodhën dhe u bënë
botime të censuruara më 1962 se
disa nga fir mëtarët ishin të
padëshirueshëm nga sistemi i kohës. Zhdukeshin dokumentet për
Dom Nikollë Kaçorrin, a Mithat
Frashërin. Edhe më 2012 u bënë
botime, por pa saktësi recencash
në fund. Janë të pashfrytëzueshme, ndaj duam t'i bëjmë me index. Por nuk kemi para që të përkthejmë nga Osmanishtja. Ka një
kalendar osman të asaj kohe, që
është i padeshifrueshëm. Kam
takuar 3 veta që të gjej datën se
kur është nisur një telegram dhe
nuk e gjejmë dot. Por data është e
rëndësishme. Na i kanë përkthyer
datat, sikur letrat janë dërguar në
tetor, por urimet u çuan në nëntor pas pavarësisë, jo para.

mendjen e kishin te "koha e gjermanit", se Shqipëria tjetër as që
ekzistonte për ta. Njëra nga arkat
është gjetur e thyer sepse ishte
kontrolluar për koleksione pullash.
Në raportin përkatës, ndër të tjera
thuhej:
"Mbasi u sollën në Drejtori, u
fillua nga kontrolli i imët për të
mundur gjetjen e dokumenteve të
ndryshme si korrespondenca të
regjencës me okupatorin nazist
dhe organizatat antipopullore Balli e Legaliteti, të regjimeve fash-

KUJTIMET E LASGUSHIT PËR DITËN
E FLAMURIT NË BUKURESHT

F

Në foto:
Pena e shpalljes
së Pavarësisë

SI U DHURUA DOKUMENTI ORIGJINAL I PAVARËSISË

lamuri i Kollonisë shqiptare
ishte i kuq me shkabën
dykrerëshe në mes, qe bërë prej
mëndafshi të qindisur rreth e
përqark me bufka të arta dhe
kishte më një anë dy esharpa njëra e kuqe, tjetra e zezë - të
cilat mvareshin me hijeshi prej
majës së shtizës gjer përposh".
Lasgush Poradeci në një fragment nga botimi "Himni Kombëtar 'Flamurit pranë të bashkuar' dhe gjeneza e tij" kujtonte se si festohej në Bukuresht
Festa e Flamurit. Ai kujtonte se
"ftoheshin dhe përfaqësitë e
huaja, ambasadorët, ministrat,
konsujt, të cilët në atë atmosferë ngazëllonjëse të botës shqiptare i jepnin kishës dhe fes-

lonjëse të botës shqiptare i jepnin kishës dhe festës një
madhëri dhe një madhështi të
rrallë.
Kisha qe e mbushur përplot
dhe tri të katërtat e të pranishmëve rinin nga mungesa e vendit jashtë në oborr, bukur të rrethuar dhe të stolisur për atë festë. Aty jashtë në oborr, më të
djathtën e hyrjes kryesore të
kishës, qëndronte i vendosur me
shkëlqim flamuri i Kollonisë, i
cili ishte më i madhi dhe më i
bukuri nga gjithë flamurët e shoqërive dhe organizatave të Bukureshtit që kishin flamur.
Flamuri i Kollonisë shqiptare
ishte i kuq me shkabën
dykrerëshe në mes, qe bërë prej

iste, që të faktonim qëndrimin dhe
punën e aparateve kuislinge, organizatave antipopullore e okupatorëve të ndryshëm kundër interesave të vendit e popullit tonë. Të
tilla dokumente gjatë kontrollit
nuk u gjetën".
Dokumentet më të rëndësishme
kishin të bënin me studimet e Lef
Nosit, çështjen e kufijve të Shqipërisë, konferencën e ambasadorëve, Luftën e Parë Botërore,
harta topografike të Shqipërisë,
etj, etj. Po ashtu, sipas procesverbalit, në arkat gjendeshin edhe "dokumente mbi shpalljen e independencës dhe zgjedhjen e qeverisë së
përkohshme më 1912".
Është provuar ekzistenca e dokumentit brenda institucioneve shtetërore në vitin e festimeve të 50vjetorit të pavarësisë. Më pas, kalon
në një procedurë "dhurimi" aspak
normale, por gjithsesi brenda Shqipërisë (rezervohem momentalisht
për më shumë se kaq). Shtetit sh-

PËR HERË TË PARË/ DEL HIMNI I PANJOHUR I
FLAMURIT QË SHKROI EQREM ÇABEJ

Në foto:
Eqrem Çabej

P

Në foto:
Lasgush Poradeci
tës një madhëri dhe një
madhështi të rrallë".

RRËFIMI

Festa më e madhe e Kollonisë
dhe e kishës shqipe të Bukureshtit ish 28 Nëntori: Dita e flamurit dhe Shën-Gjergji: Emri
i Gjergj Kastriotit.
Këto kremtime bëheshin me
bujën dhe me madhështinë më
të madhe, duke u ftuar në Seli
të Kollonisë dhe në kishë autoritetet dhe personalitetet më
të larta të vendit, me mbretin
në krye të të gjithëve; ftoheshin
dhe përfaqësitë e huaja, ambasadorët, ministrat, konsujt, të
cilët në atë atmosferë ngazël-

mëndafshi të qindisur rreth-epër-qark me bufka të arta dhe
kishte më një anë dy esharpanjëra e kuqe, tjetra e zezë- të cilat
mvareshin me hijeshi prej majës së shtizës gjer përposh.
Shumë i rëndë ishte flamuri dhe
nga ky shkak e mbanin përhera
dy veta, njëri tosk, tjetri gegë, të
mveshur secili burrërisht me
rrobet e tyre kombëtare.
Kurse kjo ishte pamja e përjashtme e kishës në festat më të
mëdha të saj - 28 Nëntor dhe ShënGjergj-, përbrenda ajo çkëlqente
nga uniformat dhe robat e zyrtarëve, po më shumë nga fryma
shqiptare që frynte nër zemra.

qiptar si pasojë e mosvlerësimit
fare të arkivave, i kanë humbur
dokumente shumë të rëndësishme të jetës së tij. Sjellja e shtetit komunist ndaj Lef Nosit, dokumenteve dhe arkivistëve, nuk
ndryshon fare edhe në ditët tona.
Shteti jonë i propagandës i përngjan një altoparlanti të ndryshkur
brenda, por të lyer me bojë të
kuqe përsipër, i cili as që do ta
njohë e ta shohë në çfarë katastrofe ndodhet rrjeti arkivor i vendit. Mjafton që të ngrejë komitete e autoritete kot më kot,
por kurrë arkivat që i duhen një
shteti. Mosadministrimi i dokumentit të pavarësisë është simbolika më e hidhur e gjendjes
administrativo-arkivore të shtetit shqiptar. Sigurisht tashmë
nuk çuditem fare, sepse kur
marr vesh sesi humbin dokumente sot nga injoranca e mendjemadhësia, çfarë të them për
atë kohë. Defektet vazhdojnë.

ër shumë mot Ditën e Flamu
rit!
Po ndajmë këtu me ju sot këtë
"Himn të Flamurit" të panjohur,
shkruar nga Eqrem Çabej më
1937, për ta paraqitur në
konkursin e shpallur nga shteti
shqiptar "për një himn të ri me
frymë thjesht shqiptare".
Çabej e tërhoqi këtë krijim
nga konkursi, kur mori vesh se
në të mer r nin pjesë personalitete të cilët i nderonte e i
çmonte lart e me të cilët nuk e
quante veten të denjë të matej,
bën me dije Shtëpia Botuese
"Çabej" që drejtohet nga e bija
e dijetarit, Brikena.

Eqrem Çabej
HIMNI I FLAMURIT
Buzë valësh që rreh deti
Përmbi shkrepe mijvjeçare
Përmbi mal ku sundon shqipja
Edhe rrit gjini krenare,
Ku jep burri besa-besën
E ku vdes si vdiq qëmotit,
Po valon e lëshon hije
Flamuri i Kastriotit.
Ku rreh ti, atje po rrahin
Gjithë zemrat e bujarvet,
Ku valon, atje valon dhe
Gjaku i nxeht' i Shqipëtarvet,
Atje lidhet besa e Zotit

Për liri dhe për Atdhe!
Se Shqipnia asht' e jona!
Për at gjak e për kët dhe!
Te kështjell' e bardh' e Krujës
Rreth e qark e mbi bedena
U mblodh komb' i fort' i Arbrit
Rreth Shqiponjës me dy Krena.
U droth toka fort e vjetër
Kur i ranë kaq dëshmorë
Rreth flamurit të përgjakun
Si dhandurë me kunorë.
Ku rreh ti, atje po rrahin
Gjithë zemrat e bujarvet,
Ku valon, atje valon dhe
Gjaku i nxeht' i Shqipëtarvet,
Atje lidhet besa e Zotit
Për liri dhe për Atdhe!
Se Shqipnia asht' e jona!
Për at gjak e për kët dhe!
Ju Shqiptarë djemt e shqipes
Mos harroni se kush jemi.
Këtë flamur kurr të thyem,
Këtë gjak në dej që kemi,
Këtë truell që na dha Zoti,
Bani be se do t'i mbroni,
Dhe sa jet nji frym'e gjallë
Kurrëkuj s'do t'ia lëshoni.
Ku rreh ti, atje po rrahin
Gjithë zemrat e bujarvet,
Ku valon, atje valon dhe
Gjaku i nxeht' i Shqipëtarvet,
Atje lidhet besa e Zotit
Për liri dhe për Atdhe!
Se Shqipnia asht' e jona!
Për at gjak e për kët dhe!
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Cutting syndrome (sindroma e prerjes) dhe
sjellje të tjera vetëdëmtuese tek adoleshentët

(V
ijon ng
a ffaqja
aqja e parë)
(Vijon
nga
... shenja në këmbë dhe bark, të
gjitha gërvishtje të forta me mjete
të mprehta të bëra më dëshirën e
saj, duke menduar se dhimbja që
ndjente do të zhdukej, por, jo, nuk
ishte ashtu, siç i kishin thënë
miqtë. Megjithatë, fillimisht dukej
sikur kjo gjë e bënte të ndjehej më
mirë, por më pas iu kthye në një
ferr të vërtetë e tani duket sikur
nuk e ndal dot më e nuk do të shpëtojë kurrë prej saj…
Shembulli i paraqitur përshkruan shumë shkurt gjendjen e një
adoleshenteje që u paraqit për ndihmë e shoqëruar nga nëna e saj, e
cila fatkeqësisht e kishte kuptuar
vonë se ç'po ndodhte me vajzën e
saj. Janë të konsiderueshme rastet e adoleshentëve që zhvillojnë
këtë lloj sjelljeje. Është ilustruar
nëpërmjet një vajze për faktin se
shumica e adoleshentëve që paraqiten me këtë problematikë janë
vajza. Fillesat zakonisht përkojnë
me periudhën e para adoleshencës
dhe forma më e përhapur e vetë
dëmtimit është prerja apo gërvishtja nëpër mjet mjeteve të ndryshme që gjenden lehtë, si, për
shembull, majat e kompasit, gërshërët e të tjera mjete rrethanore
me tehe të mprehta, të cilat mund
të shkaktojnë prerje të vogla dhe
gjakosje. Ndërkohë që ka edhe forma të tjera, si djegiet në pjesë të
ndryshme të lëkurës apo goditje që
shkaktojnë njolla në lëkurë.
Kur prindërit, mësuesit apo
persona të tjerë në kontakt me
adoleshentët
që
kryejnë
vetëdëmtime, vërejnë shenjat
fillimisht mendojnë se janë si
pasojë e tentativës për vetëvrasje,
por, në fakt, nuk është ky qëllimi. Adoleshentët e përdorin si
formë çlirimi vetëdëmtimin ndaj
emocioneve negative dhe krijojnë
bindjen dhe më pas ndjejnë se
kur shkaktojnë dhimbje fizike në
trup, arrijnë të mposhtin dhimbjen shpirtërore, stresin e shkaktuar në situata të caktuara. Gjithsesi, risku i humbjes së jetës është prezent për shkak se individi
me kalimin e kohës dhe realizimin e sjelljeve të përsëritura
bëhet tolerant ndaj dhimbjes, e
duke kërkuar të ndjejë dhimbje
më të fortë për të mposhtur emocionet negative mund të shkaktojë plagë vdekjeprurëse në trup
apo të bëhet pre e infeksioneve

të rënda për shkak të instrumenteve të përdorura për vetëdëmtim,
plagëve të hapura në kontakt me
mjedisin dhe bakteret përreth, të
cilat sërish kanë pasoja fatale për
jetën.
Pavarësisht vështirësisë për të
kuptuar zhvillimin e kësaj sjelljeje, përveç zhvendosjes së vëmendjes nga emocionet negative,
janë edhe një sërë faktorësh që

ndikojnë duke filluar nga imitimi
i sjelljes brenda grupit të adoleshentëve, pasi kthehet në një
lloj modeli i aplikuar nga grupi i
adoleshentëve që ndajnë eksperienca jetësore, përjetime e forma
lehtësimi me njëri tjetrin, duke
krijuar trendin të cilin e mbajnë
sekret dhe e ndajnë vetëm me ata
që veprojnë në të njëjtën mënyrë,
duke vazhduar me nevojën për të

marrë vëmendje dhe kujdes nga
prindërit, të rriturit e tjerë apo
bashkëmoshatarët, apo të ndjerit
e diçkaje të fortë brenda vetes në
momentet kur nuk kanë asnjë
lloj stimuli. Gjithashtu, shkas
mund të bëhen site të ndryshme
në mediat sociale ku adoleshentët promovojnë këto lloj sjelljesh si normale, tërheqëse dhe
protestuese për adoleshentët, të

cilët kuptojnë shumë mirë njëritjetrin, por të tjerët nuk i kuptojnë dot ata.
Por, le të fokusohemi, te
vetëdëmtimi që disa individë e krijojnë si zakon për të përballuar
dhimbjen emocionale dhe që e
mbajnë sekret e nuk duan ta ndajnë me askënd tjetër. Ata ndjejnë
se është njëlloj lehtësimi i
përkohshëm shpirtëror duke e
bërë vetëdëmtimin një sjellje të
përforcuar në vazhdim dhe sa më
shumë e praktikojnë aq më e
fortë bëhet kjo sjellje. Mjafton një
grindje në familje, në shkollë, me
partnerin apo thjesht ndjesia e të
qenit i paaftë për t'u përballur me
kërkesat, vërejtjet e vazhdueshme që individi ta përsërisë
sjelljen vetëdëmtuese si çlirim.
Disa nga format e sjelljes që ju
bëjnë të dyshoni/kuptoni së adoleshenti po kryen sjellje vetëdëmtuese janë plagë që në vend të
shërohen bëhen më problematike,
disa prerje në një vend të caktuar
të trupit p.sh: në parakrah mund
të ketë shenja në formë vijash të
njëpasnjëshme,
mbajtja
e
veshjeve, që nuk tregojnë gjymtyrët dhe të qenit i kujdesshëm për
të mos zbuluar këto pjesë të trupit
as në ambientet e shtëpisë e as në
shkollë gjatë orës së fizkulturës
p.sh, apo gjatë stinëve të ngrohta
adoleshentët zgjedhin të përdorin
veshje, të cilat i mbulojnë gjymtyrët krejtësisht, tërheqje sociale,
shmangie nga aktivitete të ndryshme shoqërore, të qëndruarit
vetëm shumë më tepër se përpara
apo prania e mjeteve prerëse në
çantë apo dhomë ndryshe nga rutina e mëparshme.
Nëse vëreni se adoleshenti ka
kryer sjellje vetëdëmtuese, qoftë
edhe një herë të vetme, flisni rreth
problemit dhe konsultohuni me
një specialist të fushës për
mënyrën sesi mund të komunikoni me fëmijën tuaj dhe jini vigjilent për çka ndodh përreth e me
kë shoqërohet, si i përballon emocionet e forta dhe situatat stresante
dhe, nëse sjellja vetëdëmtuese ka
tendencën të përsëritet duhet të
merrni seriozisht në konsideratë
faktin se mund të jetë duke u zhvilluar një problem serioz i shëndetit mendor dhe jo vetëm një
sjellje e fituar, e cila mund të tejkalohet me vullnetin dhe
dëshirën tuaj për ta ndryshuar atë.
* Psikologe klinike,
terapiste, EMDR
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DASHI

Në vend të festimit

DEMI
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... njerëz, a ke ndihmuar ndonjë të
varfër etj.? Nuk do pyes sot se ç'ke
bërë për Atdheun, për të mos
prishur atmosferën festivo-konsumatore, por mendoj se duhet
edhe pak reflektim rreth gjendjes
sonë aktuale si shoqëri. Feja këtë
dimension i jep festave. Përveç gëzimit që karakterizon një festë,
kërkohet edhe falënderimi, reflektimi dhe vendosmëria për të sjellë
ndryshime pozitive në jetën individuale dhe atë kolektive. Mendoj
se çdo punë e mirë me qëllim përfitimin komunitar, mund të quhet
lehtësisht atdhedashuri. Mendoj
se duhet të gjykojmë realisht atdhedashurinë tonë për sa i përket
sakrificës së përbashkët në shoqërinë civile, siç mund të përmendim arsimimin e edukimin e
brezave. Nëse e ndajmë patriotizmin nga nacionalizmi, është
më se normale që, ne si Shqiptarë
të ndihemi krenar për vlerat tona
të përftuara prej shekujsh, për besën, mikpritjen, tolerancën etj.
Nga ana tjetër, duhet një reflektim
kritik edhe ndaj kësaj krenarie 'apriori' që ndoshta më shumë vjen si
trashëgim se sa një jetësim real
koherent. Asnjë vlerë nuk është
stabile, por dinamike; mund ta
humbësh, por edhe ta thellosh më
shumë. Sot mund të jemi njerëz të
besës, siç kemi qenë, por mund të
na karakterizojë edhe mosmbajtja
e fjalës. Mund të jemi edhe më tolerantë se ç'kemi qenë, por ndoshta edhe jemi fanatikë të ideologjisë
politike e fetare dhe jemi gati të
shqyejmë njëri-tjetrin. Mund të
jemi të ndershëm, siç kemi qenë,
por ndoshta edhe korrupsioni, ryshfeti dhe mospagimi i taksave
eshtë fenomen i gjerë sa nuk
mund të shpërfillet, etj. Sipas Simon Keller, patriotizmi nuk duhet
të kthehet në një vegël të politikës
për të mobilizuar masat, ose për

Hëna dhe Neptuni do të shkaktojnë luhatje
të humorit. Ndërkaq, është më mirë të mos e
dramatizoni gjendjen, mos krijoni stuhi brenda një gote uji! Mos u jepni shumë rendësi
ndjenjave, që po nuk u treguat të kujdesshëm,
mund t'ju nxjerrin nga rruga e duhur.

Pranoni të gjitha propozimet argëtuese nga
miqtë. Do të keni gjithashtu edhe kontrata
të reja me njerëz të panjohur interesantë.
Mund të organizoni edhe një mbrëmje
sportive, apo të flisni me një person
veçanërisht të afërt.

BINJAKET
Me mënyrën sesi është pozicionuar Marsi,
do të ishte më mirë të mos mbanit shumë
kunguj nën një sqetull. Kuptojeni njëherë
e mirë që nuk mund të bëni shumë gjëra
në të njëjtën kohë. Mos e lejoni rutinës t'ju
burgosë. Nganjëherë stakoni mendjen dhe
bëni pushim.

GAFORJA
Pozicionimi i Hënës mund të krijojë acarime edhe pa pasur një motiv. Përpiquni të
bëni një shëtitje në një vend të gjelbëruar.
Pozicionimi i Uranit do të bëj që të ketë
ndryshime të rëndësishme, me kthesa të
papritura.

LUANI
Me intuitën e juaj, nga nesër do të dini të
kuptoni se çfarë po ndodh realisht në mjedisin e punës. Përpiquni ta shfrytëzoni sa
më mirë këtë gjë. Do të zbuloni se kontributi juaj do të konsiderohet shumë i
rëndësishëm dhe kjo do t'ju kënaqë së
tepërmi.

VIRGJERESHA
Keni mundësinë për të takuar persona dhe
kultura të ndryshme, me tradita dhe mënyra
të tjera jetese nga ju. Parashikohen udhëtime. Pas pak do t'ju duhet të hiqni dorë
nga orët e gjumit për të mbajtur ritmet e
veprimtarisë.

t'i bërë makjazh problemeve të
mundshme të një vendi. Ndoshta
është pikërisht ky këndvështrim
që shtyu klerin tonë para një shekulli, hoxhallarë e priftërinj, të ishin pjesë e të gjitha zhvillimeve të
mëdha kombëtare. Kombi do sakrificë, punë, altruizëm. Mbi të gjitha
kombi kërkon një qytetar me vlera,
ose me gjuhën e fesë; një besimtar
dinamik që kontribuon e sakrifikon për vendin. Është pozitive që

ka një rritje të ndjenjës së patriotizmit dhe këtë e shohim te të rinj
e të reja, të cilët gëzojnë e
shpresojnë për një të ardhme të
mirë të vendit tonë. Ku u ëndërrua të ishim e ku jemi! Ç'halle ka
bota e zhvilluar, e ç'halle kemi ne!
Ç'vlera mendojmë se kemi, e ku
jemi në të vërtetë! Nëse ardhmëria
e një vendi mund të shihet qartë
në gjendjen e rinisë, ç'na pret pas
20-30 viteve? Perse u dha jeta për

këtë vend, e si po i dilet për zot
sot? Dhe në fund; pse kemi akoma
kaq të varfër, kaq shumë ndasi dhe
kaq shumë kriza të ndryshme sociale në shoqëri? Gjithsesi, unë
jam shpresëplotë se një e ardhme
më e mirë na pret dhe falënderoj
Zotin, i përlotur që jemi të lirë e të
pavarur për të jetuar të shenjtat
tona. Gëzuar!
* Komuniteti Mysliman
Shqiptaro-Amerikan

PESHORJA
Pritet të keni ulje dhe ngritje të humorit në
lidhje me sqarime familjare, por jo përballje zënkash. Çlirohuni nga të tjerët. Veproni
sipas mendjes suaj në çdo mjedis, po u
dashur fare t'u përshtateni ritmeve të të
tjerëve.

AKREPI
Sot do të jeni nismëtar i iniciativave të bukura në grup. Do të argëtoheni jashtë mase,
duke harruar çdo shqetësim. Aftësia e juaj
për të dëgjuar kërkesat e partnerit dhe t'i
plotësoni dëshirat do të forcojë lidhjen.

SHIGJETARI
Ndonjë zënkë do të ndikojë ndjeshëm në
klimën dashurore. Do të jetë më mirë t'i
kontrolloni reagimet e gjaknxehtësisë. Një
mik vetëm për të mohuar mbështetjen e
premtuar, do të përpiqet t'ju fusë dyshime
për zgjedhjen e bërë.

BRICJAPI
Hëna bashkëvepron pozitivisht me Venusin,
Marsin dhe Neptunin. Do të njihni persona, të cilët mund t'jua vërtetojnë menjëherë
vlerën dhe sinqeritetin. Po kaloni një periudhë ndryshimesh në çdo fushë. Të papriturat do t'ju bëjnë përsëri vizitë.

UJORI
Do t'ju jepet më në fund rasti për të përcaktuar disa situata delikate familjare dhe të
merrni një vendim të rëndësishëm, që do
të jetë zgjidhje për të gjithë. Mos harroni se
janë mendimet e së sotmes që formësojnë
të ardhmen tuaj. Jini optimist dhe pozitiv.

PESHQIT
Nëse ndryshimet në dashuri deri më tani
janë shfaqur në mënyrë rastësore, tashmë duhet të angazhoheni në mënyrë më të
vendosur. Me Mërkurin kundra, është më
mirë të jeni të kujdesshëm në gjithçka që
bëni. Shmangni shpërqendrimet e vogla
të mërzitshme.
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A

rlind Ajeti ka dhuruar
një paraqitje me dy fytyra ndaj Juventusit në kampionat, në humbjen 3-0 të
Krotones së tij përballë bardhezinjve. Mbrojtësi shqiptar
ishte në pjesën e parë ndër
më të mirët në fushë, por
në të dytën, çdo pavëmendje u ndëshkua nga kundërshtarët, të cilët morën tri
pikët. Tani Ajeti synon që
t'i takojë përsëri si kundërshtarë shumë shpejt bard-

Ajeti: Dua të eliminoj Xhenoan
që të ndeshem prapë me Juven
hezinjtë, këtë radhë në
Kupën e Italisë. Por për të
arritur te ndeshja ndaj
tyre, më parë ai duhet të
mposhtë Xhenoan, në
ndeshjen e të enjtes në
darkë, për të siguruar një
tjetër takim në "Allianz Stadium" me skuadrën e Alegrit në dhjetor. "Pas ndeshjes

me Juventusin, shohim
vetëm sfidën e radhës. Nuk
kemi aq shumë kohë për të
rikuperuar gjendjen tonë
më të mirë, por po kthejmë
vëmendjen e plotë drejt
Xhenoas. Duhet gjithmonë
të japim maksimumin. Ne
shkojmë atje për të bërë
ndeshjen tonë dhe që të

mundohemi të fitojmë. E
dimë që, nëse e mbyllim në
barazim, kjo ndeshje mund
të shkojë me shtesa dhe penallti. Por e rëndësishmja
është që të bëjmë sa më
mirë dhe të mundohemi të
kalojmë turin",- theksoi futbollisti shqiptar rreth
ndeshjes së Kupës. "Xhenoa
ka shumë lojtarë me cilësi,
i kemi përballur jo shumë
kohë më parë. Nuk do të
jetë një ndeshje e lehtë, por
objektivi ynë është të

kalojmë turin. Ndaj do ta
përballojmë këtë sfidë me
përqendrim maksimal.
Kemi një grup fantastik
lojtarësh, ndihmojmë gjithmonë njëri-tjetrin dhe stërvitemi në maksimum.
Vetëm kështu mund të
jemi gati kur trajneri na
kërkon të japim kontributin në fushë",-tha futbollisti i cili ka alter nuar
ndeshje në formacionin titullar dhe në pankinë në
këtë sezon me Krotonen.

Mesfushori i Teutës po shkëlqen në këtë sezon, por nuk kërkon të "fluturojë"

Çyrbja: Unë lider? Pa
ekipin nuk jam asgjë
T

euta do të luajë sot në
Kamëz, ndeshjen e
parë të turit të dytë
të Kupës së Shqipërisë. Kjo
përballje do të zhvillohet
në orën 14:00. Përpara
kësaj sfide, mesfushori Arbër Çyrbja beson se "djemtë
e detit" e kanë potencialin
për të luftuar në dy fronte.
Në një intervistë për "Vip
Sport", Çyrbja shprehet se
skuadra e Teutës është më
e bashkuar se kurrë dhe se
trajneri Magani ka besim
te lojtarët e tij dhe
anasjelltas.
Ndeshja e radhës për
Teutën është kundër Kamzës në K
upë. Si e shihni
Kupë.
këtë përballje?
Kamza është kundërshtari i radhës dhe një
ndeshje për t'u vlerësuar.
Si çdo ndeshje do të hyjmë
në fushë të karikuar për të
marrë rezultatin e kërkuar.
Kupa n
uk është v
etëm
nuk
vetëm
një mundësi për trofe, por
edhe shans për Europën.
Mendoni se K
upa është
Kupa

FLET
ISH-KAPITENI

Durrsakët luajnë sot në Kupë ndaj Kamzës

vërtet një mundësi për
Teutën, si rrr
a më e shuga
r ug
kurtër për të shkuar në

Europën. Është një kompeticion me një tjetër
specifikë, ku nuk lejohet

Igli Tare dënohet me një ndeshje
pezullim dhe 10 mijë euro gjobë

Hernandez: Mesi? Dribloi në
stërvitjen e parë Pujol dhe Turam

Ç

avi Hernandez, ishmesfushori i Barcelonës, ka kujtuar në një
intervistë për mediat
spanjolle se si është njohur ai me talentin e Lionel Mesit. Ylli argjentinas
kishte rënë në sy në "La
Masia", por të stërviteshe
asokohe me ekipin e parë
ishte diçka krejt tjetër.
Megjithatë, në fjalët e tij,
ish-kapiteni i katalanasve tregon se Mesi
shfaqi menjëherë aftësitë
e tij edhe përballë emrave më të mëdhenj të
futbollit botëror të atyre
viteve duke i bindur të

Europë?
Në të vërtetë, Kupa është një mundësi e mirë për

gjithë. "Më kishin paralajmëruar nga akademia që do
të vinte një argjentinas
shumë i mirë në skuadrën e
parë. Ma kishin thënë edhe

emrin, por nuk më kujtohej. Por pastaj kur erdhi të
stërvitej me ne në moshën
16-vjeçare, shihej menjëherë talenti i tij. Shihej
menjëherë pasi ishte një
ushtrim ku luanim një
kundër një ndaj Turam,
ndaj Pujol… Atëherë
thashë me vete "Ta marrë
e mira, ky lojtar është
vetëm 16 vjeç dhe po
driblon mbrojtësit profesionstë. Që atëherë shihej
qartësisht. Shihej që kishte një cilësi të lindur në
lojën një kundër një, që ishte i shpejtë, që dinte të
shënonte, që gjuante. Ishte mbresëlënës", kujtoi
Çavi në intervistën e tij.

asnjë gabim. Në të kundërt
e sheh veten jashtë. Ndaj
do të luajmë me kujdes për
të mos gabuar.
Besoni se e ka potencialin T
euta për të luftuar në
Teuta
dy fronte?
Po, besoj se e ka potencialin. Do të përpiqemi për
t'i shkuar në fund objektivave që kemi, si në Kupë
ashtu edhe në kampionat.
Në kampionat keni arritur 7 pikë në tri ndeshjet e fundit. E ka kaluar
"krizën" ekipi?
Po. Mendoj se deri tani
jemi në rrugën e duhur, por
nuk duhet harruar që akoma s'kemi arritur në
gjysmën e kampionatit.
Këtë sezon keni qenë
v endimtar për T
eutën në
Teutën
disa ndeshje, duke u konsideruar edhe lideri i
skuadrës
në
shumë

takime
eten si
takime.. E ndjeni v
veten
një lojtar që mund ta merr ni ekipin për
dor
e?
përdor
dore?
Po është e vërtetë. Por,
pa shokët e ekipit nuk bëj
dot asgjë. Falë tyre jam unë
këtu dhe që do përpiqemi të
ecim shumë përpara.
Realisht, çf
arë ndodhi
çfarë
me T
eutën pas k
onfir
mimTeutën
konfir
onfirmimit të trajnerit Magani në
krye të stolit, pasi që prej
atij momenti skuadra nisi
të funksiononte sërish?
Profesor Magani na njeh
të gjithëve shumë mirë. Besoj se ai ka shumë besim te
ne, ashtu siç kemi ne besim
tek ai dhe stafi i tij.
Ku e shihni v
eten në të
veten
ardhmen pasi me këto
paraqitje që keni zhvilluar mund të mos mungojnë
as ofertat në drejtimin
tuaj?
Ka kohë ende deri në
fund të sezonit. Rëndësi ka
të arrijmë objektivin e klubit dhe më pas të shohim
çfarë do të ndodhë në aspektin personal për mua.

KOMISIONI
I DISIPLINËS

K

omisioni i Disiplinës
në Itali ka publikuar
vendimet për episodet e
javës ë 14 në Seria A.
Drejtori Sportiv i Lacios,
Igli Tare është dënuar me
një javë për shkak se debatoi me gjyqtarin në fundin e ndeshjes për 11metërshin e dhënë për
Fiorentinën. "Në fundin e
ndeshjes, hyn në fushën
e lojës dhe sillet në
mënyrë a gresive dhe
kërcënuese ndaj arbitrit
Masa. Sjellja e tij vazhdoi
në të njëjtën mënyrë
edhe në dhomat e zh-

veshjeve",- shkruhet në vendimin për Taren. Ndërkohë
kapiteni i Romës, De Rosi, i
cili goditi me shpullë Lapadulën është dënuar me dy

javë. Juventusi ka marrë
një gjobë prej 10 mijë eurosh për sjellje të gabuar të
tifozërisë në pjesën e dytë
ndaj Krotones.
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Fjalëkryqi (2)

Fjalëkryqi (1)
1

2

3

4

5

10

6

7

11

13

14

18

15

19

16

20

22

23

25

8

9

12
17

21
24

26

27

30

28

29

HORIZONTAL
1. E bardhë ajo Moby Dick.
5. Fillojnë amplifikimin.
7. Eshtë vit që parashikohet.
10. Mbyllin pamjen.
11. U printe jeniçerëve.
13. Thurman aktore.
14. Një reaksion në provëz.
16. Një sport me brez të zi.
19. Në fund të fundit.
20. Janë në gjyq.
23. I është hequr të dënuarit.
24. Eshtë shahu i fundit
25. Janë fletë trëndafili.
27. Kufizojë një metër.
28. Tregojnë pallate në miniaturë.
29. Një fjalë pa shkak.
30. Janë përllogaritje.
32. Mbyllin një dritare.
33. Të parat në muzg.
34. Me të nxjerrin një letër.

36. Të parat në stadium
37. Mund të sjellin shi.
38. Kështu fillon Odisea.
39. Një mund të jetë emërore.
42. Thirrej edhe kështu Persefoni.
44. Ai dhe ajo.
45. E ka lënë atë që s'ka fuqi
48. Para es Salaam.
49. Ylli i Londrës.
50. Eshtë syzë... në komo.

31

32

33

35

36

39

34

37

40

41

44

VERTIKALI
1. Hyskja aktor.
2. Kush e thotë lutet.
3. Një tis mjegulle.
4. Maiden që këndojnë.
5. Gjysmë rekord.
6. Antonio skulptor i famshëm.
7. David regjisor.
8. Janë brinjë në skuadër.
9. Ruan në kufij.
12. Mban mikrofonin.
14. Janë edhe ato të fytyrës.
16. Quheshin edhe Eumenide.
17. Demek pa kufij.
20. Mund të jetë atomike.
22. Qyteti i përjetshëm.
24. Kitara e Ravi Shankar.
25. Janë katrore në sipërfaqe.
26. Një fjalë si gjoja.
28. Pak daktilografi
29. Eshtë si divan.
31. Një pjesv e amerikanëve.
32. Bernhardt që qe aktore.
34. Eshtë infeksion në veshë.
38. Një mund të jetë unik
40. Gjysma e sasisë.
41. Pak marramendëse.
43. Eshtë dhomë.
45. Fillojnë takimin.
46. Në fund majtas.
47. Të fundit në manastir.
38

42

45

46

49

43

47

48

50

HORIZONTAL
1. Niven që qe aktor.
5. Little... kryeqyteti i Arkansas.
7. Janë tek në lakër.
10. Nuk ka akoma një bebe.
11. Kufizojnë katete.
12. Penn aktor.
13. Hector që shkroi Pa familje.
15. Thahen me bonifikime.
18. Mbyllin takimin.
19. Ndërmarrje Industriale Mat.
21. Mbyllen me epilog.
23. Tregohen indiferentë dhe aspak të gjallë.
25. Ishin sandalet e lëkurëkuqve.
27. Njëlloj për latinët.
30. Eshtë vend si Katari.
31. Pupi regjisor.
32. Janë strehat e çobanëve.
33. Eshtë centrali si Chernobyl.
35. Fillojnë një argument.

1

2

3

4

10

11

14

5

6

20

24

2

7

12

VERTIKAL
1. Ishte titulli i Hiro Hitos.
2. Ekberg aktore.
3. Eshtë skuadra.
4. Dy asa.
5. Binjaket në klasa.
6. Qe duhet sajdisur.
7. Nuk i bihet me kokë.
8. Sharif aktor.
9
9. Janë organet e taksave.
12. Me Haensel në përrallat e vëllezërve Grimm.
15. Vihen për të mbyllur.
17. Janë vegla.
18
18. Eshtë medalja e të parit.
21. I dhimbset frikacakut.
22. Mund të jetë mbi xhiro.
27
26. Eshtë llahtar.
28. Janë inate të akumuluara
30. Eshtë vëlla i gruas.
31. Një tip për të këcyer.
32
33. Edoard piktor.
36. Lumë në Francë.
38. Janë djemtë e... nënës.
41
41. Lindi Akilin.
43. Kodi i celularit.
47
45. Mbledh baskët separatistë
47. Një ështrë edhe Egjeu.
49. Fillojnë një metodë.
50. Dy anët e një neni.
51. Fillojnë ofensivën.

8

13

15

19

35. Janë me ngjyra të tilla si tunxhi.
37. Toromani balerinë.
39. Inicialet e Reitman regjisor.
40. Fillojnë politikën.
42. Një piktor si Antonio Ligabue.
44. Diftong në dietë.
46. Një lind në kokë.
48. Kush ka... do të pijë.
49. Punojnë në galeri.
52. Fillojnë titrat.
53. Mund të jetë ekspres.
54. Mund të skadojë.

16
21
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48

44

49
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50
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53

54

SUDOK

Gjeni ndryshimin

Përgjigje e sudokut të numrit të kaluar

Dy figurat kanë ndryshime nga njëra-tjetra

Plotësoni vendet bosh në mënyrë që çdo kolonë të ketë numrat nga 1-9
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Njeriu i zgjuar sheh aq sa duhet, jo
aq sa mundet. (Montanj)

-

Suksesi i një njeriu matet me faktin
nëse mund t’ju mbushë mendjen të
tjerëve, për idetë e 20 vjetëve më
pas. (Ralf Valdo Emerson)
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Nuk ka rëndësi ku dhe si keni jetuar.
E rëndësishme është çfarë keni bërë
aty ku keni qenë. (Xhorxha O’kife)
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Era dhe dallgët janë gjithnjë në anën
e detarit të zot. (Eduard Gibon)
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Përgjigja e numrit të djeshëm
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Argëtim filozofik

A
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FJALEKRYQI (1)

E

FJALEKRYQI (2)

PËRGJIGJET E FJALËKRYQEVE TË NUMRIT TË KALUAR

S

11

17

L O N

Kurrë s'e bëj gabimin e të debatuarit me njerëz, për
opinionet e të cilëve nuk kam respekt. (Edward Gibbon)
Të presësh është e dhimshme. Edhe të harrosh është e
dhimbshme. Por të mos dish se çfarë vendimi do të
marrësh, kjo është një nga vuajtjet më të mëdha."
Paulo Coelho

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

fi l

Përgjigja, ja cilat janë ndryshimet e figurave

KRIPTOSKEME

KRIPTOSKEME
2

-

-

S E N A R O M A N
T I P I S A F E
R A T T A R

Z E T A I F A Z A

Asgjë e gjallë s’duhet vrarë, as insekti
apo kafsha më e vogël, sepse çdo jetë
është e shenjtë.
Jemi ajo që mendojmë.
Sa më pak të keni, aq më pak duhet
të shqetësoheni.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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