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PERPLASJET 

Pedagogu Arlind Qori:
Të japin dorëheqjen
rektori e dekanët, ky
është shpëtimi për UT

Ish-grevisti: Deklarata që mund të rrezikonte PD-në

“Vejsiu dhe Stringa, dy pedagogët që qëndruan “Vejsiu dhe Stringa, dy pedagogët që qëndruan 
tri ditë ‘të ngujuar’ me studentët”. Fotot e rralla...tri ditë ‘të ngujuar’ me studentët”. Fotot e rralla...

Rrëzimi i diktaturës,
Paloka: Si silleshin 
“çunat e Tironës” 

me Ramën te bordura

Në grevën e urisë hyri gjysmë “ilegalisht”. Edi Paloka 
kishte muaj më parë se 17 shkurti ‘91, që ishte 

diplomuar si inxhinier gjeofi zik. Greva ishte vetëm e stu-
dentëve dhe pedagogëve. Pasi kishte refuzuar emërimin 
jashtë Tiranës, Paloka thotë për “Gazeta Shqiptare”...

Këshilla nga mjeku 
popullor Ylli Merja:
Bimët mjekësore që
kurojnë poliartritin

KLEVIS THOMAI: TRAJTIMI 
PER SEMUNDJET E BAJAMEVE

Suplement

 FLASIN SHEFAT E SPITALIT

 

Në faqen 2

DEKLARATA E VASILIT

“ONM pranon që ligji 
u shkel, disa të huaj 

brohoritën për drejtësinë
e përbuzur të goglave”

Aksident tragjik, vdes 
babai me dy fëmijë, 

vajza tjetër në gjendje 
kritike për jetën

Nga PROF.DR. VALTER SHTYLLA

Nga VALENTINA MADANI

Kryeredaktor: Erl MURATI
Zv/kryeredaktor: Rezarta DELISULA    
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Kur nacionalizmi dhe 
populizmi rriten, 

vlerat nuk janë imune    

 OPINION

Nga DITMIR BUSHATI

KRITERET/ NDRYSHIMI I MOSHES SE DALJES NE PENSION PER GRATE DHE BURRAT
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historitë e vendeve të tjera. 
Një nga këto fi gura është edhe 
Angjelina, bija e feudalit të 
njohur të shek. XV, Gjergj 
Arianiti. Emri i gjatë i këtij 
të fundit ishte Gjergj Arianit 
Komnen Topia. Ai kishte dy 
vëllezër, Muzakë Komnenin 
dhe Vladanin...

Shën Angjelina, bija e feudalit të njohur në shekullin XV, Gjergj Arianitit

Mbesa e Skënderbeut, shenjtore në Serbi

Në faqet 10-11

Historia e Shqipërisë është 
e mbushur me ngjarje të 

ndryshme dhe shpeshherë 
mbresëlënëse. Në shumë 
prej tyre kanë qenë të pran-
ishme personazhe që tashmë 
njihen jo vetëm nga historia 
e Shqipërisë, por edhe nga 

Historia e vajzës nga martesa e fëmijët, derisa u bë murgeshë

 Ditës
Opinioni
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Opinioni
 Ditësi

Kam dekada që ndjek mediat ruse 
dhe diplomacinë ruse në raportet e 

tyre me Shqipërinë dhe Ballkanin, por 
kurrë nuk kam vërejtur një histeri kaq 
masive me frymë...

Mes Rusisë dhe 
Shqipërisë është Kosova

Në faqet 4-5

Shembujt konkretë për të parë çfarë pagese do të merrni në bazë të 
sigurimeve shoqërore që keni derdhur ndër vite dhe rrogës së marrë

Nga SHABAN MURATI 

Vijon në faqen 19

Për mendjendriturit e globit, ky 
vazhdon të jetë një ritual takimesh 

i stinës së dimrit. Pikërisht atëherë kur 
gjindja pas fundvitit ende fl e dhe moti 
i kontinentit...

Munich, red line border - 
turbullirat që vijnë nga Atlantiku

Nga MONIKA STAFAi

Vijon në faqen 21

INTERVISTA
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MARREVESHJA
NEGOCIATAT

Kreu i grupit parlamen
tar të LSI, Petrit Vasili

komentoi dje qëndrimin e
Operacionit Ndërko-
mbëtar të Monitorimit për
zgjedhjen e anëtarëve të
KLGJ dhe KLP. Sipas tij,
"ONM pranon që ligji u
shkel". Vasili akuzoi se
mazhoranca shkeli ligjin,
pasi votoi kandidaten e
përjashtuar nga ONM,
duke nënvizuar se anëtarët
e përzgjedhur me gogla
është drejtësi për t'u përbu-
zur. "Ligji nuk ka dy
lexime, por ka vetëm një
lexim: të zbatohet pikë për
pikë siç është shkruar.
Këta kandidatë që ONM i
përjashtoi si të padenjë, u
hodhën te goglat dhe u zg-
jodhën nga goglat. Drejtë-
sia e goglave është pra
edhe sipas ONM-së, një
short mes të paligjshmeve,
pra një drejtësi kundër
ligjit e zhytur në batakun
e antiligjit. Drejtësia e
goglave të kandidatëve të
paligjshëm ishte drejtësi
për t'u refuzuar e për t'u
përbuzur. Gjynah për këdo

"Për KLP dhe KLGJ, ONM pranon që ligji u shkel"

Vasili: Disa të huaj brohoritën
për drejtësinë e përbuzur të goglave

që u ekzaltua dhe mbrojti
drejtësinë e paligjshme të
goglave", shprehet z.Vasili.
Sipas tij, ONM pranon që lig-
jet janë lexuar sipas qejfit
nga mazhoranca. "Po ONM
është përbërë nga përfaqë-

Pakti detar, kryeministri grek autorizon negociatat finale me Shqipërinë

Firmosja e marrëveshjes për detin,
Tsipras-Rama për Pashkë në Korçë
Burimet: Pala shqiptare, dakord me heqjen e termit "Çamëri"

sues të SHBA dhe BE. Po
këta përfaqësuesit e BE dhe
SHBA në Tiranë, këtë ONM
e tyre a e dëgjojnë? Se këta
BE dhe SHBA në Tiranë
opozitën dihet që nuk e dëg-
jojnë, madje e përgojojnë

dhe e mallkojnë, se këta e
duan Shqipërinë më shumë
se shqiptarët e opozitës, që
janë kundër mazhorancës
së drogës dhe korrupsion-
it", deklaroi ai. Sipas Va-
silit, reforma në drejtësi
është zhytur në batakun e
antiligjit. "Kryeministri
në reformën në drejtësi po
ecën me moton shkatër-
rimtare 'po e fillojmë duke
e shkelur ligjin pastaj e re-
spektojmë rrugës'". Kësaj
motoje shkatërrimtare po
i bëjnë shërbim edhe ca të
huaj herë me deklarata,
herë me lobime të shumta
të ndotura e pas kuintave.
Prokurorja e Përgjiths-
hme u zgjodh pa veting
dhe me 69 vota nga 84 që
Kushtetuta kërkon", tha
z.Vasili.

AKUZA
"Kryeministri po ecën me
moton shkatërrimtare 'po e
fillojmë duke e shkelur ligjin,
pastaj e respektojmë rrugës'".
Kësaj motoje po i bëjnë
shërbim edhe ca të huaj herë
me deklarata, herë me lobime
të shumta të ndotura e pas
kuintave. Prokurorja e Përgjith-
shme u zgjodh pa veting dhe
me 69 vota, nga 84 që kërkon
Kushtetuta", tha Vasili.

Kryeministri Aleksis
Tsipras ka autori
zuar fazën finale të ne-

gociatave për "shportën" e
çështjeve të pazgjidhura mes
Greqisë dhe Shqipërisë.
Burime diplomatike pranë
Ministrisë së Jashtme greke
i kanë konfirmuar "Top Chan-
nel" se tri ditë më parë,
Tsipras ka dhënë dakordës-
inë dhe fuqinë ekzekutive për
ministrin e Jashtëm dhe
ekipin negociator grek, për të
kaluar në fazën e shkrimit të
marrëveshjeve mes dy
vendeve. Në Kretë dhe Korçë,
por edhe gjatë takimit të fun-
dit që dy ministrat e Jashtëm
kishin në Bullgari, janë deta-
juar edhe ato pak pika që
palët nuk kishin një pozicion
përfundimtar. "Top Channel"
ka mësuar se tashmë konsid-
erohen të mbyllura mar-
rëveshja e detit, ku palët kanë
detajuar çdo pikë të saj, mad-
je kanë dakordësuar edhe në
hartë për ndarjen e re të vijës
bregdetare dhe të zonës eksk-
luzive ekonomike. Po ashtu,
ka përfunduar deri në detaje,
madje pritet implementimi
ndoshta brenda muajit mars
ose prill, heqja e vulës apos-
tile për legalizimet e doku-
menteve zyrtare shqiptare.
Implementimi i kësaj mar-
rëveshjeje do të kursejë
mijëra euro nga xhepat e em-
igrantëve shqiptarë, të cilët
humbin ditë të tëra në radhë
për të legalizuar certifikata
dhe dokumente zyrtare. Ka
përfunduar marrëveshja për
heqjen e ligjit të luftës, ajo e
përcaktimit në terren dhe
mirëmbajtjen e piramidave të
kufirit tokësor, marrëveshja

e menaxhimit të krizave mes
dy vendeve, çështjet e paten-
tave, ajo e varrezave të të
rënëve grekë në Luftën e Dytë
Botërore, si dhe disa mar-
rëveshje bashkëpunimi ra-
jonal, çështja e pronave të
komunitetit ortodoks, apo
zgjerimi i detyrimeve për
zonat minoritare, për të cilat
burimet i thanë "Top Chan-
nel" se pala shqiptare është
zotuar të zgjerojë si zonat
minoritare, por edhe
mënyrën e përcaktimin e sta-
tusit të zonës minoritare.
Burimet diplomatike në

Athinë tregojnë se Tirana
është zotuar të përmbushë të
gjitha detyrimet që përmban
konventa e mbrojtjes së mi-
noriteteve, madje edhe t'i
zgjerojë ato, përsa u përket
programeve integruese të
minoriteteve, kuotave të punë-
simit në administratë, por
edhe me përfaqësimin e tyre
politik, si në nivel lokal, edhe
me atë qendror. Ndërsa deta-
jet e fundit po konkretizohen
në marrëveshjen e korrigjim-
it të teksteve shkollore, për
të cilën palët kanë dakordë-
suar heqjen e termave irre-

dentiste apo fyese për dy ven-
det. Burimet thonë se palët
kanë rënë dakord për shma-
ngien e termave gjeografike,
të cilat përcaktojnë zona si
"Voriepiri" për grekët apo
"Çamëria" për palën tonë, për
të cilat është rënë dakord që
të mos përdoren në nivelet e
larta të politikës. Burimet në
Athinë shprehen se pala sh-
qiptare është zotuar për
heqjen e termit "Çamëri" nga
regjistri i gjendjes civile, kur
bëhet fjalë për personat e lin-
dur në fshatrat e zonës së
Thesprotisë. Diplomatët e
lartë grekë i thanë "Top Chan-
nel" se kjo çështje do të bise-
dohet në takimin privat
familjar mes Tsipras dhe

Ramës në Korçë, pak ditë për-
para atij zyrtar, që do të
mbahet në Tiranë. "Top
Channel" mësoi se kryemi-
nistri Tsipras ka pranuar
ftesën e homologut të tij,
Rama për të kaluar së bash-
ku me familjet e tyre, por
edhe nën shoqërinë e minis-
trave Bushati dhe Kotzias,
Pashkët Ortodokse, në
datën 6-8 prill, ndërsa mbe-
tet ende e pakonfirmuar
data e vizitës zyrtare të
kryeministrit grek në Ti-
ranë, ku më e mundshme
është përcaktimi i saj në 10-
12 prill ose diku rreth fundit
të prillit, nëse do të vendoset
për firmosje të të gjithë mar-
rëveshjeve të dakorduara.

TRITAN SHEHU
Deputeti i PD, Tritan Shehu reagoi dje pas deklaratave
të bëra nga kryeministri Rama për Presidentin Meta për
aktin e Plotfuqishmërisë nga Prishtina. Shehu shkruan
në rrjetet sociale se Rama po tenton të rregullojë
marrëdhëniet, që prishi për katër vite me Greqinë, pasi
dje ‘kërcënoi’ Presidentin për aktin e Plotfuqishmërisë.



Bushati në Mynih:
Presim mbështetjen

e Spanjës

Ministri për Evropën
dhe Punët e Jasht-

me, Ditmir Bushati po
merr pjesë në sesionin e 54-
t të "Konferencës së Sig-
urisë së Mynihut". Gjatë
punimeve të kësaj konfer-
ence, ministri Bushati zh-
villoi një takim me homo-
logun e tij spanjoll, minis-
trin e Jashtëm dhe Bash-
këpunimit në Mbretërinë
e Spanjës, Alfonso Dastis.
Zyrtarët e lartë diskutuan
mes tyre mbi Strategjinë e
Zgjerimit të BE dhe situ-
atën në Ballkanin Perën-
dimor, si dhe u angazhuan
për gjetjen e instrument-
eve për thellimin dhe rig-
jallërimin e marrëdhë-
nieve dypalëshe. Ministri
Bushati theksoi se Sh-
qipëria pret mbështetjen e
Spanjës përsa i takon
hapjes së negociatave me
BE-në, duke theksuar pro-
gresin e bërë në plotësimin
e pesë prioriteteve dhe si-
domos implementimin e
reformës në drejtësi. Min-
istri Bushati u ndal dhe
tek njohja e Kosovës, ndër-
sa nënvizoi se rasti i saj
nuk ka asgjë të përbash-
kët me rastin e Katalonjës.
Gjatë punimeve të konfer-
encës, Bushati zhvilloi një
takim dhe me ministrin e
Jashtëm të Turqisë, Mev-
lut Çavusoglu, ku disku-
tuan për çështje të karak-
terit dypalësh, duke u
ndalur dhe në çështje që
lidhen me sigurinë në ra-
jon dhe më gjerë.

Politikanë shqiptarë dhe
kosovarë në 10-vjetorin e
pavarësisë së Kosovës

Kryeministri Edi Rama dhe
homologu grek, Aleksis Tsipras
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Politikanët shqiptarë,
pavarësisht përçarjes
në Tiranë, dje u mblo-

dhën të gjithë bashkë në
Prishtinë. 10-vjetori i pavar-
ësisë së Kosovës bashkoi
politikën shqiptare këtej
dhe matanë kufirit. Kosova
e lirë bëri bashkë opozitarët
e qeveritarët, të majtë e të
djathtë duke festuar aktiv-
itete përkujtimore për 10-vje-
torin e pavarësisë së Kos-
ovës. Kuvendi i Kosovës
mbajti një seancë solemne
për nder të 10-vjetorit të Pa-
varësisë së Kosovës. Në këtë
seancë merrnin pjesë shumë
politikanë e diplomatë. Pres-
identi i Shqipërisë Ilir Meta,
kryeministri Edi Rama, ish-
kryeministri Sali Berisha,
kryetari i PD-së Lulzim
Basha, kryetarja e LSI Mon-
ika Kryemadhi, kreu i Kuv-
endit Gramoz Ruçi dhe poli-
tikanë të tjerë shqiptarë
marrin pjesë në seancë. Të
pranishëm ishin edhe ish-
senatori amerikan Eliot
Engel, ish-presidenti kroat
Stipe Mesic, ish-kryeminis-
tri i Turqisë Ahmet Davuto-
glu, kryetari i Kuvendit të
Maqedonisë Talat Xhaferi,
ish-administratori i UNMIK-
ut Bernard Kuchner, ish-
ambasadori i OSBE-së Will-
iam Walker, ambasadorë dhe
mysafirë nga shumë vende
të botës.
PROPOZIMIPROPOZIMIPROPOZIMIPROPOZIMIPROPOZIMI

Kryeministri i Repub-
likës së Shqipërisë, Edi
Rama, propozoi dje një pres-
ident të përbashkët Kosovë-
Shqipëri, që sipas tij, do të
ishte simboli më i mirë i një
uniteti të të dyja vendeve.
Përpara parlamentarëve të
Kosovës, Rama kërkoi një
politikë të jashtme mes dy
shteteve, por që të kenë edhe
një president të përbashkët.
"Kosova dhe Shqipëria do të
kenë një politikë të jashtme
e jo veç ambasada dhe për-
faqësi diplomatike të njëjta,
por pse jo, një president,
simbol të unitetit kombëtar
dhe një politikë kombëtare
të sigurisë. Mbase, ky
parafytyrim sot mund të
mos jetë i këshillueshëm në
rrafshin e racionales, por
historia, për të cilën mora
leje qysh në fillim për të mos
folur sot, na këshillon se çka
është e drejtë të ëndërrohet,
nuk është e pamundur të
realizohet. E ardhmja u
takon atyre që i paraprijnë
asaj dhe e shkuara e 20
viteve të fundit të këtij ven-
di, Kosovës, i ka paraprirë
falë njerëzve po të këtij ven-
di, një të ardhmeje që në çdo
rast është më e afërt, sesa
largësia që shohim sot", dek-
laroi z.Rama. Kryeministri
preferoi të mos flasë për të
shkuarën, ndërsa deklaroi
se dëshironte të ishte i pran-
ishëm edhe në ceremoninë e
20-vjetorit, por jo si kryemi-
nistri. "Teksa shpaloste
peripecitë e shumta të Sh-
qipërisë pas pavarësisë, Eqer-
em Bej Vlora mes të tjerash
shkruante: Tri herë jam
gjykuar për shkak të kësaj

PRESIDENTI

“Një ditë e
mrekullueshme

në Prishtinë
Për nder të 10-vjetorit

të pavarësisë së Repub-
likës së Kosovës, Forca e
Sigurisë së Kosovës dhe
Policia e Kosovës kanë or-
ganizuar një paradë. Par-
akalimi i trupave të Forcës
së Sigurisë së Kosovës
mbahet në sheshet "Nëna
Terezë" dhe "Zahir Pajazi-
ti" në Prishtinë. Në po-
diumin e nderit ishin të
pranishëm presidenti Ilir
Meta dhe kryeministri Edi
Rama, ndërsa më larg kreu
i opozitës Lulzim Basha,
ish-kryeministri Sali Ber-
isha dhe kryetarja e LSI,
Monika Kryemadhi.  Pas
këtyre aktiviteteve, Pres-
identi Meta zhvilloi një
takim kongresmenin
amerikan Eliot Engel, si
dhe me dhjetëra qytetarë
e banorë të Prishtinës, të
cilët i ka uruar për 10-Vje-
torin e Pavarësisë së Kos-
ovës. Teksa  përcolli në rr-
jetin social "Facebook"
disa foto nga këto takime,
Presidenti Meta shkruan:
"Një ditë e mrekullue-
shme në Prishtinë".

Të përçarë në Shqipëri, të bashkuar në Kosovë. Politikanët shqiptarë në seancën solemne

Rama në parlamentin e Kosovës: Të
kemi një president simbol uniteti

"Në 20-vjetorin e pavarësisë dua të jem si baba i Zahos"

Valentina Madani

dashurie tekanjoze me emrin
Shqipëri. Një herë prej
turqve, sepse e dashuroja
shumë; një herë prej rebelëve
fanatikë sepse nuk e urreja
dhe tani prej bashkëqyteta-
rëve të mi, sepse nuk e
dashuroj as sa duhet. Tani
kjo dashuri e marrë mori
fund i thashë vetes", tha
kryeministri. Por sipas tij,
ishte e thënë të ndodhte ndry-
she. "Pothuajse një shekull
më vonë, kur ky përjetim pat

frymëzuar një prej pendëve
më të vyera shqiptare, bete-
jat e brendshme, konflikti
ndërpartiak i ditës dhe pezmi
politik i seancave në Shqipëri
dhe në Kosovë, ende rën-
dojnë këmbët tona në vrapi-
min drejt të ardhmes. Edhe
sot sikurse atëherë, duket
qartë se është e thënë të
bëhet ndryshe. Edhe nëse sot
mundësitë institucionale
midis shteteve tona janë ob-
jektivisht më të kufizuara se

sa energjitë dhe talentet e
popullit tonë, Kosova dhe
Shqipëria duhet të mendojnë
jo vetëm për njëra-tjetrën,
por edhe nëpërmjet njëra-
tjetrës, perspektivës së për-
bashkët. Dekada e fundit e
këtij vendi nuk është rast
për të romantizuar të sh-
kuarën, por mundësi për të
rimenduar të ardhmen", u
shpreh Kryeministri i Sh-
qipërisë. Z.Rama përmendi
se, "përvjetorët e Kosovës

nuk duhen lënë të kthehen
në retrospektivë vetëkëna-
qësie, por të kthehen në per-
spektivë vetëpërsosje. Me
dëshirën e madhe që në 20-
vjetorin e pavarësisë, unë të
jem sërish këtu, por atëherë
thjesht si baba i Zahos, me
djalin adoleshent që do të
vijë të shijojë koncertin e
Rita Orës së re dhe me ven-
dosmërinë që si Kryemi-
nistër i Shqipërisë të bëj
gjithçka mundem".

Berisha e Meidani, 30 minuta
së bashku në Prishtinë

Ish-kryeministrit Sali Berisha dhe ish-presidenti
Rexhep Meidani, gjatë festimeve në Prishtinë për

pavarësinë e Kosovës kanë
qëndruar për rreth 30
minuta së bashku në kaf-
en e një prej hoteleve të
Prishtinës. Kosova po fes-
ton prej dy ditësh 10-vje-
torin e pavarësisë. Të ftu-
ar nga Tirana ishin krerët
më të lartë të vendit si dhe
lideri i opozitës, Lulzim
Basha. Gjatë ditës së
djeshme parakaloi në
Prishtinë edhe Forca e Sig-
urisë së Kosovës, paradë e
cila u ndoq edhe nga kreu
i opozitës Lulzim Basha, kryetarja e LSI-së Monika
Kryemadhi dhe ish-kryeministri Berisha.

Kryemadhi në Kosovë, në
krah të Bashës e Berishës

Kryetarja e LSI, Monika Kryemadhi mori pjesë
në seancën solemne të Kuvendit të Kosovës me

rastin e 10-vjetorit të pa-
varësisë. Kryemadhi
shihet në krah të kreut
të PD, Lulzim Basha si
dhe të ish-kryeminis-
trit Sali Berisha. Kuv-
endi i Kosovës ka mbaj-
tur një seancë solemne
për nder të 10-vjetorit
të pavarësisë së Kos-
ovës. Në këtë seancë
merrnin pjesë shumë
poli t ikanë  e  diplo -
matë. Të pranishëm
ishin edhe Presidenti
i Shqipërisë Ilir Meta, kryeministri Edi Rama dhe
kreu i Kuvendit, Gramoz Ruçi.

Reagimi, Paloka: Klouni bën deklarata bombastike
Nënkryetari i Kuvendit, demokrati Edi

Paloka, reagoi dje pas propozimit të
kryeministrit Edi Rama në Kuvendin e
Kosovës për një president të përbashkët
Kosovë-Shqipëri, si simbol të një uniteti
të të dyja vendeve. Paloka tha se Rama
bën deklarata bombastike pa asnjë vlerë
praktike e që madje, sipas tij, mund të

dëmtojnë interesat e shqiptareve kudo
që jetojnë. "Klouni! Pasi ul të mbathu-
rat në çdo rast e akt ku realisht mbro-
hen interesat e shqiptareve, del e bën
deklarata bombastike pa asnjë vlerë
praktike e që madje mund të dëmtojnë
interesat e shqiptarëve kudo që je-
tojnë", tha z.Paloka.

ELIOT ENGEL:

"Nëse e shihni se ku ka
qenë ky vend dhe ku po
shkon, sa ka arritur, unë
them urime ditëlindjen
Kosovë, sepse keni
bërë një ditëlindje të
mrekullueshme! Mund
t'ju them se askund në
botë nuk ka njerëz më
miqësorë ndaj Shteteve
të Bashkuara se sa
këtu në Kosovë.
Prandaj edhe ju
falënderoj", tha
kongresmeni amerikan,
Eliot Engel, i cili ashtu
si shteti i Kosovës,
këtë 18 shkurt feston
ditën e lindjes.

Kryeministri Edi Rama në
10-vjetorin e pavarësisë
së Kosovës
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Në grevën e urisë hyri gjysmë "ilegal
isht". Edi Paloka kishte muaj më parë
se 17 shkurti '91, që ishte diplomuar

si inxhinier gjeofizik. Greva ishte vetëm e
studentëve dhe pedagogëve. Pasi kishte re-
fuzuar emërimin jashtë Tiranës, Paloka
thotë për "Gazeta Shqiptare" se nxitoi para
të gjithëve për të hyrë në ambientet ku u
zhvillua greva, në kinoklubin e Qytetit
Studenti. Edi Paloka rrëfen për periudhën
e lëvizjes për demokraci, sakrificën e mad-
he të studentëve, rrëzimin e bustit të bustit
të diktatorit dhe njohjet me Sali Berishën
dhe Edi Ramën. Me të parin e lidhin orët e
para të krijimit të PD-së, me të dytin "bor-
dura", selia e "çunave të Tironës"…

Z.Paloka, në çfarë fakulteti studionitZ.Paloka, në çfarë fakulteti studionitZ.Paloka, në çfarë fakulteti studionitZ.Paloka, në çfarë fakulteti studionitZ.Paloka, në çfarë fakulteti studionit
dhe cila ishte situata në Qytetin Studen-dhe cila ishte situata në Qytetin Studen-dhe cila ishte situata në Qytetin Studen-dhe cila ishte situata në Qytetin Studen-dhe cila ishte situata në Qytetin Studen-
ti para grevës së urisë, që çoi në rrëz-ti para grevës së urisë, që çoi në rrëz-ti para grevës së urisë, që çoi në rrëz-ti para grevës së urisë, që çoi në rrëz-ti para grevës së urisë, që çoi në rrëz-
imin e bustit të diktatorit Hoxha?imin e bustit të diktatorit Hoxha?imin e bustit të diktatorit Hoxha?imin e bustit të diktatorit Hoxha?imin e bustit të diktatorit Hoxha?

Unë kam qenë në Fakultetin e Gjeologji-
Minierave, studentët e të cilit qenë ndër
më aktivët si në lëvizjen e dhjetorit, ashtu
dhe në grevën e urisë së shkurtit '91. Kish-
te ditë që në Qytetin Studenti zhvillohej
një protestë e studentëve, kërkesa krye-
sore e të cilëve ishte heqja e emrit të dikta-
torit nga universiteti. Fakt është që nuk
kishte asnjë reagim nga Ministria e Ar-
simit të asaj kohe dhe ndërkohë me gjithë
përpjekjet e organizatorëve, me kalimin e
ditëve, dukej sikur protesta po binte, të
paktën në numra. Në ato kushte u mend-
ua radikalizimi nëpërmjet grevës
së urisë.

Përse vendosët të hynit nëPërse vendosët të hynit nëPërse vendosët të hynit nëPërse vendosët të hynit nëPërse vendosët të hynit në
grevë urie?grevë urie?grevë urie?grevë urie?grevë urie?

Të them të drejtën, unë në
greve hyra gjysmë "ilegalisht",
pasi nuk isha më student, isha
diplomuar si inxhinier gjeofizik
disa muaj më parë dhe greva ish-
te vetëm e studentëve dhe peda-
gogëve. Hyra madje përpara se të
fillonte hyrja ceremoniale. Stu-
dentët ndërkohë puthnin fla-
murin kombëtar të vendosur tek
dera pa yllin e kuq, përpara se të
hynin në ambientet ku u zhvillua greva.

A kishte dijeni familja juaj për vendi-A kishte dijeni familja juaj për vendi-A kishte dijeni familja juaj për vendi-A kishte dijeni familja juaj për vendi-A kishte dijeni familja juaj për vendi-
min që kishit marrë dhe a ndjeheshin tëmin që kishit marrë dhe a ndjeheshin tëmin që kishit marrë dhe a ndjeheshin tëmin që kishit marrë dhe a ndjeheshin tëmin që kishit marrë dhe a ndjeheshin të
kërcënuar?kërcënuar?kërcënuar?kërcënuar?kërcënuar?

Familjen e kam njoftuar pas hyrjes në
greve dhe ata vinin më pas bashkë me
qytetarët e tjerë në Qytetin Studenti. Nuk
ka pasur në atë kohë kërcënime apo for-
ma presioni specifike ndaj familjes sime.
Ishim në një kohë kur vërtetë Sigurimi i
Shtetit vazhdonte të funksiononte, kohë
kur u shfaqën edhe të ashtuquajturit
"vullnetarë të Enverit", por ishim dhe tre
muaj pasi ne e kishim mposhtur diktat-
urën, ishte shpallur pluralizmi dhe ishte
themeluar Partia Demokratike, anëtar i

së cilës, unë isha që në formimin e saj.
Si e kalonit kohën gjatë grevës së urisëSi e kalonit kohën gjatë grevës së urisëSi e kalonit kohën gjatë grevës së urisëSi e kalonit kohën gjatë grevës së urisëSi e kalonit kohën gjatë grevës së urisë

dhe cilat ishin kryesisht bisedat që bënitdhe cilat ishin kryesisht bisedat që bënitdhe cilat ishin kryesisht bisedat që bënitdhe cilat ishin kryesisht bisedat që bënitdhe cilat ishin kryesisht bisedat që bënit
së bashku?së bashku?së bashku?së bashku?së bashku?

Gjatë grevës së urisë, domethënë tri ditë
aq sa zgjati, ngjarjet ishin intensive jash-
të, por edhe brenda ambienteve të grevës.
Ne kishim edhe një televizor ku ndiqnim
lajmet, aq sa jepte Televizioni Publik Sh-
qiptar në atë kohë. Pjesën tjetër, kur krye-
sisht largoheshin njerëzit që ishin gjatë
gjithë ditës në Qytetin Studenti, kemi lua-
jtur edhe me letra. Sigurisht që bisedat
tona kryesore lidheshin me atë që prisnim
të ndodhte: a do pranonin apo jo ta hiqnin
emrin dhe çfarë mund të bënim tjetër ne...

Në atë periudhë është folur sikurNë atë periudhë është folur sikurNë atë periudhë është folur sikurNë atë periudhë është folur sikurNë atë periudhë është folur sikur
z.Sali Berisha ishte kundër grevës sëz.Sali Berisha ishte kundër grevës sëz.Sali Berisha ishte kundër grevës sëz.Sali Berisha ishte kundër grevës sëz.Sali Berisha ishte kundër grevës së

urisë së studentëve, si është e vërteta?urisë së studentëve, si është e vërteta?urisë së studentëve, si është e vërteta?urisë së studentëve, si është e vërteta?urisë së studentëve, si është e vërteta?
Z.Berisha dhe askush tjetër në Partinë

Demokratike nuk kanë qenë kundër
grevës së urisë, përkundrazi. Greva nuk
mund të bëhej, nëse nuk merrte aprovimin
dhe mbështetjen e Partisë Demokratike
dhe Berishës. Ne që ishim në atë grevë,
ishim pothuajse të gjithë pjesëtarë edhe
të lëvizjes së dhjetorit dhe shumica
anëtarë të Partisë Demokratike.

Dhe... cili ishte roli i Azem HajdaritDhe... cili ishte roli i Azem HajdaritDhe... cili ishte roli i Azem HajdaritDhe... cili ishte roli i Azem HajdaritDhe... cili ishte roli i Azem Hajdarit
ato ditë?ato ditë?ato ditë?ato ditë?ato ditë?

Azemi ishte nga më aktivët e drejtuesve
të Partisë Demokratike lidhur me kontak-
tet me grevën. Mbaj mend që një ditë (të
dytën në mos gaboj) erdhi i entuziazmuar

dhe na tha që fituam. Në fakt, ishte vendo-
sur që do mblidhej Plenumi i Komitetit
Qendror të PPSH për të diskutuar kërke-
sat tona. Ne bërtitëm sa u lodhëm, por më
pas rezultoi që kërkesat tona nuk u pran-
uan.

Çfarë ndodhi pas zhgënjimit?Çfarë ndodhi pas zhgënjimit?Çfarë ndodhi pas zhgënjimit?Çfarë ndodhi pas zhgënjimit?Çfarë ndodhi pas zhgënjimit?
Natën e parë e kishim kaluar thuajse

pa gjumë, sepse kushtet ishin të tilla.
Ishim mbi shtatëqind vetë në të dyja sal-
lat e grevës dhe ishim ngjeshur njëri me
tjetrin pothuajse në pamundësi për të fje-
tur. Ishim më tepër të lodhur se sa të uri-
tur. Kur dëgjuam që kërkesat tona nuk u
pranuan, patëm disa momente deziluzioni
dhe dëshpërimi. Por të nesërmen qyteta-
rët ishin më shumë se kurdoherë. Atë ditë
u hodh monumenti i diktatorit Enver Hox-

ha.
Në ç'mënyrë ushtronte pre-Në ç'mënyrë ushtronte pre-Në ç'mënyrë ushtronte pre-Në ç'mënyrë ushtronte pre-Në ç'mënyrë ushtronte pre-

sion regjimi komunist gjatësion regjimi komunist gjatësion regjimi komunist gjatësion regjimi komunist gjatësion regjimi komunist gjatë
kohës që ju ishit në grevë urie?kohës që ju ishit në grevë urie?kohës që ju ishit në grevë urie?kohës që ju ishit në grevë urie?kohës që ju ishit në grevë urie?

Nuk kishin si të na bënin pre-
sion brenda grevës. Të gjithë ish-
in studentë e pedagogë e njihnim
njëri- tjetrin. Në Qytetin Studen-
ti,  që nga krijimi i Partisë
Demokratike nuk hynin më forca
të policisë. Edhe nëse kishte
civilë të Sigurimit, ata nuk gux-
onin të ndërmerrnin akte ndaj
nesh. Megjithatë, ideja se mund

të ndërhynin për të na nxjerrë jashtë
grevës qarkullonte mes nesh, por të mos
harrojmë që ishim mbi 700 vetë brenda.

Ndërkohë vinin dhe ju takonin vazh-Ndërkohë vinin dhe ju takonin vazh-Ndërkohë vinin dhe ju takonin vazh-Ndërkohë vinin dhe ju takonin vazh-Ndërkohë vinin dhe ju takonin vazh-
dimisht pedagogët, por cilët ishin ata?dimisht pedagogët, por cilët ishin ata?dimisht pedagogët, por cilët ishin ata?dimisht pedagogët, por cilët ishin ata?dimisht pedagogët, por cilët ishin ata?

Nga pedagogët, unë mbaj mend që ishin
Ylli Vejsiu dhe Omer Stringa. Ata qëndru-
an me ne gjithë kohës që zhvillohej greva.
Duhet të kishte edhe pedagogë të tjerë be-
soj.

Me cilët nga pedagogët bisedonit mëMe cilët nga pedagogët bisedonit mëMe cilët nga pedagogët bisedonit mëMe cilët nga pedagogët bisedonit mëMe cilët nga pedagogët bisedonit më
hapur?hapur?hapur?hapur?hapur?

Me pedagogët nuk ishte e lehtë të bise-
doje hapur edhe pse fakulteti ynë kishte
veçori për sa u përkiste marrdhënieve ped-
agog-studentë. Pedagogët tanë të lëndëve

profesionale kishin kaluar vite pune të
vështira përpara se të merreshin si peda-
gogë dhe kjo bënte që të ishim më të afërt.
Ne kur të mbaronim fakultetin, na priste
një profesion dhe jetë e vështirë dhe ped-
agogët tanë e dinin mirë këtë. Por të flisje
hapur për politikë ishte e vështirë. Si-
doqoftë, ishin dy pedagogë me të cilët edhe
nëse nuk flisnim hapur, kuptoheshim
shumë mirë duke folur me nënkuptime,
njëri ka qenë Eftim Dodona dhe tjetra
Aida Shehu, bashkëshortja e Tritan She-
hut, e cila ishte pedagoge e jashtme, jo e
fakultetit tonë.

Kishte studentë që nuk e përballoninKishte studentë që nuk e përballoninKishte studentë që nuk e përballoninKishte studentë që nuk e përballoninKishte studentë që nuk e përballonin
dot grevën?dot grevën?dot grevën?dot grevën?dot grevën?

Nuk mbaj mend a kishte studentë që
dolën nga greva. Ne në fakt vendosëm që
në grevë nuk do hynin të tjerë dhe dera
qëndronte e mbyllur. Por kanë hyrë edhe
drejtues të Partisë Demokratike dhe
gazetarë. Pashkon mbaj mend që ka
ardhur. Gazetarë të "Rilindjes Demokra-
tike", studentë edhe ata. Fevziu hynte e
dilte si gazetar. Ndërkohë në grevë isha
unë dhe Dritan Islami, që gjithashtu sh-
kruanim në atë kohë në gazetën "RD".

Cili ishte veprimi i parë i të rinjveCili ishte veprimi i parë i të rinjveCili ishte veprimi i parë i të rinjveCili ishte veprimi i parë i të rinjveCili ishte veprimi i parë i të rinjve
pasi dolën nga greva e urisë?pasi dolën nga greva e urisë?pasi dolën nga greva e urisë?pasi dolën nga greva e urisë?pasi dolën nga greva e urisë?

Kërkesat tona u plotësuan pasi u rrë-
zua monumenti i diktatorit. Unë kujtoj
që pasi njerëzit u sulën drejt Tiranës, në
Qytetin Studenti nuk mbetën shumë
njerëz dhe ne prisnim me ankth të mer-
rnim vesh se çfarë po ndodhte. Mbaj mend
që personi i parë që e solli lajmin e rrëz-
imit të diktatorit ishte një djalë me mo-
tor. Ne ishim nga salla që binte në
drejtimin e qendrës së Tiranës dhe e pamë
të parët. Ai bërtiste e gati hidhej përpjetë
me gjithë motor. Ne dëgjonim, por
nuk arrinim ta besonim. Madje,
edhe dyshonim se mos ishte pro-

"Vejsiu dhe Stringa, dy pedagogët që qëndruan tri ditë 'të ngujuar' me studentët"

Paloka: Si silleshin "çunat e
Tironës", me Ramën te bordura
"Çfarë na tha Azemi ditën e dytë të grevës"

RREZIMI I BUSTIT
PERVJETORI

Valentina Madani

PER RAMEN
"Rama nuk ka qenë kurrë një prej 'çunave të

Tironës', përkundrazi. Sigurisht që ishte i
njohur në Tiranë, sepse i ati ishte skulptor i

njohur edhe në strukturat e larta të PPSH-së,
por Rama vetë ishte më tepër objekt talljeje

tek bordura, që ishte 'selia' e 'çunave të
Tironës'", rrëfen Paloka.

ZHGENJIMI
"Mbaj mend që një
ditë (të dytën në
mos gaboj) Azemi
erdhi i entuziazmuar
dhe na tha që
fituam. Në fakt,
ishte vendosur që
do mblidhej
Plenumi i KQ të
PPSH për të
diskutuar kërkesat
tona. Ne bërtitëm
sa u lodhëm, por
më pas rezultoi që
kërkesat tona nuk
u pranuan", thotë
z.Paloka.

Edi Paloka gjatë grevës
së urisë në shkurt 1991

Edi Paloka pas grevës së urisë
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vokim për të na nxjerrë nga greva.
Nuk ishte paranojë, por në atë kohë

provokimet ishin të shumta.
…Djali me motor kishte të drejtë dhe…Djali me motor kishte të drejtë dhe…Djali me motor kishte të drejtë dhe…Djali me motor kishte të drejtë dhe…Djali me motor kishte të drejtë dhe

nuk ishte një provokim?nuk ishte një provokim?nuk ishte një provokim?nuk ishte një provokim?nuk ishte një provokim?
Po. Kur e kemi parë rrëzimin e monu-

mentit në lajmet e TVSH-së e kemi përjet-
uar sikur të ishim edhe vetë në shesh.
Nuk arrinim prapë ta besonim. Ndërko-
hë, qytetarët ishin rikthyer në Qytetin
Studenti bashkë me kokën dhe disa copa
bronzi nga monumenti i tërhequr zvarrë.
Kokën e diktatorit e varëm tek dritaret e
grevës. Nga darka, Byroja Politike e vënë
para faktit të kryer, pranoi kërkesat tona
dhe ne dolëm nga greva treditore.

Cili ishte veprimi juaj i parë?Cili ishte veprimi juaj i parë?Cili ishte veprimi juaj i parë?Cili ishte veprimi juaj i parë?Cili ishte veprimi juaj i parë?
Kërkova të bëj një foto pranë njërës

prej copave të bronzit që kishin mbetur
ende para sallës, por aty njerëzit kishin
nxjerrë mllefin me të gjitha format. Edhe
kishin përmjerrë mbi monument.

Në njërën nga fotot vërej se ju keniNë njërën nga fotot vërej se ju keniNë njërën nga fotot vërej se ju keniNë njërën nga fotot vërej se ju keniNë njërën nga fotot vërej se ju keni
fffffororororormuar shkrmuar shkrmuar shkrmuar shkrmuar shkronjën V…onjën V…onjën V…onjën V…onjën V…

Po është momenti që do dilnim nga
greva dhe bashkë me dy shokë të tjerë
kemi hequr shallet tona dhe formuam
shkronjë V si simbol të fitores.

Si ishte dita e parë pas grevës sëSi ishte dita e parë pas grevës sëSi ishte dita e parë pas grevës sëSi ishte dita e parë pas grevës sëSi ishte dita e parë pas grevës së
urisë?urisë?urisë?urisë?urisë?

Kur u nisëm për në shtëpi, kaluam tek
sheshi qendror. Ndaluam tek piedestali
bosh. E shihnim e nuk ngopeshim dot
me idenë që diktatori nuk ishte më aty.
Vetëm një vit më parë, me 28 janar 1990,
ne kishim tentuar të bënim demon-
stratën e parë antiregjim në Tiranë.
Kishim mbetur vendi i fundit komunist
në Evropë, pas rrëzimit të murit të Ber-
linit. Kishte pasur protestë në Shkodër,
për të cilën ne kishim marrë vesh nga
njerëzit tanë atje, por nëse nuk lëvizte
kryeqyteti, do të ishte shumë e vështirë.

Në ato kushte u organizua e ashtuquajtu-
ra demonstratë e heshtur në qendër të Ti-
ranës. Mijëra qytetarë dolën në shesh nën
hijen kërcënuese të monumentit të dikta-
torit me 28 janar. Qindra ishin dhe samp-
istë e sigurimsa, që kërkonin të kontrol-
lonin sheshin. Disa muaj më vonë, me
hapjen e ambasadave, pothuajse të gjithë
ata djem që ishin në shesh më 28 janar, u
larguan nga Shqipëria dhe ne që mbetem
këtu, na u duk sikur regjimi e kishte gje-
tur mënyrën për të shpëtuar prapë. Por ja
ku ishim një vit e pak më pas dhe monu-
menti ishte fshirë nga faqja e dheut dhe
diktatori u tërhoq zvarrë e u përmor nga
qytetarët e Tiranës. Kjo më bën të besoj
edhe sot tek ndryshimi i shpejtë. Edin
Rama si Ramiz Alia dikur, që mendoi se
shpëtoi kur kundërshtarët e tij u larguan
me ambasadat, mendon sot se duke lar-
guar shqiptarët në emigrim, do ruajë kar-
rigen e tij. Njësoj do ta ketë fundin.

KKKKKur kur kur kur kur keni dëgjuar për herë të parë përeni dëgjuar për herë të parë përeni dëgjuar për herë të parë përeni dëgjuar për herë të parë përeni dëgjuar për herë të parë për
emrin e Edi Ramës gjatë periudhës sëemrin e Edi Ramës gjatë periudhës sëemrin e Edi Ramës gjatë periudhës sëemrin e Edi Ramës gjatë periudhës sëemrin e Edi Ramës gjatë periudhës së
prprprprprotestaotestaotestaotestaotestavvvvve?e?e?e?e?

Rama nuk kishte asnjë lidhje as me pro-
testat e dhjetorit e as me grevën e urisë.
Është e vërtetë që në periudhën përpara
dhjetorit në Institutin e Lartë të Arteve,
një grup pedagogësh dhe studentësh, pjesë
e të cilëve ishte edhe Rama, organizonin
takime ku flitej për tema që deri vonë kish-
in qenë tabu, por që nuk shkonin më larg
se sa debatet kulturore. Sigurisht që për
një vend ku deri vonë përfundoje në burg
edhe për një fjalë goje, ku dëgjimi i muz-
ikës së huaj konsiderohej krim dhe vesh-
ja jashtë formatit të caktuar nga partia
ishte herezi, ato takime ishin mëse intere-
sante, por vetëm kaq.

Që do të thotë…?Që do të thotë…?Që do të thotë…?Që do të thotë…?Që do të thotë…?
Sepse për hir të së vërtetës, duhet thënë

që pas vdekjes së Hoxhës, Alia u përpoq të
krijonte një ambient më të liberalizuar, si-
domos për sa i përket muzikës apo veshjes.
Kështu ishte hapur një stacion tjetër ra-
dioje, që transmetonte muzikë të huaj. Në
Tiranë ishte bërë dhe një koncert i Albanos
dhe Rominës nën kontrollin e rreptë të
partisë.

Pra, të flisje për "Beatles" apo John Le-Pra, të flisje për "Beatles" apo John Le-Pra, të flisje për "Beatles" apo John Le-Pra, të flisje për "Beatles" apo John Le-Pra, të flisje për "Beatles" apo John Le-
non nuk ishte me një tabu aq sa për t'unon nuk ishte me një tabu aq sa për t'unon nuk ishte me një tabu aq sa për t'unon nuk ishte me një tabu aq sa për t'unon nuk ishte me një tabu aq sa për t'u
mburrur sot Rama se ka bërë ndonjë aktmburrur sot Rama se ka bërë ndonjë aktmburrur sot Rama se ka bërë ndonjë aktmburrur sot Rama se ka bërë ndonjë aktmburrur sot Rama se ka bërë ndonjë akt

të fortë disidence.të fortë disidence.të fortë disidence.të fortë disidence.të fortë disidence.
Në Tiranë, ata që dhe Rama ka qejf t'i

përmendi si "çuna Tirone" e që në fakt për
aq sa mundnin, bënin "disidencën" në atë
kohë, njiheshim të gjithë me njëri-tjetrin.
Rama nuk ka qenë kurrë një prej "çunave
të Tironës", përkundrazi. Sigurisht që ish-
te i njohur në Tiranë, sepse i ati ishte

skulptor i njohur dhe në strukturat e lar-
ta të PPSH-së, por Rama vetë ishte më tepër
objekt talljeje tek "bordura", që ishte "se-
lia" e "çunave të
Tironës". Ishin këta
çuna që organizuan 28
janarin e më pas shpër-
thyen ambasadat.

Megjithatë, z.RamaMegjithatë, z.RamaMegjithatë, z.RamaMegjithatë, z.RamaMegjithatë, z.Rama
ishte pjesë e lëvizjesishte pjesë e lëvizjesishte pjesë e lëvizjesishte pjesë e lëvizjesishte pjesë e lëvizjes
për demokraci?për demokraci?për demokraci?për demokraci?për demokraci?

Rama nuk ka qenë
asnjëherë pjesë e këty-
re lëvizjeve. Edhe në
dhjetor, siç kam më-
suar më pas, nuk ka
qenë fare në Shqipëri,
kishte shkuar me vizë në Greqi.

KKKKKur e kur e kur e kur e kur e keni parë z.Rama të aktieni parë z.Rama të aktieni parë z.Rama të aktieni parë z.Rama të aktieni parë z.Rama të aktivizuarvizuarvizuarvizuarvizuar
me lëvizjen? Z.Berisha ka deklaruar seme lëvizjen? Z.Berisha ka deklaruar seme lëvizjen? Z.Berisha ka deklaruar seme lëvizjen? Z.Berisha ka deklaruar seme lëvizjen? Z.Berisha ka deklaruar se
Rama kërkoi varjen e të gjithë komu-Rama kërkoi varjen e të gjithë komu-Rama kërkoi varjen e të gjithë komu-Rama kërkoi varjen e të gjithë komu-Rama kërkoi varjen e të gjithë komu-
nistëve…nistëve…nistëve…nistëve…nistëve…

Hera e parë që unë e kam parë të aktiv-
izuar, ka qenë pikërisht rasti që përmend

edhe Berisha, një miting
para stadiumit "Qemal
Stafa". Është e vërtetë që
na bëri përshtypje fjala e
tij, sepse ishte ekstreme.
Pavarësisht se ishte for-
muar Partia Demokra-
tike, ende fjalori që për-
dorej publikisht nga ne
ishte i kujdesshëm, sepse
komunistët ishin ende në
pushtet dhe acarimi i sit-
uatës mund të çonte në
luftë civile. Në ato kush-
te, deklarata e Ramës për

të varur gjithë komunistët, edhe pse një
pjese prej nesh iu duk e fortë dhe e guxim-
shme në atë moment, po ta mendoje pak
më gjatë, ishte tejet e dëmshme dhe e rrez-
ikshme. Kishim pothuajse të gjithë anëtarë
të Partisë së Punës në familje pas 50 vjetësh
sundim të komunizmit. Unë nuk di të them
as sot nëse Rama atë deklaratë e bëri për

t'u dukur e për bujë apo me qëllim, por e
vërteta është që ishte një akt i rrezik-
shëm, që mund ta dëmtonte shumë për të

mos thënë e shkatërronte Partinë
Demokratike.

Pas studimeve, si rrodhi jeta juaj? SiPas studimeve, si rrodhi jeta juaj? SiPas studimeve, si rrodhi jeta juaj? SiPas studimeve, si rrodhi jeta juaj? SiPas studimeve, si rrodhi jeta juaj? Si
u bëtë pjesë e gazetarisë dhe politikës?u bëtë pjesë e gazetarisë dhe politikës?u bëtë pjesë e gazetarisë dhe politikës?u bëtë pjesë e gazetarisë dhe politikës?u bëtë pjesë e gazetarisë dhe politikës?

Pasi mbarova fakultetin, unë u emëro-
va të punoja diku larg Tiranës. Kjo rreth
muajit shtator të '90, në mos gaboj. Nuk
pranova të shkoj. Në dhjetor u angazho-
va që ditët e para, më saktë që gjatë pro-
testës së 9 dhjetorit tek Liceu Artistik.
Protesta kishte filluar një natë më parë
në konviktet e Qytetit Studenti. Më pas
isha një nder ata që firmosën për krijimin
e PD-së dhe në vazhdim kam qenë gjithë
kohën i angazhuar në PD si anëtar i PD-
së, më vonë anëtar i Këshillit Kombëtar,
nga 1994 dhe nga 1999 edhe anëtar i krye-
sisë së PD-së në vazhdimësi. Edhe gaze-
tarinë e fillova me daljen e gazetës "Ril-
indja Demokratike". Përveçse gazetarëve
me përvojë, në 'RD' u krijua një grup me
studentë që shkruanin. Sot ata janë ndër
gazetarët dhe drejtuesit më të mirë të gaze-
tarisë në Shqipëri. Edhe unë fillova të sh-
kruaj në 'RD' që në fillimet e saj dhe vazh-
dova deri në '99 kur kalova si zëdhënës i
Sali Berishës në Partinë Demokratike.
Praktikisht edhe në gazetari, edhe në poli-
tikë jam që me lindjen e pluralizmit dhe
shtypit të lirë në Shqipëri pas diktaturës.

"Djali me motor, lajmësi i rrëzimit të bustit. Kokën e diktatorit e varëm në dritare"

Ish-grevisti: Deklarata e ashpër,
 që mund të rrezikonte PD-në

"Pas studimeve me emëruan jashtë Tiranës, por refuzova"

REFUZIMI
"Pasi mbarova fakultetin, unë u emërova të punoja
diku larg Tiranës. Kjo rreth muajit shtator të '90-ës,
në mos gaboj. Nuk pranova të shkoj. Në dhjetor u

angazhova që ditët e para, më saktë që gjatë
protestës së 9 dhjetorit tek Liceu Artistik. Protesta

kishte filluar një natë më parë në konviktet e Qytetit
Studenti", tregon z.Paloka.

PER BERISHEN
"Z.Berisha dhe askush tjetër në PD nuk kanë

qenë kundër grevës së urisë, përkundrazi. Greva
nuk mund të bëhej nëse nuk merrte aprovimin

dhe mbështetjen e PD dhe Berishës. Ne që ishim
në atë grevë, ishim pothuajse të gjithë pjesëtarë
edhe të lëvizjes së dhjetorit dhe shumica anëtarë

të PD-së", u shpreh Paloka.
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Kapen me 250 kg marijuanë në Itali, bien në pranga
dy shqiptarë dhe një 43-vjeçar nga Brindisi

Policia italiane ka vënë në
pranga dy shqiptarë dhe

një italian nga Brindisi, pasi
u kapën me një sasi të mad-
he droge. Mediat fqinje sh-
kruajnë se gjatë një opera-
cioni të karabinierëve të
Leçes në Torre Chianca, u

arrestuan shtetasit Salva-
tore Lograno, 43 vjeç;
Renato Uku, lindur në Ti-
ranë por rezident në Firence
dhe Oltion Proko nga Vlo-
ra. Shtetasit e lartpërmen-
dur u kapën me rreth 250 kg
lëndë narkotike e llojit mar-

ijuanë. Sipas karabinierëve,
italiani Lograno u ndalua
gjatë një kontrolli rrugor,
ndërsa lëvizte me një mak-
inë "Mazda 5" dhe iu gjetën
50 pako me rreth 54 kg
drogë të llojit marijuanë.
Më pas u krye kontroll edhe

në dy vila në Torre Chian-
ca, ku karabinierët kanë
gjetur 123 pako të tjera me
drogë, me peshë totale
rreth 200 kg. Aktiviteti
hetimor bëri të mundur
gjithashtu bllokimin
pranë zonës ku po bëhej
kontrolli të një tjetre
makine, një "Nissan
Note", në pronësi të ital-
ianit por me të cilën udhë-
tonin dy shqiptarët.

Policia e Tiranës ka
vënë në pranga një 27-
vjeçar, i cili ishte

shpallur më 16 shkurt, pasi
kanosi dhe plagosi me sende
të forta një person tjetër.
Bëhet fjalë për shtetasin
Gazmend Osmani, i cili aku-
zohet për disa vepra penale si
"plagosje e lehtë me dashje",
"Kanosje", "Prodhim dhe
mbajtje pa leje e armëve luft-
arake dhe e municionit" etj.
Po ashtu, në kërkim është
shpallur dhe një 24-vjeçar me
iniciale T.Ll., i cili dyshohet
se është bashkëpunëtori Os-
manit. Ndalimi i 27-vjeçarit
nuk ka qenë i lehtë për efek-
tivët e komisariatit nr.6, pasi
në momentin që është pika-
sur nga uniformat blu, i riu
nuk i është bindur urdhrit
për të ndaluar, duke u lar-
guar me shpejtësi.
NGJARJANGJARJANGJARJANGJARJANGJARJA

Ka përfunduar në pran-
gat e policisë Gazmend Os-
mani, i cili është autor i një

plagosjeje të ndodhur të
premten në rrugën "Azem
Meshi", si dhe u shpall në
kërkim shtetasi T.Ll., 24 vjeç,
banues në Kashar. Osmani
ishte shpallur në kërkim
nga shërbimet e policisë,
pasi më datë 16.02.2018 rreth
orës 11:00, në rrugën "Azem

Meshi", në bashkëpunim me
shtetasin T. Ll., 24 vjeç ban-
ues në Kashar, pas një konf-
likti të çastit kanë kanosur
dhe plagosur lehtë me mjete
të forta shtetasin A. D. dhe
janë larguar nga vendngjar-
ja. Në vijim të punës për
kapjen e tyre, më datë

17.02.2018, shërbimet e poli-
cisë kanë konstatuar në
Kashar mjetin me targë AA
064 NZ, që drejtohej nga sh-
tetasi Gazmend Osmani.
Punonjësit e policisë i kanë
bërë shenjë të ndalojë, por
drejtuesi i mjetit nuk i është
bindur urdhrit të punonjësve
të policisë për të ndaluar,
duke u larguar me shpejtësi.
Shërbimet e policisë janë
venë në ndjekje të këtij mjetit
dhe në afërsi të mbikalimit

"Shpallet në kërkim bashkëpunëtori, 24-vjeçari me inicialet T.LL."

Kërkohej për plagosje në kryeqytet,
arrestohet 27-vjeçari Gazmend Osmani
Ndjekje deri në Fushë-Krujë, i riu s’iu bind urdhrit



Konflikt në familje, plagosi
vëllain 18-vjeçar me thikë,
arrestohet Vladimir Peka

TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË - Uniformat blu kanë parandaluar një tjetër
krim në familje, ku një 23-vjaçar është arrestuar në Ka-
mëz pasi në sherr e sipër ka qëlluar me thikë vëllain e tij
duke e lënë të plagosur. Vladimir Peka është kapur në
flagrancë nga policia, pasi plagosi vëllain e tij 18 vjeçar
M.Peka. Shërbimet e komisariatit të policisë nr. 5, pas
një njoftimi të marrë për një konflikt në familje kanë
reaguar menjëherë, duke bërë të mundur parandalimin e
përshkallëzimit të mëtejshëm të konfliktit, si dhe ar-
restimin në flagrancë të autorit të dyshuar, shtetasit Valm-
ir Preka, 23 vjeç, banues në Kamëz, Tiranë. 23-vjeçari në
grindje e sipër me të vëllain M.Preka, 18 vjeç, e ka plago-
sur këtë të fundit me thikë. 18-vjeçari është transportuar
në spital dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Grupi
hetimor ka sekuestruar në cilësinë e provës materiale
mjetin prerës "thikë". Materialet do t'i kalojnë Prokuror-
isë pranë Rrethit Gjyqësor Tiranë për veprat penale "Pla-
gosje e rëndë me dashje dhe "Dhunë në familje".

të Fushë-Krujës kanë bërë të
mundur bllokimin e mjetit si
dhe kapjen e shtetasit
Gazmend Osmani, i cili drej-
tonte mjetin. Ndërsa shteta-
si T.Ll., 24 vjeç, banues në
Kashar, që udhëtonte si
pasagjer me të, njëkohësisht
edhe bashkëpunëtor i ng-
jarjes së ndodhur më datë
16.02.2018 ka mundur të lar-
gohet dhe është shpallur në
kërkim. Gjatë kontrollit të
mjetit u gjetën dhe sekues-

truan në cilësinë e provës
materiale dy maska dhe një
karikator armë zjarri pisto-
letë me pesë fishekë. Materi-
alet i kaluan Prokurorisë së
Rrethit Gjyqësor Tiranë për
veprat penale të "Plagosja e
lehtë me dashje", "Kanosja",
"Prodhimi dhe mbajtja pa
leje e armëve luftarake dhe e
municionit", "Moskallëzimi i
krimit" dhe "Mosbindja ndaj
urdhrit të punonjësit të poli-
cisë së rendit publik".

NJOFTIM ANKANDI

Përmbarues  gjyqësor privat Artan Sima zhvillon
ankandet sipas datave të mëposhtme:
1)Datë 16/03/2018, ditën e Premte, ora 16:00,
përfundon ankandi i ri (i dytë), për shitjen e pasurive
të paluajtshme të llojit:
-“Arë” me sip. 2506 m2, e ndodhur në fshatin
Vashtmi Korçë, në vlerën 210,504 lekë.
-“Arë” me  sip. 1216 m2, e ndodhur në fshatin
Vashtmi Korçë, në vlerën 102,144 lekë.
-“Arë” me  sip. 1080 m2, e ndodhur në fshatin
Vashtmi Korçë, në vlerën 121,464 lekë.
-“Truall+arë” me  sip. 352 m2, nga kjo truall 200 m2,
si dhe ndërtesë prej 80 m2, e ndodhur në fshatin
Vashtmi Korçë, në vlerën 1,456,504 lekë.
Pasuritë janë lenë garanci bankare nga debitori
Trashëgimtarëve të të ndjerit/Debitor z.Algent Minir
Panajoti, znj.Manjola Rexhep,Panajoti, znj.Sara
Algent Panajoti, z.Glediol Algent Panajoti banues
në fshatin Vashtemi, bashkia  Maliq, rrethi Korçë,
për detyrimin ndaj kreditorit  Fondi Besa Sh.a, me
seli në ish Blloku Tiranë.
2) Datë 16/03/2018, ditën e Premte, ora 16:00,
përfundon ankandi i ri (i dytë), për shitjen e pasurive
të paluajtshme të llojit:
-“Arë” me  sip. 1489 m2, e ndodhur në fshatin
Zagfradec  Devoll,  në vlerën 87,430 lekë.
-“Arë” me  sip.1489 m2, e ndodhur në fshatin
Zagfradec  Devoll, në vlerën 107,520 lekë.
Pasuritë janë lenë garanci bankare nga debitori

Trashëgimtarëve të të ndjerit/Debitor z.Xhevair Zama
dhe Nexhmije Zama, z.Aurel Zama, z.Sokol Zama,
z.Melsi Zama, banues në fshatin Zagradec, bashkia
Devoll, për detyrimin ndaj kreditorit Fondi Besa Sh.a,
me seli në ish Blloku Tiranë.
3)Datë 15/03/2018, ditën e Enjte, ora 16:00,
përfundon ankandi i ri (i tretë), për shitjen e pasurisë
së paluajtshme të llojit ”Arë” me  sip. 1,000 m2, truall
190 m2, nga kjo ndërtesë 81 m2 e ndodhur në fshatin
Zdojan , Dibër  në vlerën 100.800 lekë. Pasuria është
lenë garanci bankare nga (debitorët/hipotekues) z.
Bedri Allaman Tuka, banues në fshatin Zdojan-
Brezhan, bashkia Dibër, rrethi Dibër, për detyrimin ndaj
kreditorit Fondi Besa Sh.a, me seli në ish Blloku Tiranë.
4)Datë 02/03/2018, ditën e Enjte, ora 16:00,
përfundon ankandi i ri (i parë), për shitjen e pasurive
të paluajtshme të llojit:
-“Arë” me sip. 7400 m2, e ndodhur në fshatin Bitinçe
Devoll, në vlerën 592,000 lekë.
Pasuritë janë lenë garanci bankare nga debitori
Trashëgimtarëve të të ndjerit/Debitor znj.Bukurije
Sulejman Fezo, znj.Mimoza Fatmir ( Foto) Fezo, z.Xhimi
Foto Fezo, znj. Arkonnda Foti Fezo, znj. Eliverta Foti
Fezo , znj. Luiza Foti (Kasabelli) Fezo banues në
fshatin Bitinçe, bashkia  Devoll, për detyrimin ndaj
kreditorit  Fondi Besa Sh.a, me seli në ish Blloku Tiranë.
Ankandet zhvillohet pranë zyrës së
përmbaruesit me seli lagjen nr.3, Rruga «Avni
Rustemi», nr.31 .k,1. Korçë. Kontakt
Cel.0674044666, e-mail. simaartan@yahoo.com

Shpallje për vend të lirë punë për specialist IT
pranë Gjykatës së Apelit Durrës
Kushtet qe duhet të plotësojë kandidati:

 të jenë diplomuar në shkencat teknologji e
informacionit, të paktën në nivelin “Master
shkencor” ose të barasvlershëm me të,
sipas përcaktimeve të legjislacionit të
arsimit të lartë;

 të kenë kryer të paktën një vit praktikë
profesionale ose çdo lloj përvoje tjetër
profesionale që lidhet me gjykatën;

 përbëjnë avantazh kualifikime në fushën e
kërkuar dhe punësimi i mëparëshëm në
administratë gjyqësore;

 Të ketë njohuri të mira në gjuhë të huaja,
sidomos gjuhës angleze;

 Të ketë aftësi të mira komunikuese dhe të
bashkëpunimit në grup;

Dokumentacioni dhe afati i dorëzimit:
Kandidati të paraqesë brenda datës 26/02/2018

në Gjykatën e Apelit Durrës në adresën

REPUBLIKA SHQIPERISE
GJYKATA E APELIT DURRES

Lagja Nr.14, Shkozet Durrës, këto
dokumenta:

 Kërkesë për aplikim;
 CV të përshkrimit të karrierës;
 Fotokopje të diplomës dhe librezës së

notave (e noterizuar);
 Fotokopje të librezës së punës (e

noterizuar);
 Fotokopje të çertif ikatave të

kualifikimeve (nëse ka);
 Fotokopje të dëshmive të gjuhëve të

huaja (nëse ka);
 Vërtetimin e gjendjes gjyqësore;
 Çertifikatë personale.

Mosparaqitja e plotë e dokumentave sjell
s‘kualifikim të kandidatit.
Kandidatët e interesuar duhet të dërgojnë
dokumentacioni pranë Gjykatës së Apelit Durrës
jo më vonë se data 26/02/2018.;Pas verifikimit
paraprak të aplikimeve, vetëm aplikantët që
kualifikohen për intervistë do të kontaktohen.

Foto ilustruese

Droga e sekuestruar ë Itali
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KRITERET/ Si ndryshon mosha e daljes në pension nga viti në vit për burrat dhe gratë

Formula, si bëhet përllogaritja
e pensionit të pleqërisë

Masa, e bazuar në vitet e punës me kontribute dhe pagën

Biznesi i vogël
me TVSH, Çelmeta:
Më 1 prill futen në

skemë 10 mijë subjekte
Administrata Tati

more synon që
përfshirja për herë të
parë e biznesit të vogël
në skemën e TVSH-së
të kryhet pa kosto ad-
ministrative për ta.
Përgjegjësja për Asis-
tencën dhe Shërbimin
ndaj Tatimpaguesve në
Drejtorinë e Përgjiths-
hme të Tatimeve, Roza-
na Çelmeta, u shpreh
gjatë intervistës në TV
"SCAN" se janë ndër-
marrë një sërë hapash
për informimin dhe
asistencën për këta ta-
timpagues. Sipas saj,
janë rreth 10 mijë sub-
jekte të reja që do të
ndryshojnë përgjegjës-
inë tatimore që nga 1
prilli. "Nga të dhënat
që administrata tati-
more disponon, si dhe
nga deklarimet e ta-
timpaguesve të biznes-
it të vogël për dek-
laratën e tatimit të
thjeshtuar mbi fitimin,
rezulton se është një
numër rreth 10 mijë ta-
timpaguesish, të cilët e
kanë realizuar këtë
qarkullim dhe pritet në
datën 1 prill të ngarko-
hen me këtë përgjegjë-
si tatimore. Përsa i për-
ket shpërndarjes së kë-
tyre tatimpaguesve në
të gjithë territorin e
Shqipërisë, rezulton se
50% e tyre i takojnë
Drejtorisë Rajonale Ta-
timore të Tiranës, pra
që ushtrojnë aktivite-
tin e tyre në territorin
e qytetit të Tiranës. Pje-
sa tjetër janë të shpërn-
darë në të gjithë terri-
torin e Republikës së
Shqipërisë", tha Çelme-
ta. Po sipas saj, tashmë
funksionon "Këndi i
asistencës për biznesin
e vogël" në çdo Drejtori
Rajonale Tatimore, të
cilat përcjellin infor-
macion të shpejtë, cilë-
sor dhe asistencë të
dedikuar. Gjithashtu,
për të rritur nivelin e
informimit janë print-
uar më shumë se 10
lloje fletëpalosjesh të
përshtatura për këtë
kategori biznesi.

SHTESA E PENSIONIT
Sipas nenit 33 të ligjit 104/2014, i siguruari, i cili ka
plotësuar kushtet për pension pleqërie, sipas nenit 43 të
këtij ligji, merr shtesë në masën 0,5% të pensionit për
çdo muaj që shtyn datën e daljes në pension dhe
vazhdon të paguajë kontribute. Përfituesi i pensionit të
pleqërisë që ndërpret pensionin, vazhdon të punojë dhe
paguan kontribute, merr shtesë mbi pension në masën
0,5% për çdo muaj ndërprerjeje.

0,5%

Voltiza Duro

Të gjithë ata persona që
kanë plotësuar mo-
shën dhe kenë mini-

mumi 15 vite pune me kon-
tribute mund të përfitojnë
pension pleqërie. Përkatë-
sisht burrat duhet të jenë mbi
65 vjeç, ndërsa gratë mbi 60
vjeç e 8 muaj, në mënyrë që
të mund të marrin këtë lloj
pagese. Sipas reformës së re
të vitit 2014-të, masa e përllog-
aritjes së pensionit varet nga
vitet e punës dhe paga, pra
pensioni është produkt i
viteve të sigurimit dhe pagës
mbi të cilin janë paguar kon-
tributet. Sa më shumë vite të
ketë aplikanti dhe sa më e
lartë të ketë qenë paga e tij,
aq më e lartë do të jetë masa
e përfitimit. Aktualisht për
vitin 2018, mosha e daljes në
pension sipas nenit 43, për
gratë është 60 vite e 8 muaj
(rritet për çdo vit me 2 muaj
deri në vitin 2056 që arrin në
67 vjeç) dhe për burrat 65 vjeç
(mosha fillon rritet që nga
viti 2033 me nga 1 muaj në
vit për të arritur në 67 vjeç
në vitin 2056), ndërsa
vjetërsia e plotë kontrib-
uteve për të dyja gjinitë
është 35 vite e 8 muaj, e cila
rritet me 4 muaj në vit, për
të arritur me 40 vite në
vitin 2029.
PËRLLOGARITJA

Pensioni mujor i pleqërisë
përbëhet nga një shumë bazë
dhe nga një shtesë ku shuma
bazë llogaritet si raport i peri-
udhës së sigurimit që ka real-
izuar personi me periudhën e
sigurimit të kërkuar sipas
nenit 92, shumëzuar me pen-
sionin social. Shtesa do të jetë
1% për vit sigurimi shumë-
zuar me bazën mesatare të
vlerësuar që personat e sigu-
ruar kanë arritur nëpërmjet
kontributeve, e llogaritur si-
pas nenit 31 të ligjit 104/2014
(i cili ndryshon nenin 59 të
ligjit 7703, datë 11.05.1993).
Në manualin e Institutit të
Sigurimeve Shoqërore bëhet
me dije se shuma e përgjiths-
hme e pensionit nuk mund të
jetë më e vogël se pensioni
social. Ky i fundit është një
përfitim që i jepet çdo shteta-
si shqiptar, i cili ka mbushur
moshën 70 vjeç, është me qën-
drim të përhershëm në Sh-
qipëri të paktën për pesë vitet
e fundit, nuk plotëson kush-
tet për asnjë lloj pensioni nga
skema e detyrueshme e sig-
urimeve shoqërore dhe nuk
ka të ardhura, ose të ardhu-

KRITERET
Të gjithë ata persona
që kanë plotësuar
moshën dhe kenë
minimumi 15 vite
pune me kontribute
mund të përfitojnë
pension pleqërie.
Përkatësisht burrat
duhet të jenë mbi 65
vjeç, ndërsa gratë
mbi 60 vjeç e 8
muaj, në mënyrë që
të mund të marrin
këtë lloj pagese.

rat që përfiton nga çdo burim
tjetër janë më të ulëta se të
ardhurat që jep pensioni so-
cial. Për llogaritjen e pension-
it përdoret formula:

PP (Pensioni i Pleqërisë) =
PS (Pension Social)* (shumë-
zuar) me vjetërsi kontributive
të realizuara/vjetërsi kontrib-
utive që kërkohet +1/100*
(shumëzuar) me vite sigurimi*
(shumëzuar) me BV (baza e
vlerësuar). Baza e vlerësuar
për llogaritjen e pensioneve

llogaritet si raport i shumës së
pagave, për të cilat janë
paguar kontributet, me peri-
udhën që njihet si periudhë
sigurimi. Për periudhën e sig-
urimit nga data 1.1.1994 e në
vazhdim, për llogaritjen e ba-
zës së vlerësuar merret shuma
e pagave, për të cilat janë
paguar kontributet nga data
1.1.1994 deri në fund të peri-
udhës së sigurimit. Për peri-
udhën e sigurimit në institu-

cione dhe ndërmarrje sh-
tetërore para datës 1.1.1994, për
llogaritjen e bazës së vlerësuar
merren pagat referuese të për-
caktuara me vendim të Këshil-
lit të Ministrave. Për periudhën
e sigurimit në ish-kooperativat
bujqësore, për llogaritjen e ba-
zës së vlerësuar merren pagat
referuese të caktuara me Ven-
dim të Këshillit të Ministrave.
Në rastet kur personi i siguru-
ar ka periudhë sigurimi para

dhe pas datës 1.1.1994, baza e
vlerësuar llogaritet si mesatare
aritmetike e ponderuar e bazës
së vlerësuar të periudhave të
sigurimit, si ish-punonjës i in-
stitucioneve apo ndërmar-
rjeve shtetërore dhe ish-anëtar
i kooperativave bujqësore për-
para vitit 1994 si dhe e peri-
udhave të sigurimit si person i
punësuar, i vetëpunësuar apo
ekonomikisht aktiv pas datës
01.01.1994.

FORMULA E PËRLLOGARITJES SË PENSIONIT

Për llogaritjen e pensionit përdoret formula:
 PP (Pensioni i Pleqërisë) = PS (Pension Social)*

(shumëzuar) me vjetërsi kontributive të realizuara/
vjetërsi kontributive që kërkohet +1/100* (shumëzuar)
me vite sigurimi* (shumëzuar) me BV (baza e
vlerësuar). Baza e vlerësuar për llogaritjen e
pensioneve llogaritet si raport i shumës së pagave, për
të cilat janë paguar kontributet, me periudhën që njihet
si periudhë sigurimi.

Shembull konkret
 Në rast se marrim në mënyrë hipotetike që një

punonjës para vitit 1994 ka një vjetërsi kontributive prej
15 vitesh dhe paga mesatare e indeksuar rezulton në
një shumë prej 25 000 lekë dhe mbas vitit 1994 ka një
vjetërsi kontributive prej 22 vitesh, me një pagë
mesatare të indeksuar prej 30 000 lekësh, atëherë
baza e vlerësuar do të llogaritet:

 Baza e vlerësuar = (15*25 000 lekë + 22 * 30 000
lekë): 37 (vite gjithsej) = 28 000 lekë

 Pensioni mujor = (6750 *37/35,7)+ (1/100 *37*28 000)
= 6 996 + 10 360 = 17 356 lekë.

Foto ilustruese

NJOFTIM

Studio Përmbarimore Zyber SHEHU zhvillon ankandin e  I (Parë) për pasurinë:
a. Pasuria Nr.2/32+1-8/1, vol 6, faqe 183, Z.K.8514, e apartament, me
sipërfaqe totale 70,13m2, e ndodhur në Durres, çmimi 39.272 Euro.

Ankandi zhvillohet ne date 22.02.2018  në ambientet e Studios Përmbarimore
Zyber SHEHU me adresë: Pranë Gjykatës Rrethit Gjyqësor Lushnjë,
Cel.0682089339, ose adresën e-mail:shehuzyber@yahoo.com
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Pallati i rrezikuar në
Gjirokastër, banorët:
S'janë marrë masa,

po e heqim vetë baltën
GJIROKASTER GJIROKASTER GJIROKASTER GJIROKASTER GJIROKASTER - Dy

javë pas përmbytjes së
banesave të pallatit 8-
katësh në lagjen "Kodra e
Shtufit" në Gjirokastër,
banorët e saj kanë vendo-
sur të ndërmarrin vetë ini-
ciativën për largimin e bal-
tës nga banesat e tyre. Të
revoltuar dhe të shqetë-
suar, ata shprehen të pasig-
urt në pallatin, që sipas
tyre ka pësuar çarje nëpër
korridoret e tij dhe në disa
banesa duke shtuar tek ta
frikën e shembjes së pal-
latit. Mbledhja e fundit e
Shtabit të Emergjencave
në prefekturën e qytetit
në datën 9 shkurt përcak-
toi hartimin e një studimi
të ri të Bashkisë Gjiro-
kastër dhe hapat që do të
ndërmerren për marrjen e
masave, një ndër të cilat
ishte dhe largimi i baltës.
Por pavarësisht kësaj, ban-
orët shprehen të shqetë-
suar dhe mosbesues. Më
herët, prefekti Gjirokas-
trës, Astrit Aliaj në një
prononcim për mediat u
bëri thirrje banorëve që
mos të kthehen në banesa
edhe për disa ditë. "Do të
punojmë për largimin e
baltës nga pallati. I rëndë-
sishëm drenazhimi i
ujërave. Banorët të qën-
drojnë jashtë banesave
edhe për disa ditë. Banesat
më të dëmtuara do të dëm-
shpërblehen 100%", u
shpreh ai.

Sherri në Laç,
arrestohet i riu

që dhunoi 39-vjeçarin
KURBIN KURBIN KURBIN KURBIN KURBIN - Arrestohet 23-

vjeçari Xhevahir Agolli, pasi
dy ditë më parë goditi me
sende të forta shtetasin E.B.,
duke e lënë të plagosur. Disa
orë pas ngjarjes së ndodhur
mbrëmjen e djeshme në qy-
tetin e Laçit, ku një person
qëlloi me armë zjarri në ajër
pas një konflikti me një sh-
tetas tjetër, policia ka
zbardhur ngjarjen. Si rezul-
tat i reagimit në kohë dhe
veprimeve profesionale të
kryera, policia e Kurbinit
brenda pak orëve pasi ndo-
dhi ngjarja bëri identi-
fikimin, kapjen dhe ar-
restimin e shtetasit Xheva-
hir Agolli (Lika), 23 vjeç,
banues në Gjormë, Kurbin.
"Kapja dhe arrestimi i këtij
shtetasi u bë pasi më datën
17.02.2018, rreth orë 17.30,
në qytetin e Laçit, është
konfliktuar me shtetasin
E.B., 39 vjeç, banues në
Kurbin, duke e goditur me
sende të forta dhe më pas
dyshohet se ka qëlluar me
armë zjarri në ajër dhe ësh-
të larguar menjëherë nga
vendngjarja. Në vijim të
veprimeve është bërë
shpallja në kërkim e shteta-
sit E.B., i cili pas konfliktit
është larguar dhe fshehur
duke ju shmangur kallëz-
imit të krimit", thuhet në
njoftimin e policisë.

Vodhën 530 milionë dollarë, pjesë e organizatës edhe Aldo Ymeraj

Kërkohej nga SHBA, 60 ditë burg për hakerin
shqiptar, pas afatit do të ekstradohet ose lirohet

Aldo Ymeraj

Tre të vdekur dhe
katër të plagosur ësh
të bilanci i një aksi-

denti tragjik të ndodhur në
aksin Shkodër-Velipojë dje
në mbrëmje. Katër persona
nga familja Preka kanë hum-
bur jetën. Viktimat janë sh-
tetasi Edmond Preka, 40 vjeç
dhe tre fëmijët e tij Rajan
Preka 6 muajsh, Aisel Preka
5 vjeçe dhe Noem Preka, 10
vjeçe. Nga ky aksident e pla-
gosur ka mbetur edhe nëna
e tre fëmijëve që humbën
jetën, Evisa Preka, 37 vjeçe,
e cila ka dëmtime në fytyrë,
por nuk i ka prekur trurin
sipas mjekëve. Të plagosur,
por jashtë rrezikut për jetën
janë edhe shtetasit Andrea
Gjergji dhe Sokol Mullai.
Familja Preka ndodhej në
mjetin tip "Alpha Romeo"
me targë AA 474 NJ, që drej-
tohej nga Edmond Preka,
ndërsa aty ndodheshin edhe
tre fëmijët e tij dhe bash-
këshortja. Mjeti tip "Alpha
Romeo" në afërsi të kishës së
Velipojës është përplasur
me mjetin tip "Hyundai"
fouristradë me targë AA 292
OL. Në fouristradë ndod-
heshin shtetasit Sokol Mul-
lai, drejtues i mjetit dhe
Andrea Gjergji. Dy mjetet
janë përplasur kokë me
kokë duke sjellë edhe bilan-
cin tragjik me 4 viktima dhe
tre të tjerë jashtë rrezikut
për jetën. Shtetasi Edmond
Preka ka ndërruar jetë në
vendngjarje bashkë me dja-
lin e tij 6 muajsh, ndërsa  dy
vajzat e tij   Aisel Preka 5
vjeçe dhe Noem Preka, 10
vjeçe janë sjellë në gjendje
të rëndë, por pas pak
minutash kanë ndërruar
jetë në spitalin rajonal të
Shkodrës. Shkak i aksiden-
tit mendohet se është bërë
shpejtësia e dy mjeteve, por

edhe rikonstruksioni i
rrugës Shkodër-Velipojë, e
cila është kthyer në shumë
pjesë të saj në kantier ndërti-
mi. Errësira në shumë pjesë
të rrugës, por edhe munge-
sa e sinjalistikës për mjetet
ka ndikuar në këtë aksident
me bilanc tragjik. Viktimat

25-vjeçari Aldo Ymeraj, i
arrestuar nga policia e

Tiranës për llogari të au-
toriteteve amerikane, si
anëtar i një rrjeti hakerash
që kanë mundur të vje-
dhin plot 530 milionë dol-
larë, do të qëndrojë në burg
për 60 ditë. Pas këtij afati,
hakeri Ymeraj ose do të
ekstradohet drejt SHBA,
ose do të dalë i lirë. Kjo do
të thotë se nëse dokumen-
tacioni nga SHBA për ek-
stradimin e Ymerajt nuk
është gati pas 2 muajsh,
atëherë ky i fundit do të

lirohet. Ndërkohë, policia sh-
qiptare nuk ka filluar asnjë
hetim të pavarur për hakerin
nga Fieri. Ai u arrestua ba-
zuar në të dhënat dhe akuzat
e FBI-së. I riu nga Fieri është
mes 36 të personave të aku-
zuar. Në jetën virtuale ai qu-
het "Kubanezi". Ymeraj jeton

në një apartament në katin e
gjashtë të pallatit në lagjen
"Konferenca e Pezës" në Fier,
me nënën e tij. Me prindër të
divorcuar, djali i pronarit të
një shtypshkronje në Fier,
Ymeraj punonte herë pas
herë në biznesin e të atit. Si
çdo hakerues në internet të

dhënat e 25-vjeçarit nuk ekz-
istojnë, ai nuk ka "Facebook"
dhe as llogari tjetër me këtë
emër. E vetmja foto e tij është
ajo e disa viteve më parë për-
para se ai të ishte 20 vjeç, në një
faqe ku komentet më të shum-
ta i merr nga Ukraina. Gjithash-
tu, bëhet me dije se Ymeraj ësh-

të ndaluar nga policia sh-
qiptare edhe në vitin 2013.
Pesë vjet më parë ai u akuzua
për përfshirje në veprimtari
kriminale në fushën kiberne-
tike, së bashku me dy miq të
tij, Enea Xhani dhe Arif
Hiqmet Kasa, pjesëtarë të "Al-
banian Hackers Group".

ALDO YMERI
25-vjeçari nga Fieri është mes 36 të personave të
akuzuar. Në jetën virtuale ai quhet "Kubanezi". Ymeraj
jeton në një apartament në katin e gjashtë të pallatit në
lagjen "Konferenca e Pezës" në Fier, me nënën e tij.



Nëndrejtorja e spitalit e shefi i urgjencës: Ngjarje shumë e rëndë

Aksident tragjik, vdes babai
me tre fëmijë, 3 të plagosur
Vaj në familjen Preka, si ndodhi përplasja

Sanad Nikshiqi

dhe të plagosurit janë trans-
portuar disa me ambulancë
e disa të tjerë me mjete pri-
vate për t'i dhënë ndihmën
e shpejtë, por për tre prej
tyre ka rezultuar fatale. Në
vendngjarje kanë mbërritur
forcat e policisë, të cilët po
kryejnë hetimet për

zbardhjen e plotë të këtij
aksidenti tragjik.
MJEKËT

Nëndrejtorja e spitalit ra-
jonal, Dhurata Uruçi dhe
shefi i urgjencës, Astrit Lahi
tregojnë momentet e tmerrit
të këtij aksidenti tragjik. "Në
orën 18:50 ka ardhur babai i
fëmijëve, Edmond Preka, i
vdekur. Në orën 18:10, djali
6 muajsh, Rajan Preka ka
ardhur i vdekur. Me dëm-
time shumë të rënda dhe që
nuk mundi të qëndronte në
jetë është Ajsel Preka, 6
vjeçe e cila sapo erdhi në
spital, ndërroi jetë. Në
gjendje shumë të rëndë ish-
te edhe vajza tjetër, Noem
Preka, 10 vjeçe e cila ndër-
roi jetë në orët e vona të
natës. E plagosur është edhe
nëna e fëmijëve, Evis Preka,
37 vjeçe me një gjendje jos-
tabël, por jo në rrezik për
jetën. Kemi edhe dy të tjerë

të plagosur, Sokol Mullai dhe
Andrea Gjergji, të cilët janë
relativisht mirë. Situata ësh-
të shumë prekëse. Është një
prej tragjedive më të rënda
që kemi kaluar", tha nën-
drejtorja Uruçi. Për shefin e
urgjencës, Astrit Lahi, kjo
është një ngjarje tragjike me
humbje jetësh të mëdha.
"Menaxhimi i vështirë ish-
te, por ne këtë detyrë kemi
që ta menaxhojmë dhe bëmë
maksimumin tonë me gjithë
stafin e mundshëm. Për
rreth një orë u sistemuan
pacientët dhe tani ndodhen
në reanimacion. Gjendja e
tyre do shihet në vazhdimë-
si. Momentalisht të plago-
surit janë në observacion
dhe gjendja e tyre nuk lejon
transportimin drejt Tiranës.
Do shohim dhe nëse kërko-
het transportimi, atëherë do
i transportojmë", tha shefi i
urgjencës.

Shefi i urgjencës , Astrit LahiNëndrejtorja e spitalit rajonal, Dhurata Uruçi

Foto nga aksidenti



E hënë 19 Shkurt 2018  - 9SOCIALE

Vendimi për ndalimin e futjes së makinave të vjetra në Shqipëri pritet të nisë zbatimin në mars

Klosi: 15 urdhra për 15 ndotësit
më të mëdhenj në vend

"Ashpërsim të ligjit për qeset plastike" Ditën e djeshme, në mbjelljen e 100 pemëve të reja
pranë liqenit të Farkës, kontribuuan edhe Autorite-

ti i Mediave Audiovizive si dhe kantautori e prezantue-
si, Ardit Gjebrea. Kryebashkiaku Erion Veliaj falënderoi
prezantuesin Ardit Gjebrea dhe kryetarin e AMA-s, Gen-
tian Sala për ndihmën në mbjelljen e 100 pemëve dhe
theksoi se kur gjërat e vogla bëhen me dashuri, rezultati
është fantastik. "Ndoshta jo të gjithë mund të bëjmë gjëra
të mëdha, por siç thoshte Nënë Tereza, mund të bëjmë
gjëra të vogla me dashuri të madhe. Të jam shumë mirën-
johës për faktin që si në skenë, si jashtë skene mbetesh
një artist model dhe më vjen mirë që falë këtij shembul-
li, edhe shumë të tjerë, ata që të ndjekin, apo shumë prej
qytetarëve që kërkojnë mesazhe pozitive, do na bashko-
hen me këtë nismë", u shpreh Veliaj. Ndërkaq, kantau-
tori dhe prezantuesi i njohur, Ardit Gjebrea vlerësoi
nismën e Bashkisë së Tiranës për të shtuar gjelbërimin
në kryeqytet dhe theksoi se nuk mjafton që njerëzit
vetëm të konstatojnë, por edhe të kontribuojnë realisht
për të çuar më tej këto projekte. "Asnjëherë nuk e kisha
marrë lopatën për të dhënë një kontribut. Pra, nuk du-
het vetëm të themi: Pse ne kështu? Por, merr lopatën
dhe bëje", tha Gjebrea. Duke e cilësuar si një nismë
shumë të bukur mbjelljen e pemëve, kryetari i AMA-s,
Gentian Sala, tha se institucioni që ai drejton do të plan-
ifikojë një buxhet të posaçëm për nisma të tilla.

Mbillen 100 pemë të reja
në liqenin e Farkës

Voltiza Duro

Në datën 23 dhe 24 sh
kurt do të nisë mua
ji i mjedisit, ku

pritet të lançohen 15 urdhra
për 15 ndotësit më të mëd-
henj të mjedisit. Kjo është
bërë me dije ditën e djeshme
nga ministri i Turizmit dhe
Mjedisit, Blendi Klosi, i cili
u shpreh se Ministria do të
ndërhyjë tek të gjithë ndot-
ësit në mjedis në kuadër të
operacionit "Clean and
Green 2020". Mbjelljes së fi-
danëve nga ministri Blendi
Klosi iu bashkuan ministrat
Peleshi e Kumbaro e ky ak-
tivitet pararendi takimin e
ministrave me donatorët e
projekteve në huaja në Sh-
qipëri, të cilëve iu kërkua
orientimi i projekteve në
përmbushjen e objektivave

të pastrimit të mjedisit dhe
zhvillimit të turizmit. Më tej,
Klosi paralajmëroi ndërhyr-
je për të ndryshuar kriteret
dhe mënyrën e dhënies së le-
jeve për guroret. "Evidento-
hen disa gurore, të cilat
prishin peizazhin. Kemi ng-
ritur një grup pune, që ka

shkuar e fotografuar çdo
problem që kanë guroret sh-
qiptare dhe kemi arritur që
të bëjmë një material të
plotë përsa u përket ndë-
rhyrjeve që duhet të ketë", -
tha ministri në fjalën e tij.
Ky i fundit paralajmëroi ash-
përsim të ligjit dhe kontrol-

lit për prodhimin dhe impor-
tin e qeseve plastike. Pikat e
grumbullimit të skrapit larg
qendrave të banuara është
përpjekja tjetër e Ministrisë
së Turizmit e Mjedisit, e cila
do të ndalojë futjen e maki-
nave të vjetra në Shqipëri,
vendim që pret të nisë zba-
timin në mars. Gjithashtu,
Klosi theksoi se vetëm 3 prej
95 landfilleve plotësojnë kri-
teret që duhet të ketë një
landfill i mirëfilltë. "Një
problem tjetër që duket i
vogël janë qeset plastike.
Shqipëria nga viti 2012 ka
marrë një vendim që nuk
lejohet prodhimi i qeseve
plastike të pabiodegra-
dueshme. Kemi analizuar sit-
uatën dhe tashmë kemi një
ndërhyrje të plotë për të mos
lejuar në Shqipëri pro-
dhimin e qeseve që janë nën
30 mikron. Në të gjithë ter-
ritorin e Shqipërisë pas

përmbytjeve janë krijuar
shqetësime përsa u përket
qeseve që ndotin të gjithë
shtretërit e lumenjve. Ka

ardhur koha që me forcë të
ndalojmë veprimet përsa i
përket një fenomeni kaq neg-
ative", - shtoi Klosi.

Ministri i Turizmit dhe Mjedisit, Blendi Klosi gjatë takimit

Kryebashkiaku Erion Veliaj
dhe  Ardit Gjebrea

SHPALLJE E VENDEVE VAKANTE

Kolegji i Posaçëm i Apelimit (KPA) pranë Gjykatës Kushtetuese, bazuar në ligjin nr. 84/2016,
“Për Rivlerësimin Kalimtar të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve në Republikën e Shqipërisë” dhe
Vendimin e Kuvendit nr.92/2017 “Për miratimin e strukturës organizative, organikës dhe klasifikimit
të pagave të personelit të kolegjit të Posacëm të Apelimit”:

I - Rishpall vendet vakante për pozicionet:

1. Drejtor në Drejtorinë e Menaxhimit të Çështjeve dhe Marëdhënieve me Median
dhe Publikun

Kandidati duhet të plotësojë kërkesat e posaçme si vijon:

a. Të zotërojë diplomë të nivelit “Master Shkencor” për Drejtësi.
b. Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze.
c. Të ketë të paktën 5 vite përvojë pune në nivel drejtues e menaxherial.

2. Drejtor në Drejtorinë Ekonomike dhe Shërbimeve Mbështetëse

Kandidati duhet të plotësojë kërkesat e posaçme si vijon:

a. Të zotërojë diplomë të nivelit “Master Shkencor” për Ekonomi.
b. Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze.
c. Të ketë të paktën 5 vite përvojë pune në nivel drejtues e menaxherial.

3. Specialist për zbardhjen dhe redaktimin e vendimeve

Kandidati duhet të plotësojë kërkesat e posaçme si vijon:

a. Të zotërojë diplomë të arsimit të Lartë, në Degën Gjuhë -Letërsi.
b. Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze.
c. Të ketë të paktën 3 vite përvojë pune në profesion.

4. Specialist IT

Kandidati duhet të plotësojë kërkesat e posaçme si vijon:

a. Të zotërojë diplomë të nivelit “Master Shkencor” në Inxhinieri Informatike, Informatike, Teknologji
informacioni etj.

b. Të ketë të paktën 3 vite eksperience pune në fushën e teknologjisë së informacionit.
c. Të ketë njohuri shumë të mira në administrimin e sistemeve si Active Directory,Outlook Mail

Client
d. Të ketë njohuri bazë mbi pajisjet e rrjetit dhe infrastukturën e rrjetit.
e. Të ketë njohuri bazë për panelet e administrimit të faqeve web (Wordpress, Drupal, Joomla

etj).
f. Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze.

KUSHTE TË PËRGJITHSHME

 Kandidatët duhet të sigurohen se plotësojnë kriteret për tu pajisur me Çertifikate Sigurie,
sipas Vendimit Këshillit Ministrave nr.188, datë 4.3.2015.

 Kandidatët duhet të kenë aftësi për tu përshtatur e punuar në grup, nën presion si dhe në
afate kohore të limituara.

Të gjithë aplikimet duhet të dorëzohen nga data 26 Shkurt deri më 28 Shkurt 2018 në një
nga format e dhëna më poshtë:

 Paraqitjes së kërkesës nga aplikanti, së bashku me dokumentet përkatëse, pranë institucionit
të KPA-së, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit, Pallati i Kongreseve, Tiranë,
nga e Hëna në të Premte, ora: 09:00-16:00.

 Dërgimin e kërkesës së bashku me dokumentet përkatëse, me anë të postës zyrtare pranë
institucionit të KPA-së në adresën: “Bulevardi “Dëshmorët e Kombit, Pallati i Kongreseve,
Tiranë. Aplikimi në rrugë postare duhet të kryhet brenda datës 28 Shkurt 2018, i cili duhet të
vërtetohet me fletë-mandatin e lëshuar nga institucioni përkatës postar. KPA-ja do të konfirmojë
nëpërmjet postës elektronike marrjen e aplikimit përkatës.

 Dërgimin e kërkesës së bashku me dokumentacionin përkatës me anë të postës
elektronike nga data 26 Shkurt deri më 28 Shkurt 2018 në adresën: info@kpa.al. KPA
konfirmon nëpërmjet postës elektronike marrjen e aplikimit përkatës.

Në kërkesën që paraqet, kandidati përcakton vendin vakant, për  të cilin është i interesuar të
aplikojë. Bashkëlidhur me kërkesën, kandidati dorëzon 1 kopje të dokumenteve të mëposhtme:

1. Jetëshkrim profesional, përfshirë të dhënat e kontaktit, postën elektronike zyrtare dhe adresën
postare;

2. Kopje të dokumentave (diplomë, letërnjoftimi (ID), librezë pune) original ose të noterizuar.
Diplomat qe janë marrë jashtë vendit, duhet të jenë njohur paraprakisht pranë institucionit
përgjegjës për njehësimin e diplomave, sipas legjislacionit në fuqi.

3. Dokument që vërteton se në ngarkim të tij nuk është regjistruar një procedim penal;
4. Dëshmi e gjendjes gjyqësore;
5. Vërtetim nga Institucioni që nuk ka masë disiplinore ne fuqi;
6. Vlerësimin e fundit nga Eprori Direkt;
7. Cdo dokumentacion tjetër që vërteton plotësimin e kushteve të mësipërme, si dhe trajnime,

kualifikime, arsimin shtesë, vlerësimet positive apo të tjera të përmendura në jetëshkrim.

        GJYKATA KUSHTETUESE

            KOLEGJI I POSAÇËM I APELIMIT
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Historia e Shqipërisë është e
mbushur me ngjarje të
ndryshme dhe shpeshherë

mbresëlënëse. Në shumë prej tyre
kanë qenë të pranishme person-
azhe që tashmë njihen jo vetëm
nga historia e Shqipërisë, por edhe
nga historitë e vendeve të tjera. Një
nga këto figura është edhe Angjeli-
na, bija e feudalit të njohur të shek.
XV, Gjergj Arianiti. Emri i gjatë i
këtij të fundit ishte Gjergj Arianit
Komnen Topia. Ai kishte dy
vëllezër, Muzakë Komnenin dhe
Vladanin. Ky i fundit ishte martu-
ar me motrën e Skënderbeut, An-
gjelinën me të cilën pati një djalë -
Muzakun e Angjelinës. Gjergj Ari-
aniti ka jetuar me familjen e tij në
Durrës dhe ka vdekur në fillim të
vitit 1461. Ky feudal shqiptar ish-
te ndër të parët prijës vendës, që
ngriti krye në fillim të shekullit
XV kundër pushtimit turk. Në
bashkëpunim me feudalë të tjerë
vendës, Gjergj Arianiti arriti t'u
bënte ballë turqve në verën e vitit
1432. Në dimrin midis viteve 1432-
1433, Gjergj Arianiti theu përsëri
trupat turke në luginën e lumit
Shkumbin. Turqit, të komanduar
nga Ali Bej Evrenozi, qenë dërguar
nga vetë Sulltan Murati II. Fitorja
e Shkumbinit u konsiderua në
Evropë si një fitore e madhe e Ari-
anit Komnenit (Gjergjit). Në vitin
1443 ky prijës shqiptar korri një
tjetër fitore në grykat e Labërisë.
Pas kësaj fitoreje vërshuan përgë-
zimet nga Evropa. Papa Eugjen IV,
mbreti Alfons V i Napolit, peran-
dori gjerman Sigizmund dhe Re-
publika e Raguzës përveç uri-
meve, i premtuan Gjergj Arianitit
ndihma. Kjo eufori nuk vazhdoi
shumë, pasi në vitin 1435 forcat
turke të drejtuara nga bejlerbeu
Sinan Pasha shtypën revoltën sh-
qiptare dhe e detyruan Gjergj Ari-
anitin të tërhiqej në atë çka kish
mbetur nga zotërimet e tij. Në këtë
pikë, ai u kthye përsëri në vasal të
sulltanit. Gjergj Arianit Komnen
Topia ka pasur shumë fëmijë. Me
gruan e parë, Maria Muzakën, ka
pasur vetëm vajza, ndërsa me të
dytën, italianen Petrinela
Frankone, vejushë me dy vajza,
Gjergji pati dhe tre djem.

Në lidhje me zotërimet e Gjergj
Arianitit ka versione të ndryshme.
Në një burim të Muzakajve thuhej
se Gjergj Arianit Komnen Topia ka
qenë zot i Çermenikës, i Mokrës e i
Shpatit deri në lumin Devoll, ku

kjo pjesë ndahet nga zotërimet e
Muzakajve. Nga martesa e parë e
Gjergj Arianitit u lindën tetë vaj-
za. Vajza e madhe ishte Andronika
ose Donika. Kjo vajzë, siç dihet, pati
për burrë Gjergj Kastriot Skënder-
beun, zotin e Dibrës, Matit dhe
Krujës deri në bregdet. Gjergj Kas-
triot Skënderbeu dhe Donika
lindën Gjonin. Ky u emërua Dukë i
Shën Pjetrit në Galatinë dhe u mar-
tua me Dukeshën Erin Paleologa
(Elena) - bijën e zotit të Serbisë,
Lazar. Gjoni pati shumë fëmijë, të
cilët nuk jetuan gjatë veç princ Fer-
rant Kastriotit - Duka i Shën Pjetrit
në Napoli dhe princeshës Maria
Kastrioti. Këta vdiqën respektivisht
në vitet 1551 dhe 1540.

Vajza e dytë e Gjergj Arianit Ko-
mnenit, Vojsava u martua me zot
Gjon Crnojevicin zot i Malit të Zi
dhe i Zetës me të cili pati dy djem:
zot Gjergjin dhe zot Skënderbeun.

Bija e tretë e Gjergjit, Kirana
(Anna), e katërta Elena dhe e pes-
ta Despina morën djem nga fisi i
madh i Dukagjinasve, përkatësisht
Nikollin, Gjergjin dhe Tanushin.
Anna pati dy djem, njëri prej të
cilëve u bë pasha i Sulltanit. Ele-
na pati shumë fëmijë, njëri prej të
cilëve u quajt Skënderbe. Despina
pati djalë dhe vajzë. Vajza e shtatë,
zonja Komita u martua me Gojko

Balshën, zot i Musjes (mi-
dis Krujës dhe Lezhës)
me të cilin pati dy djem
dhe një vajzë.

Djemtë vdiqën në
Hungari ndërsa vajza,
zonja Maria u martua me
zotin Kont të Murit, Ja-
kopo Alfonso i Mazeut të
Farriles. Pasi Maria vdiq
në vitin 1459, konti u
martua me Marien,
bijën e Vrana Kontit të
Skënderbeut. Vajza e
fundit e Gjergj Arian-
itit, Katerina në fillim u
martua me një djalë nga
dera e Spanve nga Sh-
qipëria e Veriut me të
cilën pati një vajzë, që

u largua në Hungari me të shoqin.
Në martesën e dytë Katerina u lidh
me zot Nikola Bokalin dhe patën
dy djem e dy vajza.

Objekti i shkrimit është vajza e
gjashtë e Gjergj Arianit Komnen
Topisë me emrin Angjelina. An-
gjelina u martua me një burrë
shumë më të madh se veten, i ver-
bër ose pothuajse i verbër, despot i
shfronësuar i Serbisë, i quajtur Ste-
fan. Ky ishte njëri nga tre djemtë
e despotit serb, Gjergj Brankovic
(baba), i cili pa rënë në sy, por jo pa
dinjitet kishte ekzistuar midis hun-
garezëve katolikë dhe turqve, të
cilët e patën vasal. Pas vdekjes së
të atit, Stefani u shpall për pak kohë
despot, për të humbur më pas për-
fundimisht pavarësinë. Stefani i

verbër ka bërë shumë pelegri-
nazhe. Në njërin prej udhëtimeve
të tij, atë që bëri në Shqipëri në
vitin 1461, ai u njoh dhe u martua
me Angjelinën, duke vendosur
kështu lidhje familjare me
Skënderbeun.

Më pas, me rekomandimin e
Skënderbeut pranë Dukës së Mil-
anos, ai u nis për në Itali, ku në
vitin 1472 ai përfundoi në Friuli.
Në Friuli çifti Stefan-Angjelina të
shoqëruar nga njerka e Angjelinës
jetuan me ndihmën e Sinjorisë
Venete, por jo pa vështirësi. Në
tetor të vitit 1476 Stefani vdiq. Në
vitin 1478 Angjelina ndodhej në
Vjenë, ku perandori Federiko III e
mori për zemër fatin e saj dhe i
dhuroi një kështjellë në Karincia-
Veissenfels. Në këtë kështjellë An-
gjelina dhe djemtë Gjon dhe Gjergj
më 9 tetor 1479 i premtuan besni-
kërinë e tyre perandorit Federiko.
Më pas Angjelina kthehet në Itali,
ku përsëri u ndihmua nga Papa, siç
dëshmohet nga Regjistrat Aposto-
likë ndërmjet viteve 1479-84. Pas
një përpjekjeje të komplikuar për
shitjen e kështjellës së Belgradit
në Pordenone/Itali,  Angjelina me
djemtë transferohet përsëri në
Austri. Në sajë të mbrojtjes nga pe-
randori, bija e Angjelinës, Maria
martohet me një person me emër,
me Markezin e Monferratës,
trashëgimtari i fundit i asaj dege
të Paleologëve, e cila që prej shek-
ullit XIV u zhvendos në Piemonte.
Kjo martesë në disa detaje, ngjas-
on me atë të nënës, por në kontrast
me të, ajo i siguroi vajzës një qetë-
si relative. Maria në vitin 1485 ish-
te vetëm 18 vjeçe, ndërsa i shoqi
plot 59. Për Markezin e Monfer-
ratës preokupohej vetë perandori,
i cili e kishte markezin vasal besnik
të tij në jug të Alpeve. Kuptohet në
këto kushte, zonjusha e re, e
nderuar, bijë e Angjelinës, nuk
mund ta refuzonte një martesë të
këtij lloji. Pas 1485-ës Angjelina me
djemtë u vendosën në kështjellën
e Kupinovos, ishull në lumin Sava,
ku sollën me vete edhe eshtrat e
Stefanit që u bënë objekt pelegri-
nazhi për besimtarët ortodoksë.

Më pas, jeta e Angjelinës vazh-
doi me ngjarje jo të këndshme. I
biri, despoti Gjergj ndoshta i zhgën-
jyer nga dështimi i martesës së tij
me një napolitane fisnike, ardhur
në Hungari pas Beatriçes së Ara-
gonës, braktisi papritur kështjellën
ku banonte dhe u kthye në murg
duke marrë emrin Maksim. Djali i
dytë, Gjoni, më luftarak, në vitet e
mëvonshme mori pjesë në beteja
kundër turqve, duke depërtuar disa
herë në Bosnje. Prifti Maksim me
të ëmën, Angjelinën, që u bë
murgeshë, dhe me eshtrat e të atit,
shkoi në Vllahi ku ndihmoi për or-

Angjelina, martesa, jeta dhe
fëmijët derisa u bë murgeshë

Prof.Dr. Valter Shtylla

SHËN ANGJELINA
Bija e Gjergj Arianitit e mbesa e
Skënderbeut, shenjtore në Serbi

Angjelina u
martua me një
burrë shumë më
të madh se veten,
i verbër ose
pothuajse  i verbër,
despot i shfronësuar
i Serbisë, i quajtur
Stefan

MANASTIRI
Prifti Maksim me të ëmën,
Angjelinën, që u bë
murgeshë, dhe me eshtrat e
të atit, shkoi në Vllahi ku
ndihmoi për organizimin e
kishës lokale ortodokse,
duke bashkëpunuar veç të
tjerëve dhe me ish-
Patriarkun e Konstantinopolit
Nifon, edhe ai me origjinë
shqiptare.

IKONAT
Në ikonostasin e kishës së
Manastirit të Krushedolit, në
rrjeshtin e poshtëm, djathtas
dyerve të bukura, ndodhet
ikona familjare ku shihen
katër personazhet e kësaj
kishe: Maksimi, Angjelina,
Gjoni dhe Stefani i Verbër.
Historia e Shën-Angjelinës
Shqiptare, bija e prijësit të
njohur shqiptar të shekullit
XV Gjergj Arianit Komnen
Topisë, mishëron një nga
historitë e shumta të
figurave të spikatura.

  PORTRET HISTORIK

ganizimin e kishës lokale ortodokse,
duke bashkëpunuar veç të tjerëve
dhe me ish-Patriarkun e Konstan-
tinopolit Nifon, edhe ai me origjinë
shqiptare. Ky i fundit ishte djalë i
një shqiptari, që punonte pranë
Gjergj Brankoviçit dhe që pastaj u
transferua në Peloponez ndoshta
me dhëndrin e Gjergjit, Tomas Kan-
takuzenin. Më vonë Maksimi
(Gjergji) u kthye në Hungari dhe në
1502 shkoi në Venecia me mision
diplomatik në ndihmë të vëllait
Gjon, i cili vdiq shpejt pas kësaj
kohe. Angjelina dhe prifti Maksim
jetuan akoma dhe shumë vjet në
Manastirin Krushedol ku edhe
vdiqën. Angjelina vdiq si murgeshë
në vitin 1516 si pasojë e shëndetit
jo të mirë, kurse i biri nën detyrën
e Mitropolitit të Belgradit. Malet
Frushka Gora ndodhen ndërmjet
lumenjve Danub dhe Sava, pranë
qytetit Sremski Karlovac të Vojvod-
inës në Jugosllavi. Në Frushka
Gora ndodhen shumë manastire,
ndërmjet të cilëve dhe Manastiri i
fshatit Krushedol, i shtrirë në
pjesën juglindore të maleve të për-
mendura. Ky manastir përfaqëson
një kompleks ku përfshihen
konakët dykatësh, që for-

Angjelina vdiq si
murgeshë në vitin 1516 si

pasojë e shëndetit jo të
mirë, kurse i biri nën

detyrën e Mitropolitit të
Belgradit. Malet Frushka
Gora ndodhen ndërmjet

lumenjve Danub dhe
Sava, pranë qytetit
Sremski Karlovac të

Vojvodinës në Jugosllavi.
Në Frushka Gora
ndodhen shumë

manastire, ndërmjet të
cilëve edhe Manastiri i

fshatit Krushedol.

““
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“Bulevardi”, 2015

“Rrethinat në diell”, 2005

“Rrethinat, dasëm”, 2006

“Nëna”, 2000

KULTURE

mojnë brinjët e
një katrori në

qendrën e së cilit ësh-
të kisha me kamban-
oren. Manastiri i
Krushedolit njihet si
qendër e përshpirt-
shme e familjes së des-
potit Brankoviç. Ai
është ndërtuar
ndërmjet viteve 1509
dhe 1516 nga zonja
Angjelina, bija e
Gjergj Arianit Ko-
mnen Topisë dhe gru-
aja e Stefan Brank-
oviçit, si edhe nga i
biri, Gjergji (Maksim
pas shugurimit). Për
këtë ndërtim ndih-
moi Vojvoda, vllah Jo-
van Njegoja. Në këtë
manastir ndodhen
eshtrat e Stefanit të
Verbër, ato të Shën
Gjonit, përkatësisht
babai dhe vëllai i
Peshkopit Maksim
(Gjergjit), eshtrat e
Maksimit dhe ato të
Nënës Angjelinë. Esh-
trat e kësaj familjeje u

ruajtën atje deri në vitin 1716, pra
plot 200 vjet pas vdekjes së Shën An-
gjelinës, deri  kur manastiri u dogj
e u dëmtua duke pësuar humbje të
konsiderueshme. Gjatë shekujve
XVI-XVII Manastiri i Krushedolit
u bë një qendër e njohur kishtare.
Gjatë viteve 40 të shekullit XVI u
realizuan pikturat e para murale.
Pas djegies së manastirit, rinovimi
i kishës dhe i pikturës murale për-
fundoi në vitin 1745. Kisha e sotme
ka formën trekonëshe me kupolë në
qendër. Në ambientet e saj ruhet
piktura murale me skenën e famil-
jes ku janë pikturuar Gjergj Brank-
oviçi, Gjoni, Maksimi dhe Angjeli-
na. Kjo pikturë është realizuar në
vitin 1750 nga piktori ruso-ukrahi-
nas Jovan Vasiljeviç me financimin
e tregtarit Racko Jovanoviç nga No-
visadi i Vojvodinës. Veç kësaj, në
ikonostasin e kishës së Manastirit
të Krushedolit, në rreshtin e posh-
tëm, djathtas dyerve të bukura,
ndodhet ikona familjare ku shihen
katër personazhet e kësaj kishe:
Maksimi, Angjelina, Gjoni dhe Ste-
fani i Verbër.

Historia e Shën-Angjelinës Sh-
qiptare, bija e prijësit të njohur sh-
qiptar të shekullit XV Gjergj Ari-
anit Komnen Topisë, mishëron një
nga historitë e shumta të figurave
të spikatura të trevave shqiptare, të
cilat presin të evidentohen dhe
ndaj të cilave mendimi studimor
shqiptar ndjehet tepër i detyruar.
Kombi shqiptar sot është tepër i
ndjeshëm ndaj njohjes së figurave
të tij historike. Ndër të tjera, nevo-
ja për t'i zbuluar dhe studiuar ato
vjen edhe nga vlerësimi që iu bëhet
këtyre personazheve historikë edhe
nga komuniteti ndërkombëtar.

Pas 1485-ës Angjelina me
djemtë u vendosën në

kështjellën e Kupinovos,
ishull në lumin Sava, ku

sollën me vete edhe
eshtrat e Stefanit që u

bënë objekt pelegrinazhi
për besimtarët ortodoksë.

““



Muzeu: Mjeshtri i Europës
Lindore, mprehtësia e një
artisti që nuk pranoi të
mashtrohej nga gjurmët e
transformimit

Mjeshtri në Varshavë me 'Propagandën',
'Sloganet', 'Nënën' dhe 'Bulevardin'

FATMIRA NIKOLLI

Arsyeja për të cilën po trajtojmë veprën
e Hilës në këtë kohë është mprehtësia

e një artisti që nuk pranoi të mashtrohej
nga gjurmët e transformimit, me gjithë
kërcënimet që bartte.

"Edi Hila: Piktor i Transformimit 2 mars
- 6 maj 2018", Muzeu i Artit Modern Var-
shavë.

Dora e shtrirë e nënës me një teleko-
mandë. Një shikim i humbur në tutje-
tëhunë e një ekrani që nuk shihet. Rrethi-
nat, bulevardi dhe dy vepra të 1988-ës, që
tregojnë përgatitjet e Partisë dhe labora-
torin e prodhimit të sloganeve.

Shqipëria siç ishte dhe Shqipëria që pak
ndryshoi, shpërfaqet në Muzeun e Artit
Modern në Varshavë në një ekspozitë
dymujore, kushtuar Edi Hilës, nën titullin
"Piktor i transformimit". Kuratorë të ek-
spozitës janë Kathrin Rhomberg, Erzen
Shkololli dhe Joanna Mytkowska. Janë ve-
pra që ngërthejnë kohë të ndryshme, si për
të dhënë një kuadër të plotë të veprës së
Hilës, parë tanimë në kohë lirie.

EKSPOZITA
Muzeu i Artit Modern në Varshavë po

përgatit ekspozitën e parë retrospektivë të
piktorit shqiptar Edi Hila, që e cilëson si
një nga mjeshtrat e fundit të shpërfillur të
Evropës Lindore.

Në informacionin për mediat, MAM i
Varshavës, së pari jep jetëshkrimin, duke
shënuar se Hila ka lindur në Shkodër në
vitin 1944 dhe punon në Tiranë. I lidhur
me Akademinë e Arteve të Bukura të Ti-
ranës, ai ka qenë aty një pedagog me shumë
ndikim.

Edukuar në Shkodër, një qytet zanafilla
e të cilit prek lashtësinë, Hila ka pasur
gjithnjë një qasje të afërt me rrënjët e kul-
turës klasike.

Në vitet 1960, gjatë studimeve artisti pati
eksperimentuar. Më 1972 pikturoi "Mbjell-
jen e Pemëve", një pikturë e këndshme ku
përdorimi i ngjyrave ishte disi joreal.

Për shkak se vepra largohej nga doktri-
na e realizmit socialist në fuqi atë kohë,
piktura u përdor si pretekst për dënimin e
tij në një kamp riedukimi. Për disa vjet qe
i detyruar të jetonte në fshatra dhe të
punonte në një pulari, duke qenë praktik-
isht një artist që i hiqej e drejta të prak-
tikonte pikturën. Asokohe, bëri vizatime të
shumta, para së gjithash serinë e viteve
1975-1976, ku dokumentonte jetën rurale,
që trondit për realizmin dhe prezantimin
e nënshtresave ekzistenciale.

Në vitet 1990, duke kërkuar rrugën e vet
drejt pikturës, Hila ndoqi me kujdes zhvil-
limin e jetës pas rënies së regjimit të Hox-
hës dhe u përpoq të përshkruante trans-
formimin shoqëror.

Në serinë novatore 'Comfort' (1997), ar-
tisti merret me paaftësinë për të kënaqur

nevojën për rehati që i qe premtuar sho-
qërisë së re.

Ai krijon kryesisht seri që trajtojnë një
temë të zgjedhur në disa piktura. Më të
rëndësishmet e serive të Hilës përfshijnë
'Paradoksi'  (2000-2005), 'Marrëdhëniet'
(2002-2014), 'Kërcënimet' (2003-2009), 'Ob-
jekte në rrugë' (2007-2010), 'Penthouses'
(2013), 'Bulevardi' (2015) dhe 'Tendë mbi
çatinë e makinës' (2017). MAM Varshavë
shënon se realizmi i pikturës së tij është i
dallueshëm, bazuar mbi një vëzhgim të
kujdesshëm të detajeve, të cilat ai i shfrytë-
zon për të përcjellë të vërtetën psikologjike
të fenomenit të vëzhguar.

Hila i përzgjedh me kujdes temat për
seritë e pikturave. Ato bartin forcën e au-
tenticitetit të vëzhgimit të përditshëm, si
dhe universalitetin e parimit ekzistencial.

Sipas MAM Varshavë, kjo 'zhvesh' trans-
formimin në Evropën Lindore, tipike të
shumë prezantimeve dhe i jep asaj peshën
e të vërtetave të përgjithshme, sikur të ish-
te kronisti i tij përfundimtar.

"Një nga arsyet e këtij thjeshtëzimi
radikal mund të jetë prirja e Hilës drejt kla-
sicizmit, një magjepsje prej burimeve të pik-
turave të Rilindjes. Është sikur modernizmi
të jetë zhdukur nga fusha e tij e interesit
dhe sikur nuk ka dilema mbi modernitetin.

Kjo është arsyeja pse transformimi, në
përplasje me traditën klasike të pikturës
dhe ekuilibrin e marrë prej shpirtit të largët
të Rilindjes, e përcjell në mënyrë të qartë
ndarjen dhe sulmin ndaj harmonisë dhe
rregullit", shënon MAM Varshavë.

Sipas preskitt-it të tyre nga ana tjetër, ajo
është e rrënjosur në dilemat njerëzore që
janë të vështira për t'u fshehur, madje edhe
me një 'lustër' të modernizimit.

Ekspozita e Edi Hilës në Muzeun e Artit
Modern në Varshavë përshtatet me një sërë
ekspozitash kushtuar artistëve të anash-
kaluar të Evropës Lindore. Gjatë disa viteve
të fundit, MAM i Varshavës ka përgatitur
ekspozita personale të Ion Grigorescu, Jú-
lius Koller dhe Mária Bartuszová si edhe ka
realizuar projekte me Sanja Ivekovi? dhe
Tomislav Gotovac. Por, muzeu shënon se,
"ky projekt shtrihet përtej kuriozitetit aka-
demik ose nevojës historike". MAM i Var-
shavës thotë se, "arsyeja për të cilën po tra-
jtojmë veprën e Hilës në këtë kohë është
mprehtësia e një artisti, që nuk pranoi të
mashtrohej nga gjurmët e transformimit,
me gjithë kërcënimet që bartte".

“Propaganda-Përgatitjet e partisë”, 1988 “Penthouse”, 2013

“Propaganda-laboratori i prodhimit të sloganeve”, 1988Edi HilaEdi Hila
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vota plebishitare për njëri-
tjetrin gjatë zgjedhjeve të
shkuara. Kështu që kur e
rimendoj atë takim, nuk di
se kush duhet të na tur-
përojë më shumë: një
kryeministër fodull dhe sh-
katërrimtar i arsimit publik
apo rektorë e dekanë, që e
përdorin fjalën vetëm për të
"lidhur ushkurin" e intere-
save të tyre të ngushta.

S i  e  v l e r ë s o n i  p ë r -S i  e  v l e r ë s o n i  p ë r -S i  e  v l e r ë s o n i  p ë r -S i  e  v l e r ë s o n i  p ë r -S i  e  v l e r ë s o n i  p ë r -
plasjen mes rektorit e de-plasjen mes rektorit e de-plasjen mes rektorit e de-plasjen mes rektorit e de-plasjen mes rektorit e de-
kanëve?kanëve?kanëve?kanëve?kanëve?

Është përplasja midis dy
klaneve të burokracisë së
Universitetit të Tiranës.
Asnjëra palë nuk lufton për
parime dhe për të mirën e
universitetit.  Luftojnë
vetëm që të kenë në duar
"thelën" më të madhe të ten-
derave dhe emërimeve.
Kështu që të zgjedhësh mi-
dis tyre është si të kesh për-
para dy të zeza.

Cila është zgjidhja qëCila është zgjidhja qëCila është zgjidhja qëCila është zgjidhja qëCila është zgjidhja që
UniUniUniUniUnivvvvversiteti i Tiranës tëersiteti i Tiranës tëersiteti i Tiranës tëersiteti i Tiranës tëersiteti i Tiranës të
dalë nga kjo situatë?dalë nga kjo situatë?dalë nga kjo situatë?dalë nga kjo situatë?dalë nga kjo situatë?

Zgjidhja e mirëfilltë ësh-
të e thjeshtë në letër, por e
vështirë në realizim. Unë e
ndaj në pesë pika: të japin
dorëheqjen rektori, de-
kanët, anëtarët e Bordit të
Administrimit dhe të gjithë
senatorët e UT. Të shpallen
zgjedhje të reja për të gjitha
pozicionet, ku së paku për
postet e rektorit dhe të de-
kanëve të mos u lejohet ri-
kandidimi ushtruesve ak-
tualë të këtyre detyrave; në
zgjedhjet e reja vota stu-
dentore të llogaritet si 50%
e totalit të votave për de-
kanë dhe rektor, si dhe për-
faqësuesit e studentëve të
përbëjnë gjysmën e senatit
të UT. Të themelohet një
sindikatë, qëllim i së cilës
nuk do të ishte vetëm
mbrojtja e të drejtave të
punonjësve universitarë,
por edhe presioni ndaj bu-
rokratëve të UT dhe qever-
isë për realizimin e pikave
të mësipër me, si dhe të
shpallen sa më parë zgjedh-
jet për këshillat studen-
tore, ku t'u hiqet mundësia
e kandidimit anëtarëve të
forumeve rinore partiake.
Që të realizohen këto, du-
het një organizim shumë
më i gjerë dhe intensiv i
universitarëve. Degradimi i
situatës e ka një të mirë, e
shtron me urgjencë
nevojën e zgjidhjeve
radikale. Nëse ne si peda-
gogë e studentë nuk ia
dalim, shumë shpejt
ndërtesa ku punojmë e stu-
diojmë do të na bjerë mbi
kokë dhe jo vetëm në kup-
timin metaforik.

SOCIALE

Unë dhe kolegët
e mi e dimë mirë

se ç'burokratë
kemi, arrogantë e

abuzivë me
pedagogët dhe

studentët që kanë
poshtë vetes dhe
kokulur e servilë
me më të fortët.

Sikur të mos
mjaftonte kjo,

pjesa më e madhe
e folësve në atë

takim në vend që
të flisnin në emër

të kolegëve të
tyre, e shtronin

bisedën në
mënyrë meskine,

duke kërkuar
ndihmën e

kryeministrit për
të larë hesapet

midis tyre.

Është përplasja
midis dy

klaneve të
burokracisë së
Universitetit të

Tiranës.
Asnjëra palë

nuk lufton për
parime dhe për

të mirën e
universitetit.

Luftojnë vetëm
që të kenë në
duar "thelën"

më të madhe të
tenderave dhe
emërimeve.
Kështu që të

zgjedhësh
midis tyre

është si të kesh
përpara dy të

zeza.

MENYRAT PER ZGJIDHJEN E SITUATES

Arlind Qori: Shfuqizim të ligjit të arsimit të lartë, bazohet në një konceptim pervers

Pedagogu: Të japin dorëheqjen rektori
e dekanët, "shpëtimi" i vetëm për UT-në

"Drejtuesit janë abuzivë me studentët"Situata e tensionuar,
përplasjet mes de
kanëve e rektorit të

Universitetit të Tiranës
kanë shkaktuar reagime të
shumta në radhët e peda-
gogëve. Në një intervistë
për "Gazeta Shqiptare", Ar-
lind Qori, pedagog në UT,
por njëkohësisht edhe pjesë
e lëvizjes "Për Universite-
tin" tregon se drejtuesit e
këtij universiteti janë arro-
gantë e abuzivë me peda-
gogët e studentët e më tej
thekson se as rektori, as de-
kanët nuk po luftojnë për
parime e për të mirën e uni-
versitetit. Gjithashtu, ped-
agogu i Fakultetit të Shken-
cave Sociale shprehet se
nëpërmjet ligjit të arsimit
të lartë, pesha e votës së
studentëve u ul për zgjedh-
jet universitare të 2016-ës,
çka sipas tij solli degradim.
Ndërkaq, Qori thotë se
mënyra e vetme që Univer-
siteti i Tiranës të dalë nga
kjo situatë është dorëheqja
e rektorit,  dekanëve,
anëtarëve të Bordit të Ad-
ministrimit si dhe të gjithë
senatorëve të UT, duke mos
lejuar rikandidimin e ush-
truesve aktualë të këtyre
pozicioneve.

C i l a t  j a n ë  d i s a  n g aC i l a t  j a n ë  d i s a  n g aC i l a t  j a n ë  d i s a  n g aC i l a t  j a n ë  d i s a  n g aC i l a t  j a n ë  d i s a  n g a
kërkërkërkërkërkkkkkesaesaesaesaesat e pedat e pedat e pedat e pedat e pedagogogogogogëvgëvgëvgëvgëve?e?e?e?e?

Ne, si aktivistë të
lëvizjen "Për Universitetin"
nuk i ndajmë problemet e
pedagogëve nga të stu-
dentëve. Flasim për univer-
sitarët si një trupë bash-
këkushtetuese e univer-
sitetit, ku studentët dhe
pedagogët duhet të kenë të
drejta të barabarta. Sigur-
isht që ditët e fundit ka
ardhur në vëmendjen pub-
like problemi i vonesës së
rrogave të pedagogëve. Për
ne kjo çështje nuk ka
rëndësi në vetvete. Jo se
mosmarrja e rrogave nga
pedagogët është e parëndë-
sishme, por sepse ajo dhe të
tjera probleme janë efekte
të ligjit të arsimit të lartë,
të cilin nuk jemi lodhur së
kundërshtuari.

Sa po zbatohet ligji iSa po zbatohet ligji iSa po zbatohet ligji iSa po zbatohet ligji iSa po zbatohet ligji i
arsimit të lartë e çfarëarsimit të lartë e çfarëarsimit të lartë e çfarëarsimit të lartë e çfarëarsimit të lartë e çfarë
ndryshimesh kërndryshimesh kërndryshimesh kërndryshimesh kërndryshimesh kërkkkkkoni qëoni qëoni qëoni qëoni që
të bëhen në këtë ligj?të bëhen në këtë ligj?të bëhen në këtë ligj?të bëhen në këtë ligj?të bëhen në këtë ligj?

Ligji i arsimit të lartë ka
hyrë në fuqi që në shtator-
in e vitit 2015. Për shem-
bull, në zgjedhjet universi-
tare të vitit 2016, pesha e
votës studentore u ul nga
20% që kishte qenë në ligjin
e mëparshëm në 10%, çka
solli në degradim të mëte-
jshëm të zgjedhjeve si
riprodhim tarafesh. Më në
tërësi, ne kemi kërkuar
gjithmonë shfuqizimin e
plotë të ligjit në fuqi. Ai
bazohet në një konceptim

Voltiza Duro

pervers të universitetit,
duke u orvatur ta shndër-
rojë atë në qendër biznesi.
Ky ligj i shtyn universite-
tet publike që të rrisin tari-
fat studentore, duke e
shndërruar ndjekjen e stu-
dimeve nga një e drejtë që
gëzohet sipas meritës, në
privilegj që sigurohet prej
parave që ke në xhep. Për

këto e shumë arsye të tjera
ne kemi disa vjet që
punojmë për ta rrëzuar
këtë ligj.

Cilat janë disa nga ak-Cilat janë disa nga ak-Cilat janë disa nga ak-Cilat janë disa nga ak-Cilat janë disa nga ak-
tet nënligjore, që ende nuktet nënligjore, që ende nuktet nënligjore, që ende nuktet nënligjore, që ende nuktet nënligjore, që ende nuk
kanë dalë?kanë dalë?kanë dalë?kanë dalë?kanë dalë?

Mosdalja e akteve nën-
ligjore nuk është ndonjë
problem i madh. Fundja
ato thjesht do të saktësojnë
procedurat e çmontimit të
universiteteve publike.
Mund të duket paradok-
sale, por fakti që aktet nën-
ligjore janë zvarritur deri
më tani u ka dhënë univer-
siteteve publike pak kohë
për të marrë frymë. Për
shembull, skema famëkeqe
financiare nuk ka hyrë ako-

ma në fuqi.
A mendoni se uniA mendoni se uniA mendoni se uniA mendoni se uniA mendoni se univvvvvererererer-----

s i tetet  publike janë nësitetet  publike janë nësitetet  publike janë nësitetet  publike janë nësitetet  publike janë në
kolaps?kolaps?kolaps?kolaps?kolaps?

Universitetet publike
janë të sulmuara! E para
është qeveria, e cila me ten-
tativën e saj komercializue-
se dhe cenimin e autono-
misë universitare po bën
ç'është e mundur që t 'i
tjetërsojë universitetet
publike. Por jo më pak të
dëmshëm janë edhe drej-
tuesit e vetë universiteteve
publike. Ata janë një kastë
burokratike e zhytur në
tarafe e korrupsion, të
paaftë për të drejtuar uni-
versitetin dhe për t'i bërë
rezistencë qeverisë.

Megjithatë, universitetet
publike mbeten pasuria më
e madhe intelektuale e Sh-
qipërisë.

Cili është opinioni juajCili është opinioni juajCili është opinioni juajCili është opinioni juajCili është opinioni juaj
mbi fjalët e kryeministritmbi fjalët e kryeministritmbi fjalët e kryeministritmbi fjalët e kryeministritmbi fjalët e kryeministrit
Rama ndaj senatit të Uni-Rama ndaj senatit të Uni-Rama ndaj senatit të Uni-Rama ndaj senatit të Uni-Rama ndaj senatit të Uni-
versitetit të Tiranës?versitetit të Tiranës?versitetit të Tiranës?versitetit të Tiranës?versitetit të Tiranës?

Sikur të mos e njihja bu-
rokracinë e Universitetit të
Tiranës, do të skandalizo-
hesha si shumë të tjerë. Do
të thosha me vete: "Si e
lejuan t'u fliste me tonin e
një pronari të dehur fason-
erie?!".  Mirëpo unë dhe
kolegët e mi e dimë mirë se
ç'burokratë kemi, arro-
gantë e abuzivë me peda-
gogët dhe studentët që
kanë poshtë vetes dhe
kokulur e servilë me më të
fortët. Sikur të mos mjaf-
tonte kjo, pjesa më e mad-
he e folësve në atë takim në
vend që të flisnin në emër
të kolegëve të tyre, e shtro-
nin bisedën në mënyrë me-
skine, duke kërkuar ndih-
mën e kryeministrit për të
larë hesapet midis tyre.
Nuk u vinte turp as të vetë-
demaskoheshin kur trego-
nin se si e kishin trajtuar
trupën pedagogjike si tufë
delesh, për të prodhuar

 Të japin dorëheqjen rektori, dekanët, anëtarët e
Bordit të Administrimit dhe të gjithë senatorët e UT.

 Të shpallen zgjedhje të reja për të gjitha
pozicionet, ku së paku për postet e rektorit dhe të
dekanëve të mos u lejohet rikandidimi ushtruesve
aktualë të këtyre detyrave;

 Në zgjedhjet e reja vota studentore të llogaritet si
50% e totalit të votave për dekanë dhe rektor, si
dhe përfaqësuesit e studentëve të përbëjnë
gjysmën e senatit të UT.

 Të themelohet një sindikatë, qëllim i së cilës nuk
do të ishte vetëm mbrojtja e të drejtave të
punonjësve universitarë, por edhe presioni ndaj
burokratëve të UT dhe qeverisë për realizimin e
pikave të mësipërme.

 Të shpallen sa më parë zgjedhjet për këshillat
studentore, ku t'u hiqet mundësia e kandidimit
anëtarëve të forumeve rinore partiake.

Arlind Qori, pedagog në Universitetin e Tiranës
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Shumica e njerëzve e
kanë provuar të pak
tën një herë në jetë të

preken nga sëmundjet e ba-
jameve dhe kanë luftuar me
infeksionin e simptomat që
ato japin. Ka një sërë fak-
torësh të brendshëm dhe të
jashtëm që ndikojnë në infek-
timin e tonsilave, e madje jo
rrallëherë lind si domosdosh-
mëri heqja e tyre. Në një in-
tervistë për suplementin "Life
Pages" në "Gazeta Sh-
qiptare", mjeku otorino-
laringolog pranë QSUT-
së, Klevis Thomai tregon
shkaqet se pse ky organ
infektohet shpesh, shen-
jat klinike që shfaqin pa-
cientët si dhe mënyrat e
trajtimit të sëmundjes.
Më tej, mjeku thekson se
bajamet e infektuara
mund të japin edhe komp-
likacione të ndryshme e
sqaron rastet kur
sëmundja është e predis-
pozuar të kthehet në kro-
nike.

Cili është funksioniCili është funksioniCili është funksioniCili është funksioniCili është funksioni
i  bajameve në orga-i  bajameve në orga-i  bajameve në orga-i  bajameve në orga-i  bajameve në orga-
nizmin e njeriut?nizmin e njeriut?nizmin e njeriut?nizmin e njeriut?nizmin e njeriut?

Bajamet janë pjesë e
sistemit imunitar. Funk-
sioni i tyre është njohja
e organizmit me mikro-
bet e ambientit, krye-
sisht me antigjenet ush-
qimorë. Ato janë aktive
gjatë moshës 6 muaj
deri rreth 14 vjeç. Pas kësaj
moshe, ato e humbasin funk-
sionin e tyre, pasi sistemi im-
unitar i njeriut është pjekur.

Të gjithë jemi prekur tëTë gjithë jemi prekur tëTë gjithë jemi prekur tëTë gjithë jemi prekur tëTë gjithë jemi prekur të
paktën një herë në vit ngapaktën një herë në vit ngapaktën një herë në vit ngapaktën një herë në vit ngapaktën një herë në vit nga
bajamet,  pse infektohetbajamet,  pse infektohetbajamet,  pse infektohetbajamet,  pse infektohetbajamet,  pse infektohet

kaq shpesh ky organ?kaq shpesh ky organ?kaq shpesh ky organ?kaq shpesh ky organ?kaq shpesh ky organ?
Bajamet e grykës (tonsilat)

janë shume të ekspozuara ndaj
faktorëve të jashtëm dhe të
brendshëm, si ajri i ftohtë dhe i
ndotur, ushqimet e kontaminu-
ara, refluksi gastro-ezofageal
(urthi), sekrecionet e shtuara të
hundës, të cilat bien drejt ba-
jameve etj. Një arsye tjetër është
edhe frymëmarrja e vazhdueshme
me gojë, sidomos në rastet kur ka
defekte apo sëmundje qe pengojnë
frymëmarrjen normale me hundë.
Duke qenë mjaft të ekspozuara,
ato janë të parat që preken dhe
nga virozat e stinës, bashkë me
hundën dhe faringun. Të kujtojmë

se në një vit janë rreth 20 viroza
të ndryshme në qarkullim dhe
disa prej tyre mund të sëmurin
gjithsecilin, e veçanërisht fëmijët
dhe moshat e treta.

Cilat janë më specifikisht shen-Cilat janë më specifikisht shen-Cilat janë më specifikisht shen-Cilat janë më specifikisht shen-Cilat janë më specifikisht shen-
jat e sëmundjes së bajameve?jat e sëmundjes së bajameve?jat e sëmundjes së bajameve?jat e sëmundjes së bajameve?jat e sëmundjes së bajameve?

Bajamet mund të infektohen
nga viruse dhe baktere, ndry-
shimet janë të vogla si në shenja
klinike, ashtu edhe në trajtimin
e sëmundjes. Zakonisht fillon me
dhembje fyti, e shoqëruar ose jo
me bllokim të hundëve. Pastaj
shfaqet temperature e lartë, që
mund të shkojë nga 37.5 deri në
40 gradë Celsius. Mund të sho-
qërohet me dhembje trupi dhe
koke, plogështi, përgjumje, ulje
të oreksit (kjo dhe për shkak të
dhembjes së fytit). Në disa raste
të rralla infeksioni mund të
kalojë jashtë bajameve, drejt
mureve muskulore të fytit, duke
dhënë një komplikacion që qu-

het Absces Peritonsilar. Në këtë
rast kufizohet dhe hapja e gojës
dhe rrezikohet që gjendja e të
sëmurit të rëndohet mjaft, nëse
nuk ndërhyhet kirurgjikalisht
për të eliminuar qelbin.

Si bëhet kurimi i tyre?Si bëhet kurimi i tyre?Si bëhet kurimi i tyre?Si bëhet kurimi i tyre?Si bëhet kurimi i tyre?

Trajtimi i tonsiliteve akute
(sëmundjes se bajameve) konsiston
në ditët e para në respektimin e
regjimit të shtratit, ngrënien e ush-
qimeve të lëngshme dhe me shumë
kalori, pirja e sa më shumë lëngjeve
në temperaturë ambienti dhe mar-
rja e barnave që shërbejnë për ul-
jen e temperaturës (si paracetamo-
li dhe ibuprofeni). Nëse gjendja nuk
përmirësohet për 3-4 ditë, atëherë
pacienti paraqitet tek mjeku i famil-
jes, i cili vendos për vazhdimin e

mëtejshëm të
trajtimit. Marrja
e antibiotikëve
pa këshillën e
mjekut është e
dëmshme për
vetë pacientin
dhe të gjithë ko-
munitetin, për
shkak të krijim-
it të rezistencave
mikrobiale.

Disa  njerëzDisa  njerëzDisa  njerëzDisa  njerëzDisa  njerëz
sëmuren shumësëmuren shumësëmuren shumësëmuren shumësëmuren shumë
shpesh nga ba-shpesh nga ba-shpesh nga ba-shpesh nga ba-shpesh nga ba-
jamet ,  madjejamet ,  madjejamet ,  madjejamet ,  madjejamet ,  madje
thonë se  janëthonë se  janëthonë se  janëthonë se  janëthonë se  janë
gjatë gjithë ko-gjatë gjithë ko-gjatë gjithë ko-gjatë gjithë ko-gjatë gjithë ko-
hën sëmurë, psehën sëmurë, psehën sëmurë, psehën sëmurë, psehën sëmurë, pse
bëhen kronikebëhen kronikebëhen kronikebëhen kronikebëhen kronike
dhe si trajtohendhe si trajtohendhe si trajtohendhe si trajtohendhe si trajtohen
ato?ato?ato?ato?ato?

B a j a m e t
bëhen kronike
kur në to fikso-
hen mikrobe të
caktuar, si Strep-
tokoku, të cilët

nuk shërohen asnjëherë plotë-
sisht. Këto mikrobe i bëjnë bajamet
"shtëpinë" e tyre e qëndrojnë në to
për vite me radhë dhe kur u krijo-
hen kushtet, japin infeksione
akute të herëpashershme.

Cilat janë disa prej komplika-Cilat janë disa prej komplika-Cilat janë disa prej komplika-Cilat janë disa prej komplika-Cilat janë disa prej komplika-

Mjeku otorinolaringolog: Rastet kur rekomandohet ndërhyrja kirurgjikale dhe heqja e tonsilave

Thomai:
Klevis

"Kujdes, ja komplikacionet që shkaktohen!"

Si të trajtoni sëmundjet
e bajameve, kur duhet
konsulta me mjekun

Voltiza Duro Mjeku otorinolaringolog, Klevis Thomai

cioneve që mund të shkaktohencioneve që mund të shkaktohencioneve që mund të shkaktohencioneve që mund të shkaktohencioneve që mund të shkaktohen
nga sëmundjet e bajameve?nga sëmundjet e bajameve?nga sëmundjet e bajameve?nga sëmundjet e bajameve?nga sëmundjet e bajameve?

Përveç kësaj, tonsilitet kroni-
ke kanë një rrezik të shtuar për
komplikacione në distancë. Ato
mund të prekin kyçet, duke dhënë
artrite, zemrën, duke bërë
sëmundje të valvulave dhe vesh-
kat, deri në shkatërrim të plotë të
tyre. Menaxhimi i infeksioneve
kronike është më i vështirë dhe
ndonjëherë kërkon kryerjen e
ndërhyrjeve kirurgjikale për të ar-
ritur shërim të plotë.

KKKKKur rur rur rur rur rekekekekekomandohet kiromandohet kiromandohet kiromandohet kiromandohet kirurgjiaurgjiaurgjiaurgjiaurgjia
e bajameve?e bajameve?e bajameve?e bajameve?e bajameve?

Nuk ka indikacione të ngurta
për heqjen e bajameve, por pa-
cientëve u këshillohet që të heqin
bajamet nëse detyrohen të lënë
punën apo shkollën mbi 15 ditë në
vit për shkak të tonsiliteve akute;
sëmuren mbi 5 herë në vit nga ba-
jamet; kanë bërë komplikacionin
e abscesit peritonsilar mbi 1 herë;
kanë analiza laboratorike mbi tre-
fishin e normës (ASL-O më e mad-
he se 600) apo nëse tonsilat janë
aq të mëdha sa vështirësojnë
frymëmarrjen.

Thonë që pasi njerëzit heqinThonë që pasi njerëzit heqinThonë që pasi njerëzit heqinThonë që pasi njerëzit heqinThonë që pasi njerëzit heqin
bajamet ftohen më shpejt apobajamet ftohen më shpejt apobajamet ftohen më shpejt apobajamet ftohen më shpejt apobajamet ftohen më shpejt apo
ndryshon zëri, është e vërtetëndryshon zëri, është e vërtetëndryshon zëri, është e vërtetëndryshon zëri, është e vërtetëndryshon zëri, është e vërtetë
kjo?kjo?kjo?kjo?kjo?

Pasi hiqen bajamet dhe pacien-
ti kalon periudhën 2- javore të kon-
valeshencës si në çdo operacion
tjetër, nuk ka rrezik që të sëmuret
më shpesh. Madje ulet mjaft rrez-
iku për bronkite e pneumoni (fto-
hje), për sëmundje të fytit dhe për
infeksione në vesh. Me kalimin e
muajve ulet dhe rreziku për prekje
të zemrës, kyçeve dhe veshkave.
Pas shërimit të plagës operatore,
zëri ngelet po i njëjtë si para oper-
acionit, nuk ka asnjë rast të doku-
mentuar të një ndryshimi të tillë.
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Të gjitha sëmundjet si artri
ti reumatoid, borsiti,
menisqet, problemet e

dhimbjeve lumbare, hernia dis-
kale, pak a shumë kanë të
njëjtën natyrë. Në thelb ato janë
veçse një infeksion alergjik që
prek membranat sinoviale. Këto
membrana janë si qese që mbajnë
lëngun sinovial dhe ky i fundit
ndodhet midis kockave dhe
kyçeve e nuk i lejon ato që të
fërkohen e të konsumojnë njëra-
tjetrën. Ky inflamacion alergjik
që ndodh në kyçe prek mosha
nga më të ndryshmet, duke fillu-
ar që nga moshat 20-30 vjeçe.
Fillimisht këto baktere qën-
drojnë në gjendje pasive, por
bëhen aktive në momentin që
depozitohen në palcën e kuqe të
kockave dhe nëpër kyçe e shkak-
tojnë dhimbje. Format më të njo-
hura janë disa, ku mund të për-
mend Shafarad Stilid, i cili
shfaqet në moshat 3-7 vjeçare, si
pasojë e një sëmundjeje të
shpeshtë në bajame apo veshka.
Këto dhimbje bëhen aq të bezdis-
shme, sa fëmijët mund të arrijnë
në atë pikë sa nuk lëvizin dot.
Një tjetër formë është artriti
kronik, që përparon në mënyrë
progresive në trupin e njeriut
dhe dhimbja vjen duke u përsh-
kallëzuar. Ndërsa, poliartriti
është një lloj tjetër i artritit, që
fillon të lëvizë në pjesë të ndry-
shme të trupit, pra quhet ndry-
she edhe artriti "shëtitës", ku
dhimbja në momente të ndry-
shme, lokalizohet në pjesë të
ndryshme. Ka dhe forma të
tjera, si gonoartroza, e cila
ndodh kur në pjesën e kupave të
gjunjëve lëngu sinovial fillon të
thahet dhe këtu depozitohen sta-
filokokë. Në rastet kur pacienti
ka mungesë të theksuar
lëngjesh, kjo shpeshherë sho-
qërohet edhe me kërcitje të kock-
ave. Një formë tjetër është dhe
artriti urik, i cili lidhet drejtpër-
drejt me sasinë e lartë të acidit
urik në organizëm.

FaktorëtFaktorëtFaktorëtFaktorëtFaktorët
Në rastet kur tregoheni të

pakujdesshëm në kurimin e ba-
jameve, gjëndrat limfatike fil-
lojnë të acarohen dhe prodhojnë
limfocitet T, të cilat shumohen në
numër dhe trupi prodhon anti-
korpuse kundër faktorit reuma-
toid që është shumuar. Këta sta-
filokokë që zhvendosen nga ba-
jamet, shkojnë në veshka e më
tej hyjnë në qarkullimin e
gjakut. Nëse një trup nuk funk-
sionon në mënyrë të sinkroni-
zuar, duke përfshirë këtu gjënd-
rat endokrine dhe organet e
tjera është më i predispozuar për
t'u prekur nga këta ngacmues të
jashtëm, ku përfshihen edhe
këto baktere që shkaktojnë
sëmundjen e artritit.

SimptomatSimptomatSimptomatSimptomatSimptomat
Me kalimin e kohës fillojnë

shqetësimet e para, që shoqëro-
hen me ndjesi këputjeje, lodhje-
je, temperaturë, dhimbje gjun-
jësh e kockash si dhe me mung-
esë oreksi. Këto shenja shfaqen
kur stafilokokët hyjnë në gjak e
fillojnë të bëhen aktivë, të shu-

YLLI MERJA: Si të kuroni
poliartritin me bimë mjekësore

Mjeku popullor: Faktorët që ndikojnë në hernien diskale, shenjat klinike

"Kujdes, mund të arrijë deri në deformim kockash!"

mohen dhe të përhapen në trup.
Stadi i dytë i kësaj sëmundjeje pro-
gresive është që, nëse nuk kuro-
het, ai përparon në mënyrë të për-
shkallëzuar. Gjatë këtij momenti
kemi përhapje simetrike në të
dyja gjymtyrët dhe fillon të japë
dhimbje, dobëson enët e
qarkullimit të gjakut dhe i hollon.
Këto të fundit, me ndryshimin e
shtypjes atmosferike bëhen të
brishta dhe ulja e shtypjes shkak-
ton çarjen e kapilarëve, çka jep
shumë dhimbje te pacienti. Një
pacient, i cili verifikon se ka disa
nga simptomat e sipërpërmen-
dura, mund të kryejë disa diagnos-
tikime, si faktori reumatoid, fi-
brinogjenin, proteinën C reaktive

dhe acidin urik. Në mo-
mentin që acidi urik
rezulton i lartë, atëherë
pacienti ka depozitime
të larta të kalciumit në
kocka, çka shkakton
deformimin e kockave,
që shfaqet më tepër në
gishtat e këmbës dhe
të dorës.

Kurimi me bimëKurimi me bimëKurimi me bimëKurimi me bimëKurimi me bimë
medicinalemedicinalemedicinalemedicinalemedicinale

Duke njohur shumë
mirë vetitë kuruese të
disa bimëve, ne filluam
t'i testonim ato që para
10 vitesh dhe morëm
rezultate tepër pozi-

Mjeku popullor Ylli Merja

Voltiza Duro

tive. Ne e dimë që artriti dëmton
edhe zemrën, kështu që në ko-
mpozimet e çajit kurues shtuam
edhe bimë që mbrojnë zemrën.
Nuk përdorim vetëm një bimë,
por duke ditur vetitë e përafër-
ta të bimëve mjekësore, kemi ko-
mpozuar këtë çaj, që redukton
acidin urik të ngritur, i cili jep
edhe probleme në veshka, si dhe
të sjellë një funksionim të mirë
të qarkullimit të gjakut në arte-
rie dhe vena. Aty ku gjaku
qarkullon lirshëm, shkojnë

edhe lëndët ush-
qyese dhe oksigje-
ni. Pacientët du-
het të pinë një gotë
çaj që ne e për-
gatisim me bimë
mjekësore në çdo
vakt. Ne në ko-
mpozimin e këtij
çaji futëm bimë që
të mbrojnë edhe
zemrën. Lëvorja e
shelgut është një
tjetër trajtim që
përdorim për pa-
cientët, pasi hol-
lon gjakun. Edhe
vaji i sinapit është
një preparat shu-
më i mirë, që nxit
qarkullimin e gja-
kut dhe ndihmon
në kurimin e ar-
tritit.

Zgjidhja e prob-
lemit të artritit re-
umatoid është e
dukshme brenda
një periudhe kohe
shumë të shku-
rtër, pra brenda
një jave.

Poliartriti është një lloj
tjetër i artritit, që fillon të lëvizë
në pjesë të ndryshme të trupit,

pra quhet ndryshe edhe artriti "shëtitës",
ku dhimbja në momente të ndryshme,
lokalizohet në pjesë të ndryshme. Ka

dhe forma të tjera, si gonoartroza, e cila ndodh
kur në pjesën e kupave të gjunjëve lëngu

sinovial fillon të thahet dhe këtu
depozitohen stafilokokë. Në rastet kur

pacienti ka mungesë të theksuar
lëngjesh, kjo shpeshherë

shoqërohet edhe me kërci-
tje të kockave.
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Flokët e shëndetshëm
e plot shkëlqim janë
një element tepër i

rëndësishëm për estetikën e
njeriut. Por një sërë fak-
torësh si stresi, përdorimi i
kimikateve të ndryshëm apo
dhe ndotja mund të shkak-
tojnë rënien e tyre, që në
shumë raste mund të bëhet
një problem shqetësues për
vetë personin. Më poshtë po
japim disa këshilla të vlef-
shme për të parandaluar
rënien e flokëve dhe për të
arritur rezultate të këna-
qshme në një kohë të sh-
kurtër.

1.Kujdes me dietën1.Kujdes me dietën1.Kujdes me dietën1.Kujdes me dietën1.Kujdes me dietën
ushqimoreushqimoreushqimoreushqimoreushqimore

Proteinat janë elementë
shumë të rëndësishëm për një
trup sa më të shëndetshëm,
përfshirë këtu edhe flokët
tuaj. Sigurohuni që po kon-
sumoni mjaft proteina në di-
etën tuaj ushqimore. Bu-
rimet më të mira të protein-
ave janë qumështi, e bardha
e vezës dhe peshku. Ju gjith-
ashtu, duhet të hani ushqime
me acide të larta yndyrore
omega-3, të tilla si salmoni, dy
ose tri herë në javë.

2.Sa më shumë2.Sa më shumë2.Sa më shumë2.Sa më shumë2.Sa më shumë
vitamina dhe mineralevitamina dhe mineralevitamina dhe mineralevitamina dhe mineralevitamina dhe minerale

Vitamina A është ven-
dimtare për flokët e shën-
detshëm, sepse ajo "punon
me sintezën e yndyrës".
Produktet ushqimore të pa-
sura me vitaminë A përf-
shijnë zarzavatet, karotat

mënyra për
të parandaluar
rënien e flokëve

dhe vezët. Ndërkohë edhe vitami-
na B12 ndihmon më shumë në kr-
ijimin e qelizave të kuqe të gjakut,
çka siguron më shumë oksigjen
për trupin tuaj. Edhe vitamina C
ndihmon që të keni flokë më të
shëndetshëm, ndërsa vitamina E
ndihmon në rritjen e enëve të
gjakut, gjë që i ndihmon flokët të
rriten. Disa nga mineralet më të
rëndësishme për shëndetin e
flokëve janë kalcium, bakër, hek-
ur, magnez dhe zink. Ju mund t'i
gjeni këto minerale në perimet
tuaja të preferuara, ose mund të
konsideroni marrjen e një shtojce
të përditshme minerale.

3.Balanconi hor3.Balanconi hor3.Balanconi hor3.Balanconi hor3.Balanconi hormonetmonetmonetmonetmonet
Shumë njerëz që fillojnë të

humbasin flokët kanë një
çekuilibër hormonal. Nëse vuani
nga diçka e tillë, mendoni që të
përmirësoni situatën duke kon-

sumuar ushqime që ndihmojnë
në stabilizimin e hormoneve.

4.Konsultohuni4.Konsultohuni4.Konsultohuni4.Konsultohuni4.Konsultohuni
me mjekun tuajme mjekun tuajme mjekun tuajme mjekun tuajme mjekun tuaj

Ka disa faktorë që mund të
çojnë në humbjen e flokëve, duke
përfshirë stresin, sëmundjen e
tiroides, aneminë dhe medika-
mentet për sëmundjet e zemrës.
Bisedoni me mjekun tuaj për t'u
siguruar që rënia e flokëve tuaj,
nuk lidhet me ndonjë nga këto
çështje.

5.Pini më shumë ujë5.Pini më shumë ujë5.Pini më shumë ujë5.Pini më shumë ujë5.Pini më shumë ujë
Qëndrimi i hidratuar është

vendimtar në rritjen e indeve
dhe ndihmon për një organizëm
më të shëndetshëm. Vetë boshti
i flokëve është kryesisht i për-
bërë nga uji. Vendosini vetes një
qëllim për të pirë së paku 1-2 li-
tra çdo ditë. Gjithashtu,

shmangni pijet me karbohidrate, të
konservuara të cilat do të dobë-
sojnë sistemin imunitar dhe do të
bëjnë që flokët tuaj të kenë më
shumë gjasa të bien.

6.Kujdes me duhanin e6.Kujdes me duhanin e6.Kujdes me duhanin e6.Kujdes me duhanin e6.Kujdes me duhanin e
alkoolinalkoolinalkoolinalkoolinalkoolin

Pirja e duhanit zvogëlon
qarkullimin, dhe kjo përfshin edhe
rrjedhjen e gjakut në lëkurën e
kokës. Pirja e alkoolit dhe kafeina

do të pengojnë sistemin imunitar
dhe do të shkaktojnë pasoja të
mëtejshme në rënien e flokëve.

7.Mos neglizhoni aktivitetin7.Mos neglizhoni aktivitetin7.Mos neglizhoni aktivitetin7.Mos neglizhoni aktivitetin7.Mos neglizhoni aktivitetin
fizikfizikfizikfizikfizik

Aktiviteti i rregullt fizik lejon
djersën për të pastruar dhe zbra-
zur poret tuaja të flokëve. Ushtri-
met gjithashtu do t'ju bëjnë më të
shëndetshëm në përgjithësi, si dhe
do t'ju ndihmojnë të keni flokë më
të gjatë e më të bukur.

8.Për8.Për8.Për8.Për8.Përdordordordordorni hudhrënni hudhrënni hudhrënni hudhrënni hudhrën
Metodat natyrore kundër rënies

së flokëve, me të vërtetë të reagojnë
në favorin tuaj. Përzieni disa
thelpinj hudhër të copëtuar e i ven-

dosni këto në një filxhan
qumësht për 45 minuta, më pas
aplikoni këtë trajtim të mirë
gjatë ditës në kokën tuaj.
Hudhrën mund ta përzieni dhe
me vaj ulliri.

9.Kujdes me9.Kujdes me9.Kujdes me9.Kujdes me9.Kujdes me
produktet kozmetikeproduktet kozmetikeproduktet kozmetikeproduktet kozmetikeproduktet kozmetike
Abuzimi me trajtimet

kozmetike me cilësi të keqe,
agresive dhe përdorimi i vazh-

dueshëm i tyre shkatërrojnë
flokët duke bërë të mundur
rënien e tyre. Një armik tjetër
i flokut është edhe larja e tyre
shumë e shpeshtë dhe krehja
me avuj të nxehtë që bëjnë të
mundur këputjen e tyre dhe
provokojnë çekuilibrim në sh-
tresën e yndyrshme të lëkurës.

10.Masazhoni10.Masazhoni10.Masazhoni10.Masazhoni10.Masazhoni
lëkurën e kokëslëkurën e kokëslëkurën e kokëslëkurën e kokëslëkurën e kokës

Masazhi mund të ndihmojë
në qarkullimin e gjakut dhe do
të bëjë që flokët tuaj të qën-
drojnë aktivë dhe të shëndet-
shëm. Për ta përmirësuar këtë
qarkullim, gjatë masazhit hidh-
ni edhe disa pika vaj bajame.

10
“Qëndrimi i hidratuar

është vendimtar në
rritjen e indeve dhe
ndihmon për një
organizëm më të
shëndetshëm. Vetë
boshti i flokëve është
kryesisht i përbërë nga
uji. Vendosini vetes një
qëllim për të pirë së
paku 1-2 litra çdo ditë.
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Efektet e jashtëzakonshme
të lules së kumakut

kundër alergjive
Një nga bimët mjekësore më

të njohura është edhe lul
ja e kumakut, e cila ka

efekte të jashtëzakonshme për
kurimin, rregullimin dhe hidra-
timin e lëkurës. Kjo bimë zgjatet
deri në 50 centimetra dhe është le-
htësisht e dallueshme falë ngjyrës
së ndezur portokalli.

Lulja e kumakut lulëzon në
pranverë dhe është përdorur his-
torikisht kundër alergjive në
rrugët e frymëmarrjes, veçanër-
isht nga lulet.

Ndërkaq, lule kumaku përm-
ban flavonoidë që mbrojnë qelizat,
e kanë më shumë luteinë dhe zeak-
santhinë (antioksidantë) se spina-
qi, që ndihmojnë në mbrojtjen e
syve. Por këtë bimë mund ta për-
dorni edhe kundër skuqjes
nga dielli, duke nxjerrë lën-
gun nga kërcelli i lules
dhe të lyeni zonën e
djegur. Në rastet
kur kolla ju
lë pa gju-
m ë ,

NNNNNë pamje të parë duket si një shkurre eë pamje të parë duket si një shkurre eë pamje të parë duket si një shkurre eë pamje të parë duket si një shkurre eë pamje të parë duket si një shkurre e
vogël plot gjemba, por mëlqinja është njëvogël plot gjemba, por mëlqinja është njëvogël plot gjemba, por mëlqinja është njëvogël plot gjemba, por mëlqinja është njëvogël plot gjemba, por mëlqinja është një

ndër bimët medicinale që ndihmon për njëndër bimët medicinale që ndihmon për njëndër bimët medicinale që ndihmon për njëndër bimët medicinale që ndihmon për njëndër bimët medicinale që ndihmon për një
shëndet më të mirë. Ajo përshëndet më të mirë. Ajo përshëndet më të mirë. Ajo përshëndet më të mirë. Ajo përshëndet më të mirë. Ajo përmban njëmban njëmban njëmban njëmban një
substancë kimike të quajtur berberinë, e cilasubstancë kimike të quajtur berberinë, e cilasubstancë kimike të quajtur berberinë, e cilasubstancë kimike të quajtur berberinë, e cilasubstancë kimike të quajtur berberinë, e cila
lufton inflamacionin, ul tensionin e gjakutlufton inflamacionin, ul tensionin e gjakutlufton inflamacionin, ul tensionin e gjakutlufton inflamacionin, ul tensionin e gjakutlufton inflamacionin, ul tensionin e gjakut
dhe ka efekt qetësues.dhe ka efekt qetësues.dhe ka efekt qetësues.dhe ka efekt qetësues.dhe ka efekt qetësues.
Përbërësit kimikë të mëlqinjës e mbrojnëPërbërësit kimikë të mëlqinjës e mbrojnëPërbërësit kimikë të mëlqinjës e mbrojnëPërbërësit kimikë të mëlqinjës e mbrojnëPërbërësit kimikë të mëlqinjës e mbrojnë
zemrën nga ishemia, e cila shkaktohet ngazemrën nga ishemia, e cila shkaktohet ngazemrën nga ishemia, e cila shkaktohet ngazemrën nga ishemia, e cila shkaktohet ngazemrën nga ishemia, e cila shkaktohet nga
dëmtimi në inde, që ndodh kur gjaku nis tëdëmtimi në inde, që ndodh kur gjaku nis tëdëmtimi në inde, që ndodh kur gjaku nis tëdëmtimi në inde, që ndodh kur gjaku nis tëdëmtimi në inde, që ndodh kur gjaku nis të
qarqarqarqarqarkullojë norkullojë norkullojë norkullojë norkullojë normalisht pas mungmalisht pas mungmalisht pas mungmalisht pas mungmalisht pas mungesës sëesës sëesës sëesës sëesës së
oksigjenit. Berbamina, një prej këtyreoksigjenit. Berbamina, një prej këtyreoksigjenit. Berbamina, një prej këtyreoksigjenit. Berbamina, një prej këtyreoksigjenit. Berbamina, një prej këtyre
përbërësve, rregullon nivelin e joneve tëpërbërësve, rregullon nivelin e joneve tëpërbërësve, rregullon nivelin e joneve tëpërbërësve, rregullon nivelin e joneve tëpërbërësve, rregullon nivelin e joneve të
kalciumit brkalciumit brkalciumit brkalciumit brkalciumit brenda qelizaenda qelizaenda qelizaenda qelizaenda qelizavvvvveeeee. Ajo parandalon. Ajo parandalon. Ajo parandalon. Ajo parandalon. Ajo parandalon
aktivizimin e një proteine të quajturaktivizimin e një proteine të quajturaktivizimin e një proteine të quajturaktivizimin e një proteine të quajturaktivizimin e një proteine të quajtur
kalpainë, e cila ka një rol kryesor nëkalpainë, e cila ka një rol kryesor nëkalpainë, e cila ka një rol kryesor nëkalpainë, e cila ka një rol kryesor nëkalpainë, e cila ka një rol kryesor në
infarktin e zemrës. Berbamina rritinfarktin e zemrës. Berbamina rritinfarktin e zemrës. Berbamina rritinfarktin e zemrës. Berbamina rritinfarktin e zemrës. Berbamina rrit
ndjeshmërinë e qelizandjeshmërinë e qelizandjeshmërinë e qelizandjeshmërinë e qelizandjeshmërinë e qelizavvvvve ndaj kalciumit, njëe ndaj kalciumit, njëe ndaj kalciumit, njëe ndaj kalciumit, njëe ndaj kalciumit, një
mineral që rregullon kontraktimin emineral që rregullon kontraktimin emineral që rregullon kontraktimin emineral që rregullon kontraktimin emineral që rregullon kontraktimin e
muskujve. Gjithashtu, mëlqinja mbronmuskujve. Gjithashtu, mëlqinja mbronmuskujve. Gjithashtu, mëlqinja mbronmuskujve. Gjithashtu, mëlqinja mbronmuskujve. Gjithashtu, mëlqinja mbron
mëlçinë, por ndihmon edhe në trajtimin emëlçinë, por ndihmon edhe në trajtimin emëlçinë, por ndihmon edhe në trajtimin emëlçinë, por ndihmon edhe në trajtimin emëlçinë, por ndihmon edhe në trajtimin e
diarresë, sidomos asaj të shkaktuar ngadiarresë, sidomos asaj të shkaktuar ngadiarresë, sidomos asaj të shkaktuar ngadiarresë, sidomos asaj të shkaktuar ngadiarresë, sidomos asaj të shkaktuar nga
helmimi nga ushqimi. Duke qenë se bakterethelmimi nga ushqimi. Duke qenë se bakterethelmimi nga ushqimi. Duke qenë se bakterethelmimi nga ushqimi. Duke qenë se bakterethelmimi nga ushqimi. Duke qenë se bakteret
e diarresë lënë pasoja serioze, rekomandohete diarresë lënë pasoja serioze, rekomandohete diarresë lënë pasoja serioze, rekomandohete diarresë lënë pasoja serioze, rekomandohete diarresë lënë pasoja serioze, rekomandohet
që antibiotikët të shoqërohen edhe meqë antibiotikët të shoqërohen edhe meqë antibiotikët të shoqërohen edhe meqë antibiotikët të shoqërohen edhe meqë antibiotikët të shoqërohen edhe me
mëlqinjën për një shërim më cilësormëlqinjën për një shërim më cilësormëlqinjën për një shërim më cilësormëlqinjën për një shërim më cilësormëlqinjën për një shërim më cilësor.....
MeMeMeMeMegjithagjithagjithagjithagjithatë, përtë, përtë, përtë, përtë, përpara se të ndërpara se të ndërpara se të ndërpara se të ndërpara se të ndërmermermermermerrrrrrni këtëni këtëni këtëni këtëni këtë
hahahahahappppp, duhet të k, duhet të k, duhet të k, duhet të k, duhet të konsultoheni me një mjek. Kjoonsultoheni me një mjek. Kjoonsultoheni me një mjek. Kjoonsultoheni me një mjek. Kjoonsultoheni me një mjek. Kjo
sepse mëlqinja ka gjasa të zbusë efikasitetin esepse mëlqinja ka gjasa të zbusë efikasitetin esepse mëlqinja ka gjasa të zbusë efikasitetin esepse mëlqinja ka gjasa të zbusë efikasitetin esepse mëlqinja ka gjasa të zbusë efikasitetin e
antibiotikëve. Më tej, mëlqinja përdoret përantibiotikëve. Më tej, mëlqinja përdoret përantibiotikëve. Më tej, mëlqinja përdoret përantibiotikëve. Më tej, mëlqinja përdoret përantibiotikëve. Më tej, mëlqinja përdoret për
zbutjen e inflamacionit dhe infeksioneve nëzbutjen e inflamacionit dhe infeksioneve nëzbutjen e inflamacionit dhe infeksioneve nëzbutjen e inflamacionit dhe infeksioneve nëzbutjen e inflamacionit dhe infeksioneve në
traktin gastrointestinal, respirator dhetraktin gastrointestinal, respirator dhetraktin gastrointestinal, respirator dhetraktin gastrointestinal, respirator dhetraktin gastrointestinal, respirator dhe
urinarurinarurinarurinarurinar. Barishtja për. Barishtja për. Barishtja për. Barishtja për. Barishtja përdordordordordoret edhe kundër met edhe kundër met edhe kundër met edhe kundër met edhe kundër mykutykutykutykutykut
në lëkurë ose në organet gjenitale. Ekstraktetnë lëkurë ose në organet gjenitale. Ekstraktetnë lëkurë ose në organet gjenitale. Ekstraktetnë lëkurë ose në organet gjenitale. Ekstraktetnë lëkurë ose në organet gjenitale. Ekstraktet
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Mbroni mëlçinë
dhe veshkat me
çajin e mëlqinjës

përdorni lëngun e lules, pasi e
shtrydhni e kulloni. Me këtë
lëng mund të bëni gargarë.

Në këtë mënyrë do të largoni
sekrecionet dhe do të bëheni më
mirë shumë shpejt. Sakaq, edhe
dermatiti dhe njollat në lëkurë
mund të kurohen me ujin pas-
trues të kumakut. Përdorni ça-
jin me lule të freskëta ose të tha-
ta dhe sigurohuni që të jetë në
temperaturë ambienti. Vendos-
eni në lëkurë duke përdorur një
pambuk. Shpëlajeni lëkurën pas
disa minutash dhe më pas për-
dorni një krem hidratues.

Çaji i lule kumakut është ide-
al për të kuruar aca-

rimet e lëkurës së ndjeshme të fëm-
ijëve, që mund të ndodhin nga pel-
enat ose për arsye të tjera. Lyejeni
zonën e acaruar me lëngun e çajit
dhe lëreni të ajroset. Me kumakun
ju mund të përgatisni në shtëpi
edhe një krem të mirë. Merrni 200
gramë krem natyral të thjeshtë
dhe 15-20 pika nga vaji esencial i
lule kumakut. Përziejini së bash-
ku në një enë qelqi dhe përdoreni
sa herë që ju nevojitet. Kremrat
natyralë mund të gjenden në far-
maci. Po ashtu, edhe vaji esencial
i lule kumakut.
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Njohja e pavarësisë, Vuçiç: Serbët s'do ta pranojnë plotësisht

Thaçi: Këtë vit presim
marrëveshjen me Serbinë
Presidenti i Kosovës: S'ka autonomi për serbët

Presidenti i Kosovës,
Hashim Thaçi, ka bërë
me dije se brenda

këtij viti, Kosova do të ketë
një marrëveshje të madhe
me Serbinë. Ai ka thënë se
Kosova është e interesuar
që të ketë një epilog të suk-
sesshëm të dialogut me
Serbinë. "Ne në Kosovë
duam që këtë vit të kemi
epilogun e suksesshëm këtij
dialogu, që do të jetë një ar-
ritje e jashtëzakonshme për
ne, për gjithë rajonin dhe
për mbarë Evropën. Kosova
është e gatshme për ta
hedhur hapin final në këtë
drejtim, sepse e dimë që kjo
marrëveshje e madhe me
Serbinë do të jetë garancia
sipërore për ngadhënjim e
paqes dhe të stabilitetit në
këto anë të Evropës".
Ndërkohë, Thaçi ka deklaru-
ar gjithashtu se në 10-
vjeçarin e fundit, vendi ka
shënuar progres dhe dësh-
time, por mbi të gjitha ka
vendosmërinë e duhur për
t'u integruar në organizmat
euroatlantikë. Presidenti në
një intervistë për "Ora
News" ka përjashtuar kate-
gorikisht mundësinë e sh-
këmbimit të territoreve me
Serbinë, ndërsa shprehet se
procesi i dialogut do të vazh-
dojë, pavarësisht vrasjes së
Oliver Ivanoviçit. "Institu-
cionet përkatëse janë duke
punuar maksimalisht për
zbardhjen e këtij rasti. Nuk
ka ndonjë indikacion për
ndonjë motiv politik apo et-
nik. Besoj së 2018-ta do të
jetë viti i marrëveshjes his-
torike mes Kosovës dhe Ser-
bisë për normalizimin e
plotë të marrëdhënieve dhe
pajtim, që do të nënkupton-
te anëtarësimin e Kosovës
në Organizatën e Kombeve
të Bashkuara dhe pse jo
edhe njohjet reciproke. E
shoh si domosdoshmëri të
kohës, nuk ka kohë për të

humbur as Kosova dhe as
Serbia. Përfundimisht nuk
do të ketë autonomi për ser-
bët, nuk do të ketë ndarje të
Kosovës, nuk do të ketë sh-
këmbim të territorit të Kos-
ovës. Kosova është një, ësh-
të unike, me integritet terri-
torial të njohur dhe të pran-
uar ndërkombëtarisht", ka
thënë Thaçi. Projekti i ush-
trisë së Kosovës, sipas
Thaçit, do të finalizohet edhe
me mbështetjen e ndërko-
mbëtarëve, ndërsa garantoi
edhe njëherë vazhdimësinë
e punës së Gjykatës Speciale

në Kosovë. Nga ana tjetër,
presidenti Serb, Aleksandër
Vuçiç ka dhënë një deklaratë
të fortë lidhur me njohjen e
pavarësisë së Kosovës. "Ser-
bët nuk do ta pranojnë plotë-
sisht pavarësinë e Kosovës
në këmbim të anëtarësimit
në Bashkimin Evropian", i
ka thënë Vuçiç për agjencinë

"Reuters". Ai ka thënë se çdo
vendim do të duhej të ven-
dosej përpara votuesve ser-
bë. "Populli duhet të ven-
dosë. - ka thënë ai - Na duhet
të shohim realitetin e sotëm
dhe të kuptojmë mar-
rëdhëniet në botë dhe në
Kosovë, por edhe të kup-
tojmë se Kosova nuk është e

HASHIM THAÇI
"Ne në Kosovë
duam që këtë vit të
zhvillojmë dialogun
e suksesshëm, që
do të jetë një arritje
e jashtëzakonshme
për ne, për të gjithë
rajonin dhe për
mbarë Evropën.
Kosova është e
gatshme për ta
hedhur hapin final
në këtë drejtim,
sepse e dimë që kjo
marrëveshje e
madhe me Serbinë,
do të jetë garancia
e madhe për paqen
dhe të stabilitetin në
këto anë të
Evropës".

ALEKSANDËR
VUÇIÇ
"Serbët nuk do ta
pranojnë plotësisht
pavarësinë e
Kosovës në këmbim
të anëtarësimit në
Bashkimin Evropian.
Populli duhet të
vendosë. Ne duhet të
shohim realitetin e
sotëm dhe të
kuptojmë
marrëdhëniet në botë
dhe në Kosovë, por
edhe të kuptojmë se
Kosova nuk është e
jona ashtu, siç ne e
kemi mësuar veten,
mirëpo nuk është as
e tyre siç tentojnë të
shprehen ata".

SHKURT

Trump akuzon FBI për
sulmin në Florida:

Interesohet më shumë
për hetimin rus

Donald Trump, Presi-
denti i Shteteve të Bash-
kuara të Amerikës, ka aku-
zuar FBI-në se nuk ka
parandaluar sulmin që sh-
kaktoi 17 të vdekur në një
shkollë të Floridas, duke
theksuar se policia fed-
erale amerikane po shpen-
zon më shumë kohë me
hetimin rus. "Shumë e
turpshme që FBI nuk u ka
kushtuar rëndësi të gjitha
sinjaleve të dërguara nga
autori i sulmit në shkollën
e Floridas. Kjo është e pa-
pranueshme - theksoi
presidenti amerikan. - Ata
shpenzojnë më shumë
kohë për të provuar përf-
shirjen ruse në fushatën
'Trump'. Nuk ka bash-
këpunim. Kthehuni në
bazë dhe na bëni të ndje-
hemi krenarë për ju!" tha
Trump, ndërkohë që nuk
është më FBI që drejton
hetimin rus që prej mua-
jit maj. FBI ndodhet nën
kritika pasi ka pranuar se
kishte marrë më 5 janar
një telefonatë nga një i
afërt i Nikolas Cruz,
vrasësi 19-vjeçar që hapi
zjarr të mërkurën në një
shkollë në qytetin e Park-
landit duke shkaktuar 17
të vdekur.

Rrëzohet helikopteri
në Meksikë, 13 të

vdekur e dhjetëra të
plagosur

Një tragjedi ka ndodhur
në Meksikë, ku nga rrëzi-
mi i një helikopteri kanë
vdekur 13 persona dhe 15
të tjerë janë lënduar, trans-
meton "Reuters". Inciden-
ti ka ndodhur gjatë kohës
që helikopteri po transpor-
tonte disa zyrtarë që po
vlerësonin dëmin e një
tërmeti të fuqishëm në jug
të Meksikës. Zyra e
Prokurorit të Shtetit të
Oacaxa-s ka thënë përmes
një deklarate se pesë gra,
katër burra dhe tre fëmijë
kanë gjetur vdekjen në
vendin e ngjarjes, ndërsa
një person tjetër ka vde-
kur më vonë në spital. Në
helikopter kanë qenë sek-
retari i brendshëm, Alfon-
so Navarrete dhe guverna-
tori i Oaxaca, Alejandro
Murat, mirëpo asnjëri prej
tyre nuk kanë pësuar lën-
dime serioze. Navarrete dhe
Murat ishin duke vlerë-
suar dëmin nga tërmeti që
ka ndodhur para se të rrë-
zohej helikopteri. Sipas
matësve amerikanë,
tërmeti në këtë zonë ka
qenë 7.5 shkallë, ndërsa
më vonë është ulur in-
tensiteti në 7.2 shkallë.
Presidenti Enrique Pena
Nieto ka thënë përmes
"Tëitter"-it se zyrtarët
janë në gjendje të mirë,
ndonëse departamenti i
Ministrisë së Brendshme
ka deklaruar se ata kanë
lëndime të lehta.

Presidenti serb, Aleksandar Vuçiç deklaroi
dje se kompromisi me shqiptarët është

me interes jetësor për Serbinë dhe popullin
serb, transmeton "Express". "Kompromis e
jo zmbrapsje", ka theksuar Vuçiçi pas takim-
it me studentët e Universitetit të Prishtinës
me seli në Mitrovicë. Ai ka thënë se pozita e
Serbisë është tejet e rëndë. "Serbia në arenën
politike përballon me vështirësi luftën me fu-
qitë e mëdha. Ne nuk luftojmë kundër Prish-
tinës dhe përfaqësuesve të tyre politikë. Por
kundër nesh lufton Prishtina, e bashkë me
Prishtinën edhe Uashingtoni, edhe Londra,
gjithkund në botë, në çdo vend", ka deklaru-
ar presidenti serb. Sipas tij, SHBA-të, Anglia
dhe aleatët e tyre po ushtrojnë presion të
drejtpërdrejtë mbi vendet që të mos e tërhe-
qin njohjen e pavarësisë së Kosovës, si dhe
mbi vendet që ende s'e kanë bërë këtë që ta
njohin. Vuçiç ka shtuar se gjatë bisedës me
studentët serbë nga Kosova është bindur se
ata e kuptojnë se serbët duhet patjetër të
tentojnë të arrijnë kompromis me sh-

Tsipras autorizon fazën finale
të negociatave me Shqipërinë
Burime diplomatike pranë Ministrisë së Jashtme

greke i kanë konfirmuar Top Channel se kryemi-
nistri grek, Aleksis Tsipras ka autorizuar fazën finale
të negociatave për shportën e çështjeve të pazgjidhu-
ra mes Greqisë dhe Shqipërisë. Sipas këtyre burimeve,
tri ditë më parë, kryeministri grek ka dhënë dakortës-
inë dhe fuqinë ekzekutive
për ministrin e Jashtëm dhe
ekipin negociator grek, për
të kaluar në fazën e shkrim-
it të marrëveshjeve mes dy
vendeve. Mësohet se në
Kretë, në Korçë, por edhe
gjatë takimit të fundit që dy
ministrat e Jashtëm kishin
në Bullgari, janë detajuar
edhe pak prej pikave me të
cilat dy palët nuk kishin një
pozicion përfundimtar.
Gjithashtu mësohet  se tashmë konsiderohen të mby-
llura marrëveshja e detit, ku palët kanë detajuar çdo
pikë të saj, madje kanë dakortuar edhe në hartë për
ndarjen e re të vijës bregdetare dhe të zonës eksk-
luzive ekonomike. Lidhur me këtë, pala jonë ka bërë
kujdes, me qëllim zbatimin e përpiktë të së drejtës
ndërkombëtare, duke bërë kujdes që të mos "mërz-
isë" edhe aleatin e madh të Shqipërisë, Turqinë.

Presidenti serb: Kompromisi me shqiptarët, interes jetësor për ne

Vuçiç: Prishtina me Uashingtonin
dhe Londrën luftojnë kundër Serbisë

qiptarët, kurse ata që këtë e kundërshtojnë
s'e kuptojnë se me këtë humbin të gjithë, edhe
Serbia, edhe serbët, sepse siç theksoi Vuçiç,
"ne vështirë se do të jemi më në Kosovë".
Duke folur për vrasjen e Oliver Ivanoviçit,
Vuçiç ka thënë se Serbia do t'i presë me
durim rezultatet e hetimeve. "Atëherë do të
dalim me të gjitha gjërat e çuditshme që
ndodhnin. Si është e mundur që të mos kemi
xhirime satelitore?!", ka thënë Vuçiç duke
shtuar se i uron Prishtinës 'fat' në gjetjen e
vrasësit, që të jenë prova të vërteta e jo të
arrestuarit t'i lirojnë pas 15 minutave.

ALEKSANDËR VUÇIÇ
"Serbia në arenën politike e përballon
me vështirësi luftën me fuqitë e
mëdha. Ne nuk luftojmë kundër
Prishtinës dhe përfaqësuesve të tyre
politikë. Por kundër nesh lufton
Prishtina e bashkë me Prishtinën
edhe Uashingtoni, edhe Londra,
gjithkund në botë, në çdo vend".

jona, ashtu siç ne e kemi
mësuar veten, mirëpo nuk
është as e tyre, siç tentojnë
të shprehen ata", ka thënë
presidenti serb. "Nëse nuk
do të ketë kompromis, ne do
ta vazhdojmë për dekada
këtë konflikt. Nuk duhet t'ua
lëmë fëmijëve tanë që të për-
ballen me këtë gjë", ka dek-
laruar Vuçiç. Ai ka thënë se
është i mundshëm një kom-
promis, mirëpo duhet të jetë
i bazuar në "vullnetin poli-
tik në Bruksel dhe jo në sh-
timin e presionit ndaj Ser-
bisë".

Presidenti
i Kosovës,

Hashim Thaçi

Kryeministri grek,
Aleksis Tsipras
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Mes Rusisë dhe Shqipërisë është Kosova
Nga SHABAN MURATI(V(V(V(V(Vijon ngijon ngijon ngijon ngijon nga fa fa fa fa faqja e parë)aqja e parë)aqja e parë)aqja e parë)aqja e parë)

... urrejtjeje dhe raciste kundër popullit
shqiptar të Kosovës dhe kombit shqiptar
si kjo me rastin e 10-vjetorit të pavarësisë
së Kosovës. Duket që është një aksion i
organizuar shtetëror dhe diplomatik dhe
e kryesoi zëdhënësja e MPJ të Rusisë,
Maria Zakharova, e cila në 15 shkurt në
një deklaratë të posaçme titulluar "10-vje-
tori i pavarësisë së Kosovës" e quajti sh-
tetësinë e Kosovës "politikë e legjitimim-
it të agresionit të NATO-s në vitin 1999.
Kosova është kthyer në një gropë të zezë".
Ikonografia antishqiptare plotësohet me
deklaratat e përfaqësuesit të Rusisë në
OSBE, A. Lukasheviç, në 15 shkurt në
Vjenë kundër Kosovës dhe të përfaqë-
suesit të përhershëm të Rusisë në KS të
OKB, Vasilij Nebenzja, në 7 shkurt për "10
vjet rezultate të hidhura". Dhe pastaj
gjyrykët e propagandës antishqiptare në
të katër horizontet. Portali
"news.rambler.ru" në datën 17 shkurt:
"Tani Kosova është shtylla e
narkotrafikut, tregut të zi të organeve
njerëzore dhe burimi i kërcënimit terror-
ist për gjithë kontinentin europian".
"Vzglad.ru" në 17 shkurt, me titull "Lufta
për Kosovën nuk ka mbaruar" shkruan:
"Kosova, një nga qendrat e gjitha llojeve
të kriminalitetit ndërkombëtar. Gjithçka
që lidhet me Kosovën është bombë me
veprim të ngadalshëm. Fantazmat e afrim-
it të luftës së re nuk i shohin vetëm të
verbrit". "Eadaily. ru" në datën 15 shkurt:
"Ballkani do të bëhet përsëri së shpejti një
dhimbje serioze koke për bashkësinë
ndërkombëtare. Gjakderdhja dhe vikti-
mat njerëzore nuk do të evitohen". Dhe
po kështu, do të gjesh insinuata antish-
qiptare pafund tek "Sputnik", "Tass",
"Rianovosti", "parlamentskaja gazeta",
"fondsk.ru", etj. etj.

Është kaq disproporcionale kjo histeri,
saqë habitesh se si diplomacia dhe propa-
ganda e një fuqie të madhe si Rusia të ketë
kaq emocion kundër një shteti të vogël të
pavarur, kundër një populli, kundër një
kombi, të cilët nuk i kanë bërë kurrë
ndonjë të keqe Rusisë. Logjikisht një emo-
cion kaq të madh shtetëror, diplomatik
dhe propagandistik e shpjegon vetëm
dështimi. Pavarësia e shtetit të dytë të
pavarur shqiptar, Kosova, që mbushi 10
vjet të subjektivitetit të vet ndërkombëtar,
është ekspozita e një dështimi të politikës,
të diplomacisë dhe të strategjisë ruse në
rajonin e Ballkanit. Janë disa arsye të
këtij emocioni negativ dhe disproporcio-
nal të Rusisë ndaj Kosovës dhe ndaj ko-
mbit shqiptar.

Së pari, sepse Kosova u konsolidua si
shtet dhe është e njohur nga 115 shtete
të botës, pra nga shumica e shteteve
anëtare të OKB dhe ajo, që është më e
rëndësishme, është fakti se ajo shumicë
e anëtarëve të OKB që njohu Kosovën
përbën shumicën e shteteve demokratike
të sistemit ndërkombëtar të shteteve.
Demokracia botërore e shteteve e ka pran-
uar Kosovën si shtet në gjirin e saj. Ky
konfirmim ndërkombëtar i Kosovës ësh-
të realizuar në një ballafaqim të vazh-
dueshëm diplomatik me veprimtarinë e
Rusisë dhe të Serbisë në arenën ndërko-
mbëtare për ta penguar afirmimin
ndërkombëtar të Kosovës. Pra, kemi një
betejë diplomatike ndërkombëtare të
humbur nga Rusia.

Së dyti, shtetësia 10-vjeçare e Kosovës
dhe konsolidimi i pavarësisë së saj kanë
hapur rrugën për integrimin europian
dhe atlantik të Kosovës. Strategjia e BE
për Ballkanin Perëndimor, e publikuar në
6 shkurt 2018, e vërtetoi se rruga e Kos-
ovës për në BE është piketuar së bashku

ngesë realizmi që Moska mbështetet aq
shumë tek ish- nomeklatura komuniste
dhe bijtë e saj në Shqipëri. Shqipëria e
shekullit 21 është tjetër. Lobi rus në Ti-
ranë i transmeton Moskës tablo të defor-
muar të realitetit të shoqërisë shqiptare
dhe ky lob interesohet për paratë ruse dhe
jo për dashurinë ndaj Rusisë, gjë që e dësh-
moi duke iu bashkuar fushatës antish-
qiptare me rastin e 10-vjetorit të pavarë-
sisë së Kosovës.

Si diplomacia ruse, ashtu dhe lobi rus
në Shqipëri, bëjnë gabimin e madh diplo-
matik dhe strategjik, duke i konceptuar
marrëdhëniet midis Shqipërisë dhe Rusisë
të ndara nga qëndrimet dhe politika e
Rusisë kundër Kosovës dhe kundër popu-
llit shqiptar në Kosovë. Edhe diplomacia
ruse, edhe lobi rus në Shqipëri, po
punojnë fort për të futur në institucionet
shtetërore të Shqipërisë konceptin e
ndarjes e midis Kosovës nga një anë dhe
marrëdhënieve midis Rusisë dhe Sh-
qipërisë nga ana tjetër. Është një qëndrim
infantil, i cili ndonëse mbulohet me frazat
e bukura të "urtësisë" apo të "mar-
rëdhënieve me të gjithë" etj., duhet kon-
sideruar po aq armiqësor ndaj kombit sh-
qiptar, si dhe politika zyrtare armiqësore
e Moskës ndaj Kosovës. Kosova është pjesë
e pandarë e çështjes kombëtare shqiptare,
siç është vetë Shqipëria, dhe çdo qëndrim
diplomatik ndaj njërit shtet shqiptar në
Ballkan, duhet konsideruar si qëndrim
kundër të dyja shteteve shqiptare dhe
kundër kombit shqiptar.

Parimisht të gjithë jemi dakord që
marrëdhëniet midis Shqipërisë dhe Ru-
sisë duhet të jenë normale dhe të përpa-
rojnë, por kurrsesi nuk mund të përpa-
rojnë në kurriz apo duke injoruar inter-
esat e pavarësisë së Kosovës. Lobi rus në
Shqipëri, i cili nëpërmjet sponsorizi-
meve financiare ruse ka shtrirë
metastazat në forcat politike, në mediat
dhe rrjetet sociale, në shoqërinë civile
dhe në të ashtuquajturat qendra studi-
more, etj. po këmbëngul që Shqipëria në
marrëdhëniet e saj me Rusinë dhe me
Serbinë të ndjekë vetëm korsinë dyp-
alëshe dhe të harrojë Kosovën. Ky
ndikim i lobit rus në Shqipëri ka pasur
efektet e veta negative edhe më parë në
diplomacinë shqiptare. Janë këto efekte
të ndikimit rus që Shqipëria dha në vitin
2005 votën për pranimin e Rusisë si sh-
tet vëzhgues në OIC, pa i kërkuar asgjë
për Kosovën. Nuk i kërkoi asgjë për Kos-
ovën as kur lëshimet ndaj Moskës ar-
ritën kulmin me siglimin nga dy minis-
trat e Jashtëm në Tiranë në dhjetor 2004
të Traktatit të Miqësisë me Rusinë, trak-
tat me frymë antiatlantike, të cilin di-
plomacia ruse po bën presion që të nën-
shkruhet përfundimisht.

Diplomacia ruse dhe lobi rus në Sh-
qipëri kanë kohën të kuptojnë se nuk
mund të ketë devijime artificiale të insti-
tucioneve shtetërore shqiptare nga inter-
esi strategjik mbarëkombëtar, i cili për-
faqësohet nga të dy shtetet shqiptare.
Çështja kombëtare nuk mund të sakrifiko-
het në altarin e miqësisë me Rusinë. Nëse
Moska kërkon vërtet marrëdhënie miqë-
sore dhe bashkëpunimi reciprok me Sh-
qipërinë dhe nuk e ka për diversion anti-
atlantik, do të duhet që të rivlerësojë qën-
drimin e saj ndaj shtetit të pavarur të Ko-
sovës. Nuk mund të ketë as marrëdhënie
miqësore me Shqipërinë dhe madje as
avancim të marrëdhënieve të Rusisë me
rajonin në përgjithësi, nëse vazhdohet me
kursin e armiqësisë ndaj faktorit shqiptar
në Ballkan. Ndaj, as diplomacia ruse dhe
as lobi filorus në Tiranë nuk duhet të har-
rojnë se në mes të Rusisë me Shqipërinë
është Kosova.

me të gjitha shtetet e tjera të Ballkanit
Perëndimor. Në të njëjtën kohë Kosova ka
shprehur vullnetin e saj shtetëror dhe pop-
ullor për integrimin atlantik të saj. Kjo per-
spektivë e afrimit të kohës kur Kosova do të
jetë anëtare e NATO-s dhe e BE e ka acaru-
ar në maksimum Kremlinin.

Së treti, konflikti midis Serbisë dhe Kos-
ovës po shkon drejt gjetjes së një zgjidhjeje,
fundi logjik i së cilës pritet të jetë njohja e
Kosovës nga Serbia. Ka ardhur një pikë afër
fundit, ku Serbia nuk mund të luajë më me
afatin e njohjes së Kosovës si shtet fqinj. Në
datën 14 shkurt, ministri i Jashtëm i shtetit
më të fuqishëm dhe kryesor të BE-së, Gjer-
manisë, Sigmar Gabriel, u deklaroi qartë dhe
publikisht udhëheqësve serbë gjatë vizitës
në Beograd se "nëse Serbia don të lëvizë drejt
BE, kusht primar është pranimi i pavarësisë
së Kosovës. Ky është një kusht qendror për
të marrë rrugën drejt Europës". Koha ka
ardhur që ky kusht të plotësohet dhe Ser-
bia nuk mund të dredhojë me tezat idiote se
duhet diskutuar statusi i Kosovës, se ne
duam edhe BE, edhe
Kosovën, etj. Serbia
duhet të zgjedhë mi-
dis anëtarësimit në
BE duke njohur Ko-
sovën, ose mo-
sanëtarësimit në BE
duke mos njohur Ko-
sovën. Rusisë i in-
tereson që Serbia as
të mos hyjë në BE
dhe as të mos njohë
Kosovën, sepse kësh-
tu mbahet gjallë
zjarri i një konflikti
dhe një trazirë në
Ballkan, të cilat Rusia i shfrytëzon kundër
BE dhe NATO-s. Moskës i duhet konflikti i
ngrirë i përhershëm në Ballkan dhe rusët
janë bërë aktualisht më serbë se serbët.

Së katërti, caktimi i një date në
strategjinë e BE të 6 shkurtit për anëtarë-
simin e Malit të Zi dhe të Serbisë në BE në
vitin 2025, e ka shqetësuar Rusinë, sepse kjo
do të thotë që Serbia duhet të vendosë për-
fundimisht se ku e do vendin e saj: në BE
apo në Rusi. Nëse deri vitin e kaluar BE ësh-

të treguar indulgjent më tepër se sa duhet
me Serbinë, duke i lejuar flirtin strategjik
me Rusinë, armatosjen me armë të
sofistikuara ruse, refuzimin e sanksioneve
europiane ndaj Rusisë etj., tani Brukseli i
ka vendosur Serbisë afatin e fundit që të
vendosë se me cilin është. Udhëheqja ser-
be, që e ka të qartë se që nga viti 1991 e deri
tani nuk fitoi asgjë duke u bërë me Rusinë,
ndodhet para një udhëkryqi për të zgjedhur
përfundimisht se në cilën karrige do të rr-
ijë. Viti 2018 duket si afati i fundit kur ajo
duhet të vendosë. Ndaj dhe MPJ e Rusisë
në 15 shkurt e sulmoi ashpër strategjinë e
BE për perspektivën e pranimit të Ballkan-
it Perëndimor në BE dhe zëdhënësja Za-
kharova e cilësoi si "detyrë gjeopolitike e
zgjerimit të mëtejshëm të BE dhe e forcimit
të rolit të saj në këtë rajon të rëndësishëm
europian". Të njëjtën frymë të kundërshtim-
it rus për integrimin europian të rajonit tonë
shprehte Petr Iskanderov në "fondsk.ru" në
16 shkurt, kur shkruante se "në Komision-
in Europian kanë një përfytyrim të hidhur

me synimin për ta
përdorur Serbinë në
lojërat gjeopolitike
antiruse".

Nuk është e qartë
se çfarë llogarie dip-
lomatike, politike
dhe strategjike bëjnë
në Moskë, duke or-
ganizuar fushata kaq
agresive kundër pop-
ullit shqiptar të Ko-
sovës, kundër ko-
mbit shqiptar. Nuk
është e qartë se si
mund të planifikosh

të rritet ndikimi rus në rajon, duke bërë
armik zyrtar kombin shqiptar dhe të drejtat
e tij kombëtare. Natyrisht, kombi shqiptar
ka një përvojë të hidhur historike me Rus-
inë në të gjitha kohërat, në kohërat cariste,
komuniste dhe postkomuniste. Është mung-
esë realizmi që diplomacia ruse dhe lobi rus
në Shqipëri pompojnë periudhën e "vël-
lazërimit sovjetik" midis dy shteteve në vitet
1948-1961, kur Shqipëri ishte një nga satel-
itët më të nënshtruar të Moskës. Është mu-

Katovica

Kosova është pjesë e pandarë e
çështjes kombëtare shqiptare,

siç është vetë Shqipëria dhe çdo
qëndrim diplomatik ndaj njërit
shtet shqiptar në Ballkan, duhet
konsideruar si qëndrim kundër
të dyja shteteve shqiptare dhe

kundër kombit shqiptar.

Çështja kombëtare nuk mund të sakrifikohet në altarin
e miqësisë me Rusinë
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Dje në "Trouw"

Kur nacionalizmi dhe populizmi fillojnë të
rriten, vlerat liberale të askujt nuk janë imune
Komisioni Europian publikoi

një dokument strategjik të
shumëpritur me titull "Një

perspektivë e besueshme e
zgjerimit për një angazhim më të
madh të BE-së me Ballkanin
Perëndimor". Dokumenti thekson
se anëtarësimi në BE i Ballkanit
Perëndimor është në interesin
politik, të sigurisë dhe ekonomik
të Bashkimit Europian dhe se një
perspektivë e besueshme e

anëtarësimit mund të jetë një
forcë shtytëse për integrim të
mëtejshëm dhe transformim të
rajonit në një Europë të qën-
drueshme, të fortë dhe të bash-
kuar, si dhe bazuar në vlerat e për-
bashkëta.

Unë përfaqësoj një vend, i cili
gjatë 25 viteve të fundit është për-
pjekur të orientohet drejt inte-
grimit në BE. Kështu, mund të
ofroj, le të themi, njohuri nga jas-
htë për integrimin në BE.

Pra, më lejoni të provoj të ndaj
me ju disa mendime:

Ballkani Perëndimor është sot
një rajon shumë i ndryshëm nga
ai i dy dekadave më parë. Duke
pasur parasysh se kjo zonë dikur
njihej si famëkeqe për konflikte
etnike dhe dhunë të pashembull-
ta, sot ne jemi një rajon, që synon
në radhë të parë zhvillimin, qever-
isjen e mirë dhe sundimin e të
drejtës.

Megjithatë, pavarësisht pro-
gresit të pamohueshëm të arritur
gjatë njëzet viteve të fundit,
trashëgimia e ngjarjeve tragjike
gjatë viteve 1990, ende përbën një
pengesë të madhe politike dhe

psikologjike për arritjen e normal-
izimit të plotë të marrëdhënieve.

Çështjet dypalëshe të pazgjidhu-
ra variojnë nga çështjet e hapura
të kufirit, mosmarrëveshjet ligjore
në lidhje me kriminelët e dyshuar
të luftës deri tek çështjet e mi-
noriteteve. Në vend të zgjidhjeve
pragmatike dhe bashkëpunuese,
shumë shpesh këto çështje dhe
mosmarrëveshje kanë parë reagime
nacionaliste në vendet përkatëse.

Rritja e nacionalizmit apo ring-
jallja e tij është kërcënimi më i
madh i sigurisë me të cilin për-

ballemi sot në Ballkanin Perëndi-
mor, si dhe në pjesën tjetër të Eu-
ropës. Asnjë rajon, ose vend euro-
pian nuk është imun ndaj paqën-
drueshmërisë. Kur nacionalizmi
ose populizmi fillojnë të rriten,
vlerat liberale të askujt nuk janë
imune.

Në janar të vitit 2017, në një
akt provokativ të hapur, një tren
i cili duhej të kalonte nga Beo-
gradi në Mitrovicën e Veriut në
Kosovë u mbulua me shenja në
më shumë se një duzinë gjuhësh,
që në mënyrë të pakundërsh-
tueshme deklaronin se "Kosova
është Serbi".

Disa muaj më vonë në Maqedo-
ni, një grup vandalësh, të lejuar
nga anëtarët e partisë nacionaliste
në pushtet, VMRO-DPMNE, sul-
muan Parlamentin, duke rrahur
dhe kërcënuar jetën e deputetëve
të opozitës, të cilët kërkonin të
parandalonin formimin e një qev-
erie të re. Vetëm pak javë më parë,
një politikan i rëndësishëm serb i
Kosovës, Oliver Ivanoviç, u qëllua
dhe u vra në mes të ditës në Mitro-
vicë nga persona të armatosur të
paidentifikuar.

Këto incidente dhe kriza në
Maqedoni gjatë dy viteve të fundit
janë një mesazh i qartë për Shte-
tet e Bashkuara dhe Bashkimin
Europian se lënia e Ballkanit jash-
të strukturave euroatlantike mbart
rreziqe të mëdha, por gjithashtu
tregon qartë se sa shumë ka ende
për të bërë në lidhje me pajtimin
rajonal.

Për ne, progresi në rrugëtimin
tonë europian nuk do të thotë
vetëm progres në transformimin
dhe ndryshimin tonë të
brendshëm, por edhe mbështetje e

këtij investimi madhor të BE-së
dhe vendeve anëtare të Europës në
transformimin tonë të brendshëm.

Modeli liberal europian i paqes dhe
stabilitetit të qëndrueshëm përmes
bashkëpunimit dhe sundimit të së
drejtës është modeli që ne ndjekim, i
cili na shërben si pika më e fortë e
referimit për reformat e brendshme
të vendit, si dhe për axhendën rajo-
nale dhe dypalëshe të bashkëpunim-
it me fqinjët tanë. Ky është modeli i
vetëm ku mund të mbështetemi për
forcimin e mëtejshëm të bash-
këpunimit të sigurisë midis vendeve
të Ballkanit Perëndimor.

Të jesh pjesë e Europës së pari
dhe mbi të gjitha do të thotë të jesh
pjesë e të njëjtës bashkësi vlerash
dhe praktikash. Shqipëria i ka lin-
jëzuar plotësisht qëndrimet e saj
të politikës së jashtme me Poli-
tikën e Përbashkët të Sigurisë dhe
të Jashtme të BE-së, duke demon-
struar një vendosmëri të qartë në
mbështetje dhe ndjekje të objekti-
vave të BE-së për Politikën e Jash-
tme dhe të Sigurisë.

Si vend kandidat për në BE, Sh-
qipëria qëndron e vendosur në viz-
ionin e saj për përmirësimin e sig-

urisë në rajon dhe më gjerë. Ne
jemi mbështetës të vendosur të
bashkëpunimit rajonal në të gjitha
aspektet dhe po hulumtojmë çdo
mundësi për të rritur ndërvep-
rimin me vendet e tjera në rajonin
tonë.

Leva kryesore për NATO-n në
rajon - "Politika e saj e dyerve të
hapura", - mbetet një instrument
jetik në promovimin e mëtejshëm
të demokracisë dhe marrëdhënieve
të mira fqinjësore në rajonin tonë.
Shqipëria ka dhënë mbështetjen e
saj të palëkundur ndaj Malit të Zi

fqinjë, i cili është tani anëtari i 29-
të i Aleancës, dhe do të vazhdojë të
mbështesë përpjekjet e dy vendeve
të tjera aspirante të NATO-s në ra-
jonin tonë, Bosnje dhe Herce-
govinën dhe Maqedoninë, si edhe
do të mbështesë një marrëdhënie
të institucionalizuar me Kosovën.

Vijimi i dialogut mes Kosovës
dhe Serbisë, i ndërmjetësuar nga
BE-ja, përfaqëson një proces të
rëndësishëm jo vetëm për të dyja
vendet, por edhe për stabilizimin
e mëtejshëm të rajonit.

Në përfundim, një "ri-lançim
dinamik" i politikës së zgjerimit të
BE-së do të siguronte, së pari,
vijimësinë e procesit të zgjerimit
në Europën Juglindore. Ripërtërit-
ja e angazhimit të BE-së në Ballkan
mund të thyejë spiralin e
trashëguar nga autoritarizmi dhe
krizat e përshkallëzuara dhe riven-
dosë besimin në modelin e BE-së,
të cilin vendet e kanë zgjedhur si
garancia më e mirë për të ardhmen
e tyre.

* Ministër i Punëve të Jashtme
të Shqipërisë

Botuar në gazetën holandeze
"Trouw"
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Hëna në Shtëpinë e dymbëdhjetë ju dëshi-
ron të heshtur dhe të menduar, por sa e
lodhshme të kontrolloni emocionet dhe t'i
fshihni pas një maske racionaliteti! Puna
mund të jetë trampolina drejt objektivave
të reja, prandaj luani mirë kartat tuaja.

Grindavecë, por me sens praktik: kështu ju
dënon Hëna e nxehtë në shenjën tuaj, e
nxitur nga Marsi i patrembur, por e mbajtur
nën kontroll nga Saturni i ashpër. E hënë e
mbushur me angazhime, disa të kënd-
shme dhe vendime personale, të tjerat të
imponuara nga jashtë.

Miqësia dhe dashuria konkurrojnë për ven-
din e parë, nuk përjashtohet që ato të
ndërthuren në një hibrid të shndritshëm,
por ende të shkëputur plotësisht. Ditë e
mirë për ata që janë në udhëtim, të gat-
shëm për të marrë pjesë në një takim të
rëndësishëm për çështje biznesi.

Posedues në marrëdhënie, siç është në
natyrën tuaj, përpiqeni të bëni gjithçka për
personat e afërt, të tmerruar nga ideja se
mos i humbisni. Humor i keq në zyrë.
Kujdes nëse jeni me dietë, përpiquni ta
mbani që të mos pendoheni shpejt.

E hënë e mbushur me angazhime, sido-
mos për ata që janë në udhëtim. Do kthe-
heni në darkë të kënaqur nga puna juaj,
por në të vërtetë keni dëshirë për pak sh-
këputje. Sporti ju ngre humorin, është
adrenalina që ju duhet të dilni nga gjendja
e përgjumur.

Raporte të tensionuara në familje, edhe
pse nuk jeni ju shkaku i grindjes, përkun-
drazi, shpirti paqësor ju udhëheq drejt një
zgjidhjeje diplomatike. Vetëkontrolli juaj
është për t'u admiruar. Megjithatë, si gjith-
monë do kërkoni më shumë nga vetja.

Biznesi në rrezik! Çdo gjë mund të shkojë
mirë, ose në të kundërtën do mbyllet në
mënyrë zhgënjyese, pa asnjë rrugëzgjidhje.
Çdo gjë mund të varet nga situata, por nëse
arrini të mbani kontrollin, do fitoni shumë.

Keni ide të qarta në lidhje me një projekt
personal ose profesional, ndoshta pak si
shumë ambicioz, por shumë tërheqës...
Edhe në frontin ekologjik jeni shumë të
angazhuar, të gatshëm për të luftuar kundër
abuzimeve ndaj natyrës.

Jeni në formë të mrekullueshme sot falë
trekëndëshit revitalizues të Hënës dhe
Marsit në shenjën tuaj. Nëse ju propozo-
jnë udhëtime pune, mos hezitoni. Të gux-
imshëm dhe të mbushur me energji, jeni
kandidatët idealë për projekte të reja në
punë.

Klimë pak e tensionuar në familje. Nuk ju
pëlqen të flisni për ndjenjat tuaja, por rrez-
ikoni të shpërtheni në momentin e gabuar!
Shumë punë për të bërë në shtëpi. Nuk
mungojnë as përgatitjet për një udhëtim
pune së shpejti.

Dinamizmi që keni ju ndihmon të përballo-
ni shumë angazhime. Nuk mund të rrini pa
bërë asgjë, doni të jeni gjithmonë të plan
të parë. Megjithëse ju pret një e hënë stre-
suese dhe kaotike, do jeni në gjendje
zgjidhni problemet tuaja pa hezituar.

Një ngjarje e papritur ju shkakton ankth për
atë që nuk e keni, ose nuk keni arritur ta
fitoni. Qëndrimi i gabuar rrezikon t'ju sh-
katërrojë planet e ditës, zotërimi nuk është
pjesë e temperamentit tuaj.

BRICJAPI

Ditmir Bushati*
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... nuk është aspak i mirëpritur,
mendjet e mëdha që hartojnë
strategjitë e politikave të botës
zbresin në një qytet të çuditshëm
për nga rëndësia e tij. Mynih, ven-
dosur mu në qendrën gjeografike
të kontinentit, grumbulloi në sh-
tëpizat tradicionale të tipit bavar-
ez, këta njerëz mendjemprehtë për
të debatuar mbi botën dhe
'luftërat' e saj, me gotën e birrës në
dorë apo dhe glühwein e ëmbël me
aromë kanelle.
ÇFARË NDODH ATY?

Gjatë viteve të fundit, ky forum
elitar i Mendjeve të Mëdha, quaj-
tur ndryshe si Konferenca e Sig-
urisë, është kthyer pa shumë bujë
në një ngjarje që promovon një
botë më të madhe dhe më të mirë.
Por duhet thënë se alteregoja e saj,
Forumi Ekonomik Botëror, mbajtur
javë më parë në një 'bastion' të for-
tifikuar të Alpeve të Davosit, tërho-
qi më shumë vëmendjen e medias,
me skuadrën e saj të yjeve të Holli-
vudit, të famshmit e Silicon Valley
dhe oligarkëve rusë. Problemi ësh-
të se pavarësisht nga deklaratat e
forta që vinin prej Davosit, gazetarët
pohojnë se nuk ka asgjë të vërtetë
në atë çfarë thuhet atje lart, nga ajo
ç'përflitet në realitet.

Konferenca e Mynihut është ti-
pologjizuar ndryshe dhe si "Aka-
demia e Çmimeve për Titanët e
Politikave të Sigurisë", si dhe am-
basadori amerikan i NATO-s, dikur
e shqiptoi, kjo jo aq për show-n e
radhës me të cilën ajo performon
sesa për substancën e tij. Studiues-
it e politikave ekonomike kanë
vërejtur se Davosi gjithsesi mbetet
një organizim bashkësie elitare,
efektet e të cilit në politikat glo-
bale janë jashtëzakonisht të vogla.
Nuk është aspak e çuditshme mad-
je të pohojmë shkruajnë ata, se ai
nuk është gjë tjetër veçse një
teatër i madh. Prej forumit të Da-
vosit, nuk ka asfare procedim nd-
jekjeje të kërkesave që bëhen aty.
Davos dhe Mynih mund të duket
me një shikim të parë sikur nd-
jekin objektiva të ndryshëm. Por
edhe pse nuk janë të njëjtë, fokusi
i tyre i përbashkët mbetet tek qas-
ja ndaj kërcënimeve globale, ush-
tarake apo ekonomike qofshin ato.
Ndaj për këtë arsye, kjo i ka bërë
agjendat e konferencave të tyre
thuajse të padallueshme. Megjith-
atë, në fund të ditës Mynihu, thek-
son ish-sekretari i përgjithshëm i
NATO-s, Rasmusen, në një fjalim
të tijin pak vite më parë, mbetet
një gur i çmuar në kurorën e rr-
jetit të konferencës ndërko-
mbëtare të sigurisë. Ai është ende
i vetmi që garanton se vazhdon të
jetë një kryelajm i vërtetë.

Konferenca e Mynihut,
megjithatë teksa e ndjek live, mbe-
tet i ngjashëm me Davosin në
shumë aspekte, por ajo që e dallon
atë duket se është vorbulla e stuh-
ishme e diskutimeve që ndizen aty,
ku frika për të ardhmen shpesh
është po aq emocionuese sa dhe ato
fjalime inspiruese të lëshuara në
sallën kryesore të konferencave në
hollin e bashkisë së qytetit. Kësh-
tu, duke lexuar diçka më shumë
për Davosin dhe sa u tha për të,
Mynih më ngjan se është kthyer
në të vërtetë në destinacionin më

Opinioni i   Ditës Munich, red line border
- turbullirat që vijnë nga AtlantikuNga MONIKA STAFA

OPINION

të preferuar të atij që e ka vullne-
tin të mendojë gjatë. Teoritë e
mëdha gjeopolitike që lëvizin në
atë vend, nuk e kanë dëmtuar
aspak përmbajtjen e parashikuar
të konferencës. Në një epokë në të
cilën, hard power po stimulon më
fort soft power, Mynihu dhe kjo
konferencë mbetet ende në treg.
SI LINDI KJO
KONFERENCË?

Përgjatë historisë së kohës së re,
ne e dimë se Mynihu shpesh ka
shërbyer si një vendqëndrim, ku
fuqitë më të mëdha të botës gjenin
mënyrat e duhura apo qasjet më
inteligjente ndaj aleatëve apo
kundërshtarëve të tyre për ndër-

rimin e politikave, por edhe për t'i
kërcënuar madje. Nisur nga kjo,
konferenca e Mynihut konsidero-
het nga shtypi gjerman si vendi
për të dëgjuar politikat më të gux-
imshme të shpallura ndonjëherë,
idetë dhe qasjet e reja të testuara,
partneritetet e vjetra të rilidhura
dhe ato të rejat të sapokrijuara.
Sepse ashtu si asnjë forum tjetër
global, Mynihu i sotëm lidh liderët
dhe mendimtarët evropianë me të
ngjashmit e tyre nga e gjithë bota.
Themeluar në vitin 1963 nga
Ewald-Heinrich von Kleist, një nga
oficerët gjermanë të Wehrmacht-
it, që planifikonin të vrisnin Hit-
lerin, Mynihu si qytet nisi si një

vend shkëmbimi mes politikanëve
gjermanë dhe amerikanë dhe zyr-
tarëve të sigurisë. Lufta e Ftohtë
ishte në kulmin e saj. Muri i Ber-
linit nuk kishte më shumë se dy
vjet që ish ngritur dhe bota sapo
kishte shmangur luftën
bërthamore gjatë krizës së raket-
ave kubane. E njohur më pas si
Konferenca Ndërkombëtare e Sh-
kencave Ushtarake, ajo u zgjerua
shpejt për të qenë forumi më i
rëndësishëm i sigurisë gjatë epokës
së Luftës së Ftohtë. Përgjatë viteve
të mëpastajme, gjeneratat e men-
dimtarëve strategjikë kontribuuan
me diskutimet e tyre, duke filluar
nga ata këshilltarë të cilët prefero-

nin të mos shfaqeshin hapur e deri
tek ata që patën guximin të dilnin
përballë kamerave pa kurrfarë
droje.

Vetëm pak kohë pas rënies së
Murit të Berlinit, Politika e Sig-
urisë Ushtarake apo Wehrkunde,
siç e quajnë nostalgjikët e kohëve
të vjetra, duket se e ka tejkaluar
eficencën e saj. Por kur themelue-
si i saj dhe Ewald-Heinrich von
Kleist-Schmenzin, një botues i njo-
hur gjerman, vendosi ta anulonte
atë në vitin 1997, u shkaktua një
trazirë. Richard Burt, ish-ambasa-
dor i SHBA në Gjermani, pas kësaj
i shkroi menjëherë Helmut Kohlit,
duke i kërkuar atij të ndërhynte
urgjent. Wehrkunde u kthye një vit
më vonë. Dyshimet për vazhdimin
e realizimit të konferencës u zh-
dukën pas sulmeve terroriste të
vitit 2001 në SHBA dhe luftërat që
u pasuan. Që këtej mes ndarjeve
të thella që solli lufta në Irak, kon-
ferenca dëshmoi mbi rëndësinë e
saj të vazhdueshme. Që nga ajo
kohë, rrethi i pjesëmarrësve në të
është rritur ndjeshëm, duke përf-
shirë të gjitha figurat udhëheqëse,
pothuaj nga e gjithë bota si Azia,
Lindja e Mesme e deri në Rusi,
armikja më e egër e prej së cilës
dhe Wehrkunde u themelua. Pikër-
isht nga ky vend, Putin ia shtrën-
goi dhëmbët disa vite më parë
SHBA-së duke akuzuar Uashingto-
nin për një qëndrim autoritar ndaj
zgjerimit të radhëve të NATO-s. Në
të vërtetë, që atëherë marrëdhënia
e saj me perëndimin u ftoh. Kjo
është tabloja për Rusinë në njërën
anë, por në Mynih ka edhe vizitorë
të tjerë që ishin përgatitur të
shfaqnin dhëmbët e tyre këtë vit.
Britanikja Theresa May zgjodhi
konferencën si vendin për të shqip-
tuar një fjalim që synonte të sigu-
ronte aleatët e saj evropianë se
Britania do të vazhdojë të mbetet
e lidhur ngushtë me ta për çësht-
jet e politikës së jashtme dhe të sig-
urisë edhe pas Brexit.

Temat kryesore të këtij viti përf-
shinin krizat në një rend ndërko-
mbëtar liberal dhe ndikimi i vitit
të parë të presidencës së Donald
Trump. Konferenca e Mynihut me
temën e sivjetshme "To the Brink -
and Back?" mëtonte të kuptonte
ndër të tjera këtë momentum të ri
të politikës europiane në fushën e
sigurisë dhe ndikimin e mund-
shëm të Brexit në të.

Por, sigurisht ka dhe shumë për
të bërë ende. Liderët europianë
përtej politikave të mëdha të sig-
urisë, duhet të shohin se si mund
të menaxhojnë më mirë njerëzit që
përpiqen të kalojnë kufijtë e tyre,
ndërsa përpiqen të përcaktojnë një
politikë të përbashkët evropiane të
sigurisë. Një strategji gjithëpërf-
shirëse pas kësaj do të ishte e
nevojshme, duke parë një mori
kërcënimesh të përbashkëta, siç
janë operacionet e ndryshme që in-
fluencojnë zgjedhjet kudo e në çdo
vend, terrorizmi, radikalizmi si
rrymë apo dhe emigracioni i par-
regullt. Diskutimet aty mes mend-
jendriturve të botës treguan se si
rreziqet janë të ndërlidhura dhe se
si ato kanë efekte goditëse duke
kërcënuar në vazhdim integritetin
e bllokut.
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Mbeten në të njëjtat kuota

Laçi dhe Luftëtari e bëjnë "luftë" për 1 pikë

Në një javë mjaft të tensionuar në shtëpinë e
Skënderbeut, skuadra arriti të marrë fitoren me

përmbysje ndaj Kamzës, gjë që e kënaqi pa masë tra-
jnerin Ilir Daja, duke parë edhe kundërshtarin që
kishte përballë. "Jam shumë i lumtur për fitoren,
pasi besoj se luajtëm mirë dhe kontrolluam lojën.
Lojtarët e interpretuan mirë lojën dhe nuk lëshuan
për asnjë moment, gjë që u shpërblye me golat. Më
vjen mirë edhe për Vilën, që shënoi dy gola sot. Ai
është një futbollist profesionist dhe me shumë eks-
periencë, të cilit ne i besojmë shumë. Kamza është
një ekip shumë simpatik dhe më vjen mirë që ia
dolëm. Këtu ka kushte mjaft të mira për të luajtur
futboll dhe një skuadër si e jona di të shprehet në
situate të tilla", tha Ilir Daja. Skënderbeu po ecën i
qetë drejt titullit kampion, por rrezikon të përbal-
let me një dënim të paprecedentë, prej 10 vitesh
jashtë Europës, nga UEFA, për shkak të akuzave për
trukim. "Unë mendoj që futbolli shqiptar ka ndry-
shuar rrënjësisht në vitet e fundit dhe Skënderbeu
ka një meritë të madhe në këtë pjesë, pasi theu disa
tabu për skuadrat shqiptare. Për gjithë çfarë kemi
bërë për futbollin, qoftë të Korçës, qoftë të Sh-
qipërisë, ne meritojmë që të marrim një karton
jeshil, pasi i kuqi do të ishte lajm i keq për futbol-
lin shqiptar në tërësi", deklaroi Daja. Bruno Dita
luajti si mbrojtës i djathtë, në vend të Vangjelit dhe
nuk arriti të shprehë maksimumin. Gjithashtu,
edhe Sowe nuk është në lartësinë e duhur, në
takimet e fundit, por Daja e ka një shpjegim edhe
për këtë. "Dita luajti jashtë rolit të tij dhe ndonjë
gabim i falet, pasi duhet të kemi parasysh që po
sakrifikonte në atë pozicion. Aliti mendoj se është
përshtatur mirë dhe na ndihmon, pasi luan në pozi-
cione të ndryshme. Soie nuk është i njëjti si në
pjesën e parë të kampionatit, por po arrin të gjejë
ritmin e duhur, ndonëse sot duhet të theksoj se sul-
muesi nuk u mbështet aq sa duhet", u shpreh Daja.

Trajneri i Skënderbeut

Daja: I lumtur nga fitorja,
meritojmë karton jeshil nga UEFA

SPORT

Skënderbeu po zhvillon
dy beteja të mëdha në
këtë vit kalendarik. E

para, që është edhe më e
rëndësishmja është ajo që po
luhet në tavolinë, mes zyrës
së presidentit Takaj dhe
zyrave të UEFA-s në Nion,
por është edhe ai Skënder-
beu i fushës, që përtej stu-
hisë që ka përfshirë klubin
korçar, vijon të dominojë ri-
valët. Kamza është viktima
e fundit e ndëshkuar nga go-
lat e një Emiljano Vile, që në
Korçë duket se ka rilindur.
Më pranë portës, më shumë
vertikalizime dhe padyshim
edhe më shumë gola sesa kur
luante te Partizani.

Madje, në Kamëz ngjan si
një sfidë 'ish'-ësh, pasi i pari
që çel rezultatin është Real-
do Fili, edhe ky një ish-i kuq,
që finalizon në minutën e
12-të një gol alla Del Piero,
duke e bërë të kotë flu-
turimin e Shehit. Por, pas
këtij momenti është veç
Skënderbeu në fushë. Soue

Lagunorët "mbyten" në fund
Flamurtari thyen Lushnjën, konsolidon pozitat

Flamurtari bën detyrën
përballë Lushnjës,

ndonëse do të vuajë derisa
të gjejë golin e parë. Kuqez-
injtë e Shpëtim Duros i
janë përgjigjur kështu
Skënderbeut, ndërsa kanë
konsoliduar vendin e dytë.
Në fakt, kuqezinjtë kanë
pasur shumë mundësi
shënimi. Duke filluar që në
minutën e 10-të kur Hox-
haj mund të kishte bërë më
mirë pas harkimit të Ned-
jelkoviçit, ndërsa në
minutën e 13-të shtylla
ndaj serbin nga gëzimi i

golit. Dy minuta më pas, Can-
ka mund ta kishte shfrytë-
zuar më mirë pakujdesinë në
mbrojtjen kuqezi. Minuta e 23-
të dhe një tjetër rast i artë për
të zotët e shtëpisë. Kësaj rad-
he është Useini, që i vetëm
dhe përballë Spahos gjuan keq
dhe mbi tra. Pjesa e parë mby-
llet me rrjeta të paprekura,
ndërsa e dyta nis sërish me një

tjetër shtyllë për të besuarit e
Duros, që duket se janë brak-
tisur nga fati në këtë ndeshje.
Gjithsesi, ai që do të qetësojë
shpirtrat vlonjatë është Dit-
mar Bicaj, që me kokë shënon
në shtyllën e dytë, duke çelur
shifrat në të 65'-ën. Bushiç
mund të kishte dyfishuar në
të 72'-n, por u ndal nga Spa-
ho, ndërsa miqtë mund të

kishin sjellë befasinë e mad-
he në Vlorë 5 minuta nga fun-
di me gjuajtjet e Sefës dhe
Cankës. Në kohën shtesë, ai
që i vë kapak ndeshjes është
Danilo Alvesh, i cili vulos re-
zultatin përfundimtar 2-0 me
Flamurtarin që ngjitet në
kuotën e 35 pikëve, ndërsa
Lushnja vijon të mbyllë
tabelën me 10 pikë.

SUPERLIGA
JAVA E 20-të

TË DIELËN

Laçi - Luftëtari 2-2

Kamza - Skënderbeu 1-2

Flamurtari - Lushnja 2-0

TË SHTUNËN

Vllaznia - Teuta 18:00

Partizani - Kukësi 18:00

Me sytë nga UEFA, skuadra e Ilir Dajës tregon se mendjen e ka në fushën e lojës

Skënderbeu, shumë
i fortë për Kamzën

Korçarët triumfojnë falë golave të Vilës

Jeton Selimi

nuk realizon një gol gjysmë
të bërë në minutën e 14-të,
ndërsa Muzaka në të 31-ën
kërkon të finalizojë në
mënyrë spektakolare një ak-
sion të gjithin në ajër për
korçarët. Edhe Radas pro-
von të befasojë në të 38-ën,
por ka veç dridhërima për
Gjonikaj, që sheh topin e
kroatit të kalojë ngjitur me
shtyllën. Pjesa e parë mbyl-
let me fitoren e të zotëve të
shtëpisë, ndërsa me fillimin
e së dytës del në katedër
Emiljano Vila. Durrsaku jep
shkëndijën e parë në

minutën e 51-të, për të
kualuduar gjithçka 3 minu-
ta më pas. Dita depërton nga
e djathta, harko në qendër
dhe aty ish-mesfushori i Par-
tizanit finalizon në sparkatë,
duke barazuar shifrat. Por
nuk mbyllet me kaq.
Skënderbeu do tri pikët,
ndërsa edhe njëherë është
Vila që shënon, duke u kthy-
er në heroin e ndeshjes.
Muzaka harkon nga këndi në
minutën e 69-të, ndërsa në
zonë Vila kërcen i pamarkuar
dhe thyen për herë të dytë
Gjonikën. Pas golit të disavan-

tazhit, Kamza kërkon të re-
agojë. Plaku nga goditja e lirë
në të 74-ën kërcënon kuadra-
tin e Shehit, ndërsa në të 80'-
ën Raçiç me kokë mund të
kishte bërë më mirë, por e
dorëzon topin në duart e gard-
ianit durrsak. Mbyllet 2-1 për
Skënderbeun, një transfertë
delikate në Kamëz, të cilën të
besuarit e Dajës kanë ditur ta
menaxhojnë më së miri. Ko-
rçarët ngjiten në kuotën e 46
pikëve, duke u konfirmuar
forcë e parë në kampionat,
ndërsa Kamza qëndron sërish
e pesta me 29 pikë.

Gola, kartonë dhe në
fund barazim, ndesh-

ja mes Laçit dhe Luftë-
tarit, i pati të gjitha. Mad-
je që në start. Pasi pa u
bërë 120 sekonda lojë, Va-
sil Shkurtaj shënon një goli
të klasit të lartë në kontroll
dhe driblim. Dhe duket
sikur ndeshja e Laçit merr
fund në të 14'-ën, kur Fan-
gaj ndëshkohet me karton
të kuq nga ana e kryesorit
Kola, por të besuarit e Me-
zanit nuk kanë ndërmend
të heqin dorë lehtë. Në
minutën e 30-të Nika pro-

von të gjejë golin, por do të
ndalet nga Ruçi, ndërsa një
minutë më pas Gjoni me
kokë, për habinë e të gjithëve,
gjuan jashtë. Në të 35'-ën pro-
von Shtubina, por edhe
njëherë Ruçi shfaqet në lartës-
inë e duhur. Në minutën e 40-
të Vasil Shkurtaj vallëzon në
mbrojtjen laçjane dhe nxjerr
në pozicion gjuajtje Bregun,

por finalizon keq vlonjati. Pje-
sa e parë mbyllet sërish me
duelin Nika-Ruçi, të fituar nga
portieri bluzi, ndërsa e dyta nis
edhe njëherë me gol për miqtë.
Rroca shërbehet nga Abazaj
në pozicion ballor dhe gjuan
fort me të djathtën, duke thy-
er Selmanin për golin e dytë
të Luftëtarit. Duket se ndesh-
ja e kurbinasve është kom-

promentuar, por Laçi rikthe-
het menjëherë në lojë. Shtu-
bina çmarkohet në zonë dhe
përfiton nga dalja e keqe e
Ruçit për të ngushtuar difer-
encën, ndërsa në të 64'-ën do
të vijë edhe me barazimi me
anë të Nikës, që sheh topin t'i
vijë dhuratë në këmbë nga
Ruçi dhe me portën e boshati-
sur vulos barazimin. Nervat

tradhtojnë Aleksin, që merr
kartonin e dytë të verdhë për
protesta dhe largohet nga
fusha e lojës me të kuq, duke
i lënë ekipet me nga 10 lojtarë.
Në minutat e fundit përpiqet
Luftëtari të marrë fitoren që
e la t'i ikë nga duart. Në të 82'-
ën Jakovleviç sheh topin të
dalë ngjitur me shtyllën pas
gjuajtjes me kokë, ndërsa në
kohën shtesë, Selmani
bllokon gjuajtjen e Xhek-
sonit, duke bërë që ekipet të
ndajnë nga një pikë dhe të
mbeten në të njëjtat kuota
në tabelë.
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KRIPTOSKEME
Përgjigja e numrit të djeshëmKRIPTOSKEME

Fjalëkryqi (1) Fjalëkryqi (2)
HORIZONTAL
1. Bëhet një me psonisje.
5. Një mund të jetë qeveritar
11. Maiden që këndojnë.
13. Një ushtarak është solemn.
15. Inicialet e Mann shkrimtar nobelist.
16. Teket pa kufij.
18. Mbetet në fund.
19. Një treshe në skenë.
21. Një mongol i Timurlengut
23. Një peshk i rëndë.
25. Tiriac ish-tenist
26. Kufizojnë një takim.
27. U hodhën në Tartar nga Zeusi
30. Fillojnë nazet
31. Kalimi në krye.
32. Ishte gruaja që i dha ujë nga pusi Jezusit.
34. Janë portet.
35. Dashi kur mungon ai
37. Javier, shefi i diplomacisë së BE
38. Kufizohet në kufij
39. Ente Civile Europiane.

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

Gjeni ndryshimin

Dy figurat kanë ndryshime nga njëra-tjetra

Përgjigja, ja cilat janë ndryshimet e figurave

- Ekspozimi i vazhdueshëm ndaj rreziqeve do të
kultivojë forcën e regjimit ndaj tyre.

(Seneka)

- Arti i krijimit është më i vjetër se sa arti i vrasjes.
(Andrej Voznjezenski)

- Asgjë nuk është konstante, përveç
ndryshimit.

- Nuk ka zjarr të barabartë me pasionin, ose
peshkaqen me urrejtjen, as kurth me
çmendurinë, ose përrua me lakminë.

- Një njeri i guximshëm arrin të
jetë mazhorancë.

(Endrju Xhekson)

- Nevoja e bën punën e guximit.
(Xhorxh Eliot)

- Guximi është një cilësi kaq e
nevojshme për të zotëruar
virtytin, sa që është gjithnjë i
respektuar, bile edhe kur është i
shoqëruar me ndonjë të metë.

(Samuel Xhonson)

HORIZONTAL
1. Humanisti i Rotterdamit
6. Mund të jenë cigaresh.
12. Capirossi i MotoGP.
13. Eshtë bixhoz
14. I vetmi në orar.
15. Para Diego në Kaliforni.
16. Fillojnë sefte.
17. Eshtë makina për guidë.
21. Inicialet e Benigni-t.
23. Janë riparime.
25. Janë të brishtë.
27. Fillojnë largimin.
28. Ishin kambistë të dikurshëm.
29. Një motoskaf gare.
31. Kështu thirrej Marco Pantani.
32. Janë penjtë për moline.
33. Emër vajze.
35. Janë edhe ato të cirkut.

36. Nuk ka tradhtari.
37. Janë baballarët.
38. Fillojnë titrat.
39. Ai dhe ajo.
40. Mbledh baskët separatistë.
41. Fillojnë saldimin.
42. Gjysma e krahut.
45. Në krye të armatës.
46. Gjysmë krisme.
47. Jepet për hartim.

VERTIKAL
1. Paul që qe poet i famshëm.
2. Dennis i Mclaren.
3. Këndohet në opera.
4. Gjysmë siklet.
5. Kufijtë e matjes.
6. I zhvillon kongresi.
7. Inicialet e Moravia-s
8. Janë krerë bandash.
9. Të fundit në tender.
10. Fund shkurti.

11. Mund të jenë grosistë
13. Ka shirit magnetik një e tillë.
15. Ishin  engjej të korit të lartë
17. Janë gjynahet
18. Bega komik.
19. Janë shemra.
20. Inicialet e Morricone-s.
22. Janë edhe ato fetare.
23. Një gjuajtës francez.
24. Gjika e Dora D'Istria-s.
26. Qytet grek.
29. Bëjnë katrorë me një kat.
30. Ishin  ndjekësit e Antistenit.
32. Shkruhet i treti.
34. Një sulm... kardiak.
36. Ki Moon i OKB
40. Inicialet e Rohmer.
43. Robert Mitchum.
44. Dy asa.

TTTTThënie tëhënie tëhënie tëhënie tëhënie të
mençuramençuramençuramençuramençura

40. Një birrë.
41. Mbetur në fund.
42. Ramazzotti këngëtar
43. Janë në modë.
44. Janë tek në shaka.
45. Eshtë dite në mbledhje.
47. Një pjesë e kandidaturave.
49. Jessica Parker aktore.
50. Inicialet e Presley.
51. Akoma është ndryshe.
52. Janë brinjët në skuadër.
53. Qendër fitimi

VERTIKAL

1. Brad aktor.
2. Komandohet nga gjenerali.
3. Në hyrje të zonës
4. Janë në skaje
6. Janë librat e parë
7. Mund të jetë arme.
8. Incialet e Turgeniev.

9. Ndërmarrje Industriale Tiranë.
10. Mund të lakohet.
12. Janë araknidet si vejshua e zezë.
14. Mund të jetë e lirë në port.
17. Një mjet lundimi.
20. Shkroi Rinoceronti.
22. Ekstreme në ritëm.
24. Kalohen në gjumë.
28. Filmi i parë shqiptar.
29. Fillojnë takimet
31. Kufizojnë kënde.
32. Një depozitë drithi.
33. Janë vendet e para.
34. Një parabolë e tenistit.
36. Eshtë llogari që qërohet.
37. Shteti me Khartum.
38. Janë kapot e bandave.
40. Një thirrje e dëshpëruar nga direku.
41. Lidhin brigje.
42. Një lidhëz
46. King Cole i muzikës.
48. Fillojnë ndeshjen.
49. Sapo fillojnë.
50. Mbetet në fund.
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