
Ga z e t a  g j e r m a n e 
“Bild” publikoi dje 

në mbrëmje 10 përgjime 
të reja që kanë të bëjnë 
me periudhën e zgjed-
hjeve të pjesshme për 
kryetar bashkie në Dibër 
në vitin 2016. Edhe këto 
përgjime, ashtu si edhe 
ato të para pak ditëve 
implikojnë një sërë zyr-
tarësh të lartë të shtetit 
shqiptar duke fi lluar nga 
ish-ministri i Brendshëm 
Sajmir Tahiri, ish ...

• Shefi  i policisë:  Shefi  i policisë: 
Dua 1 mijë vota plus. Dua 1 mijë vota plus. 
S’pate besim. Damian S’pate besim. Damian 
Gjiknuri: Je mjeshtër Gjiknuri: Je mjeshtër 

• Saimir Tahiri, shefi t  Saimir Tahiri, shefi t 
të komisariatit Dibër: të komisariatit Dibër: 
Mos e rruaj k... ça Mos e rruaj k... ça 
thonë ata legena thonë ata legena 

Vijon në faqet 2-3

Përgjimi i Gjiknurit: Tërmet! 1 mijë vota plus 
MASAKRA ELEKTORALE NE DIBER 
DOSJA “184”/ “BILD”: YMER LALA TAKOI EDI RAMEN NE ZYRE. SHEFI I POLICISE: ME PS PERJETE 

(Në foto:) Kryeministri Edi Rama dhe deputeti i PS, Damian Gjiknuri. Përgjimet e publikuara nga “Bild”. Kryeministri Edi Rama

Shqipëria në kaos, përplasje opozitë-polici 

Në faqet 4-5

Përleshjet fizike, disa të plagosur. Policia ndalon ish-deputetin Bardh Spahia 

Flakë në Kavajë. Shkatërrohen KZAZ-të në disa qytete, digjen materialet zgjedhore

Për më shumë se 4 orë 
Kavaja është kthyer dje 

në mbrëmje në një arenë të 
mirëfi lltë lufte. Pas skadimit 
të afatit që përkrahësit e 
opozitës i kishin lënë KZAZ-
së për t’u larguar nga am-
bientet e shkollës ku qën-
dronin, ata janë rikthyer 
sërish aty dje në mbrëmje 

t’i shpërndarë, por kjo ka 
acaruar edhe më shumë situ-
atën, ndërkohë që qytetarët 
kanë hedhur gurë drejt efek-
tivëve të policisë. Situata 
është përshkallëzuar në një 
konfl ikt të ashpër mes poli-
cisë dhe qytetarëve, çka ka 
detyruar kryebashkiakun ...

Trafiku i drogës, 
gjykata dënon 
Moisi Habilajn, 

7 vjet Nezar Seitit 

 

Në faqen 9

VENDIMI NE ITALI

Ndërtimet e katër 
pallateve në Durrës, 

banorët: Vendimi 
i Apelit, absurd 

 

Në faqen 11

PRERJA E PEMEVE 

Lulzim Basha në 
prokurori: Nuk 
më trembin dot, 

s’kanë asnjë provë 

 

Në faqen 8

LOBIMI NE SHBA 

“Spiunova shokët 
se hetuesit më 

përdhunuan vajzën 
dhe gruan më 1974” 

 

Në faqen 19

RREFIMI I DIKTATURES 

për t’i nxjerrë ata me forcë. 
Por ata kanë hasur në rezist-
encën e policisë, e cila ishte 
përforcuar me praninë e for-
cave të ndërhyrjes së shpejtë 
dhe ato RENEA, për të frenu-
ar qytetarët. Policia e Shtetit 
ka hedhur gaz lotsjellës, 
spraj dhe ujë me presion në 
drejtim të qytetarëve për 

RAMA REAGON PER RAMA REAGON PER 
PERGJIMET E ‘BILD’: PERGJIMET E ‘BILD’: 
FJALE TE NXJERRA FJALE TE NXJERRA 

NGA KONTEKSTI 

Në faqen 2

Shtatorin e kaluar, deklarata e 
Hashim Thaçit, Presidentit të 

Kosovës se do e hapte ambasadën në 
Jerusalem nëse Izraeli do e njihte 
Kosovën si ...
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Kryeredaktor: Erl MURATI
Zv/kryeredaktore - Rezarta DELISULA  
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Vijon në faqen 20

Nga AKRI ÇIPA  

Për njohjen e 
Kosovës nga Izraeli  

Opinioni
 Ditësi

Vijon në faqen 21

Nga  ARMAND SHKULLAKU

Përgjimet mbi organizatën e struk-
turuar të Rilindjes dhe mbi të 

gjitha, reagimi i saj pas publikimit 
të tyre, ka sjellë në rend të ditës si të 
vetmen ...

Organizata e Rilindjes 
duhet të shkrihet

Opinioni
 Ditësi
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“DOSJA 184”
VOTAT

Gazeta gjermane Bild publikoi 10 përgjimet e reja nga ‘dosja 184’ në Dibër

Gjiknuri telefonon Imer Lalën: Tërmet,
tërmet i madh, ik mos fol shumë

Lala: Po më shkruante ai robi. I thashë s'më paske njohur
Gazeta gjermane

"Bild" publikoi dje
në mbrëmje 10

përgjime të reja që kanë të
bëjnë me periudhën e
zgjedhjeve të pjesshme për
kryetar bashkie në Dibër në
vitin 2016. Edhe këto
përgjime, ashtu si edhe ato
të para pak ditëve im-
plikojnë një sërë zyrtarësh
të lartë të shtetit shqiptar
duke filluar nga ish-ministri
i Brendshëm Sajmir Tahiri,
ish-ministri i Infrastruk-
turës Damian Gjiknuri, kry-
etarin e Komisionit të
Ligjeve, Ulsi Manja, anë-
tarin e Komisionit të Sig-
urisë Xhemal Qefaliaj e
shumë personazhe të tjera
të rëndësishëm shtetëror.
Ndërsa në përgjimet e para
epiqendër e komunikimeve
ishte Arben Keshi, i cili më
pas do të bëhej drejtues në
Ministrinë e Brendshme, në
përgjimet e djeshme njeriu
kyç është Imer Lala. Kështu
shumica e bisedave të pub-
likuara nga "Bild" janë bërë
mes Imer Lalës dhe Damian
Gjiknurit si dhe me person-
azhe të tjerë të panjohur. Në
një prej përgjimeve ish-min-
istri i Energjetikës, Damian
Gjiknuri flet me Imer Lalën,
i cilësuar nga "Bild" si bos i
mafias dhe lënë takim për të
folur në kafe për blerjen e
votave. Në një prej bisedave
Gjiknuri shfaqet shumë i
gëzuar për rezultatin e arri-
tur, ndërsa i kërkon një prej
bashkëbiseduesve në tele-
fon që të mos flasë shumë.
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Shefi i policisë së Dibrës
Robert Ago në bisedë me
ministrin e asaj kohe Dami-
an Gjiknuri përmes tele-
fonit të Bekim Krashit

Robert Ago: Hë djalosh
Bekim Krashi: Çfarë keni

bërë, çfarë keni bërë, e keni
myt fare, nuk jeni duke lënë
gjë me bo. Vetëm në (nuk
kuptohet) jeni shumë pak,
minus 10. Do t'i nxjerr të
gjitha do t'i jap me letër

Robert Ago: Duhet të kem
1000, poshtë 1 mijëshes nuk
e pranoj.

Bekim Krashi: Aaaa, ça
fol, ke filluar pretendime të

mëdhaja.  T'i jap unë, t'i jap
të dhënat

Robert Ago: O shpirti i
vëllait, po ti kujton se ata
ishin budall që bënin ashtu
si...

Bekim Krashi: Po pran-
daj donin të bënin rrëmujë
ata, e dija atë punë. I thashë
komisionerëve mos u lodh-
ni fare, janë të humbur (nuk
kuptohet)

Robert Ago: O shpirti i
vëllait dëgjo, ajo strategjia
ime funksionon

Bekim Krashi: E di mo e
di, ti e ke deklaruar se ko-
misar politik, hahaha

Robert Ago: E ke Damian

Gjiknurin aty
Bekim Krashi: Do të ta

jap në telefon
Robert Ago: Jepja pak
Robert Ago: O shef.

Mirëmbrëma
Damian Gjiknuri: Hë mo

çfarë bën
Robert Ago: Si je
Damian Gjiknuri: Mirë

tull, mirë fare
Robert Ago: S'pate dy-

shim tek unë
Damian Gjiknuri:

Tërmet tërmet, i madh, ik
mos fol shumë, hajt ciao të
përshëndes.
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Deputeti i PS, Xhemal

Qefalia dhe shefi i policisë së
Dibrës, Robert Aga

Xhemal Qefalia: Berti
Shef i policisë së Dibrës:

Po shoku im
Xhemal Qefalia: Mos e

vrit trurin, Flamuri është i
detyruar të bëjë politikë, po
do i themi ne nesër s'ke pse e
përmend më atë.

Shef i policisë së Dibrës:
Jo, jo, ai le të vij dhe të kon-
trollojë ku t'i dojë qejfi.

Xhemal Qefalia: Ça ka ai,
ai ia fut kot, mundohet që të
justifikojë. A e merr vesh ti
se çfarë bëhet brenda PD-së,
duke u zënë me njëri- tjetrin.
Mos e vrit mendjen

Shef i policisë së Dibrës:
Jo unë i pata thënë, më sillni
kartonin si Messi që ia
mban Barcelona edhe të fi-
toni

Xhemal Qefalia: Tani kot
ata, të kishin vënë ty ata, e
fitonin ata.

Shef i policisë së Dibrës:
Unë jam pjesë e PS-së dhe
nuk e ndërroj as për 1 mil-
ion vjet.

Xhemal Qefalia: Nuk e vë
në dyshim mo vlla, prandaj
e thashë unë atë mbrëmë,
ishin të gjithë grupi i PS, s'e
besonin më.

Shef i policisë së Dibrës:
Faleminderit, faleminderit,
shyqyr që nuk thashë një
fjalë tjetër unë aty. Unë e dija
se ishte Gjiknuri.

Xhemal Qefalia: Pse nuk
e dije që ne ishim atje?

Shef i policisë së Dibrës:
Jo mo thashë ....(nuk dëgjo-
het)

Xhemal Qefalia: Ishte dhe
Gramozi aty, ishte edhe
Rama, ishin të gjithë dhe ra
muhabeti jot, foli shumë
mirë dhe Damiani, në fakt,
dhe Blerina ...u thashë që ai
mund të bëjë shumë ty. I
thashë edhe atij Ulsiut që ta
përforconte, që të mos kish-
te kundërshtim. U thashë
mu më bën punë edhe në Ti-
ranë ai, puna është që kudo
që është ai i jep drejtim.

Shef i policisë së Dibrës:
Ishalla mos më çojnë nga
Bulqiza , të pushoj pak

Xhemal Qefalia: E pra e,
që të çlodhesh një çik

Shef i policisë së Dibrës:
Jo kam nevojë që të pushoj
pak, sinqerisht...

Xhemal Qefalia: Ikën ato
ë?

Shef i policisë së Dibrës:
Po, po i përcolla tani, të lum-
tur

Xhemal Qefalia: Për

drekë them unë
Shef i policisë së Dibrës:

Jo mo hëngrën, se di ça bën
a hëngën, a koktej

Xhemal Qefalia: Drekë,
drekë

Shef i policisë së Dibrës:
Mirë shefi

Xhemal Qefalia: Mirë vël-
la, tr*pin, të bëhet më e mira
për ty, mos e vrit mendjen
për ata...ta tha edhe mbrëmi
"ai" ty, mos ashu gjë nga ato

Shef i policisë së Dibrës:
Jo, ai ma tha në ligjëratë të
drejtë, ma shpërlau gojën

Xhemal Qefalia: Prandaj
po them unë

Shef i policisë së Dibrës:
Mirë vllë, hajde të për-
shëndes, ciao

Xhemal Qefalia: Ciao
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(Shefi i policisë flet me
Tahirin, Manjën e Qafalinë)

Shefi i Policisë: O shoku
im, si je?

Xhemal Qefalia: Jam ul
në një tavolinë. Ku ke qejf
me shku ti, në Bulqizë?

Shefi i Policisë: Po
Qefalia: Ok, hajt ciao
Shefi i Policisë: Kush të

thotë ty?
Qefalia: Jemi këtu me

kryeministrin e ministrat
Shefi i Policisë: Jo, unë ju

garantoj llaf sa t'ju dojë qe-
jfi

Qefalia: Se do sjellim Ar-
ben Keshin aty, çfarë men-
don?

Shefi i Policisë: Mirë
Qefalia: Të betohem. Do

një foto nga tavolina?
Qefalia: Pse e mbylle? Prit

të ta qis pak ministrin (Ta-
hirin)

I flet Tahirit: Foli içik
këtij shefit të komisariatit.

Saimir Tahiri: Alo o Bert!
Mirëmbrëma, si je? Ç'është
kjo? Më kalon telefonin
Xhemali për të të

PERGJIMET
Edhe këto përgjime,
ashtu si edhe ato të
para pak ditëve
implikojnë një sërë
zyrtarësh të lartë të
shtetit shqiptar duke
filluar nga ish-ministri i
Brendshëm Sajmir
Tahiri, ish-ministri i
Infrastrukturës Damian
Gjiknuri, kryetarin e
Komisionit të Ligjeve,
Ulsi Manja, anëtarin e
Komisionit të Sigurisë
Xhemal Qefaliaj e
shumë personazhe të
tjera të rëndësishëm
shtetëror.

Në emisionin "Përballë"
me Lutfi Dervishin,

kryeministri Edi Rama
komentoi përgjimet e pub-
likuara lidhur me shit
blerjen e votës. Vetëm
pak pasi gazeta gjermane
'Bild' publikoi të tjera
biseda të përgjuara
lidhur me skemën e
blerjes së votës në zgjedh-
jet vendore në Dibër,
Rama i konsideroi
përgjimet një lojë të rrez-
ikshme. "Është shumë e
rrezikshme loja e përgji-

Përgjimet/ Rama: Lojë e rrezikshme,
duhet folur në bazë të ligjit

meve, mund të kthejnë
komplet vëmendjen e të
vërtetën, duke u nisur
nga biseda që dëgjohet në
to.  Muhabetet e telefonit
mund të jenë një bazë për
të shkuar te prova, por
mund të jenë edhe jashtë
konteksti. Psh. unë nga-
njëherë them "Po, Po
vlla", kur një gjë nuk.
Pra, janë gjëra që duhen
futur në rrugën e ligjit e
të diskutohen vetëm në
bazë të ligjit", - deklaroi
Rama.



Damian Gjiknuri gjatë
zgjedhjeve të vitit 2016 në Dibër
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Ministrat dhe deputetët e PS falënderojnë shefin e policisë së Dibrës për rezultatin

Tahiri: Mos e rruaj k… ça thonë ata
legena; Manja: Duam të vish ma nalt
Qefalia: Ishte dhe Gramozi aty, ishte edhe Rama ...

falënderuar ty?! Nuk shkon
kjo.

Shefi i Policisë: Jooo.
Saimir Tahiri: Nga pikë-

pamja institucionale nuk
shkon.

Shefi i Policisë: Sinqerisht
më ka gënjyer

Saimir Tahiri: Megjithatë
faleminderit shumë për an-
gazhimin. Je gjigand!

Shefi i Policisë: E kam
detyrim

Saimir Tahiri: Edhe mos
e rruaj k… ça thonë ata le-
gena.

Shefi i Policisë: Unë jam
ushtari jot

Saimir Tahiri: Hajde vlla
Qefalia: Të fala dhe nga

Ulsi. Foli pak
Ulsi Manja: Ku je o vlla?
Shefi i Policisë: Si ja çon ti?
Ulsi Manja: Me kryemi-

nistrin…
Shefi i Policisë: Mua më

duhet me shku içik andej…
Ulsi Manja: Ku?
Shefi i Policisë: Në Bul-

qizë, po u ndrru
Ulsi Manja: Ne mendojmë

të shkosh ma nalt o burrë
Shefi i Policisë: Mirë mo

mirë ju e dini më mirë, e kam
qejf

Ulsi Manja: Dëgjo mu, fol
me Xhemalin se këtë e kam
si shefin e komisionit të sig-
urisë. Ne duam të vish ma
nalt, për ndonjë gjë më të
madhe se mua Bulqiza më
duket gjë e vogël.

Shefi i Policisë: Mirë vlla,
mirë

Ulsi Manja: Po mbaje Xhe-
malin në korrent se këtë e
kam autorizu si kryetar ko-
misioni

Shefi i Policisë: Xhemalin
e kam pas vartës

Ulsi Manja: Xhemali ësh-
të te Komisioni i Sigurisë,
shef

Shefi i Policisë: Ai thotë
jam ushtar i Bertit, Berti ka
qenë komandanti im

Ulsi Manja: Mirë, mirë
Xhemal Qefalia: Hajde

vlla, mirupafshim
Shefi i Policisë: Mo mirë

po si ma nxjerr ministrin
ashtu në telefon, o k…

Xhemal Qefalia: Po unë të
kam shokun tim, mos e rruj
k… A do t'i flasësh Ramës?

Shefi i Policisë: Po leje o
vlla tashi.

Qefalia: A je shoku im?
Mos e çaj bythën

Shefi i Policisë: Kam qenë
dhe do jem

Qefalia: Hajde vllai çiao
Shefi i Policisë: Hajt

gjithë të mirat
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Imer Lala bisedë me

Damian Gjiknurin
Imer Lala: Hë mor zotëri.
Damian Gjiknuri:

Tërmet, tërmet! Obob,
Tërmet i q…nanën.

Imer Lala: Çfarë kemi
bërë ne të dy.

Damian Gjiknuri:
Tërmet!

Imer Lala: Po më shkru-
ante ai robi. I thashë unë a
po fle gjumë. Jo mor tha s'po
më zë gjumi,  jam habit me
Selishtën dhe Luzninë (dy
fshatra në Dibër). I thashë
s'e paske njohur Damian
Gjiknurin dhe mua nga afër.

Damian Gjiknuri: hahah-
ha Tërmet, tërmet!

Imer Lala: Hajde, se
mbaroi.

Damian Gjiknuri: I
q…robtë. Doli llafi jot. Doli
llafi jot me 1 mijë vota plus.

Imer Lala: Me gjithë mend
nuk më paske njohur nga
afër.

Damian Gjiknuri: Edhe ti
mua, edhe unë ty. Hahaha.
Hajde vëlla çiao
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Imer Lala me nipin
Elio: Hë mo xhaxha
Imer Lala: Hëmo xhaxha
Elio Lala: A po pushon?
Imer Lala: Po
Elio Lala: Jo, të mora në

telefon se thashë të të pyes-
ja për Adrmit Trukin, sepse

dje ke fiksi kanë nxjerrë
Nehatin kshu, kurse sot
mund të nxjerrin një video
tjetër me lekë nëpër duar

Imer Lala: ëhë
Elio Lala: Edhe thashë ta

pyesja, a vepron policia, ose
çfarë bën pas video

Imer Lala: Kur e ke
takuar një herë?

Elio Lala: E takova, fola,
se ja mora Ejsit numrin.

Imer Lala: Jo mo, s'quhet
provë ajo

Elio Lala: Po kshu tha dhe
ai, mos e rr*aj k*rin

Imer Lala: Mirë hajd
Elio Lala: Qenke lodhur
Imer Lala: Jam dërrmuar,

po më dhemb këtu mo Elio,
në fund të shpinës nga
krahu i djathtë, kocka.

Elio Lala: Po a pive, ndon-
jë nga ato, advil? Pi nja dy?

Imer Lala: Do jap prap
Fiksio video ë?

Elio Lala: Mund të jetë
video tjetër...nuk kuptohet

Imer Lala: Ça ishte ky
mamuni?

Elio Lala: Nga Sohdollmi,
ishte i infiltruar, ishte i për-
gatitur. Ta mendosh që sot
kanë ardhur ato të Fiksit, e
ndoqa deri në qoshe, s'e kapa
dot

Imer Lala: Erdhën ato të
Fiksit ë?

Elio Lala: Po, erdhën dhe
e morën me një Benz të zi
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Imer Lala bisedon me një

qytet të panjohur
Personi: O shef si të kam
Imer Lala: Mirë
Personi: A je mirë
Imer Lala: Mirë si je ti?
Personi: Kryetari i FRD-

së me gjithë njerëzit e vet
kanë votuar Serefedin She-
hun

Imer Lala: Jo nuk është e
vërtetë

Personi: Ore, e verifikova
tani, para 20 minutash

Imer Lala: O ja q... robt e
shpisë

Personi: Ja kontrollova
unë se pata lënë një njeri aty.

Kanë qenë 5 veta duke votu-
ar, të pestë për Sherefedin
Shehun.

Imer Lala: Edhe çuni i vet
ë?

Personi: Po
Imer Lala: Ja do ta mërr

në telefon atë hale. I thashë
kur të shkosh atje te shtabi
do takosh Remin dhe ne jemi
për atë, i thashë e kupton
shqipen, a jo? Më tha dhe
Hasan Begu diç, shife
njëherë atë m... tha.

Personi; E verifikova
tani, para 20 minutash

Imer Lala; O ja q... motrat
Person: Hajde mos e vrit

mendjen, po ta thashë ta dije
PËRGJIMI 7PËRGJIMI 7PËRGJIMI 7PËRGJIMI 7PËRGJIMI 7

(Imer Lala dhe një person

me emrin Ardi)
Imer Lala: Hej Ardi,
I panjohur: O vëlla, një

Basri Veseli, e njofim e kemi
gjë?

Imer Lala: Si?
I panjohur: Basri Veseli
Imer Lala: Basri Veseli, po
I panjohur: E takova e

takova po s'ka marrë gjë
Imer Lala: Si s'ka kurrgjo
I panjohur: A i keni sjellë

ndonjë kafe.
Imer Lala: Po i kam

mbaruar ato punë
I panjohur: Po i ke mbaru

mo shoku, por s'kanë shku
ato punë

Imer Lala: Po leri ato bq...

I panjohur: O shok (Nuk
kuptohet)

Imer Lala: Ri rehat se për
atë vend ku është ai i ka çdo
gjë në rregull

I panjohur: Mirë hajt,
hajt.

Imer Lala: Ku je ti?
I panjohur: (Nuk kupto-

het)
Imer Lala: Çfarë ka ndon-

jë problem
I panjohur: Kurrgjo, atë

nate s'mund e mora vesh
Imer Lala: Huh?
I panjohur:  Atë që e

rrafën mbrëmë në Maqellarë
a e more vesh?

Imer Lala: Jo! Kush janë
ata?

I panjohur: Po ku di gjë
unë, kishin rrafë ça janë këta
me kapuça të Flamur Nokës
andej.

Imer Lala: E po e shof në
televizor

I panjohur: Ishin nja 4 a 5
PËRGJIMI 8PËRGJIMI 8PËRGJIMI 8PËRGJIMI 8PËRGJIMI 8

(Imer Lalën bisedon me
një person që Bild nuk e iden-
tifikon)

0682300268: Vlla
Imer Lala:  Çarë bëre
0682300268: Sefki Xhura, a

t'ia jap ato kartat apo mos t'ia
jap.

Imer Lala:  Jepja, jepja ..
0682300268: Qe, ok
Imer Lala:  Është kunati

dhe gruaja se ai nuk është
vetë

0682300268: Mirë, (Nuk
kuptohet) T'ia jap kartën se
jam kam mbajtur

Imer Lala:  Jepja, jepja
0682300268: Kam mbaruar

punë me të unë, po a t'i jap
kartën them.

Imer Lala:  Jepjaaa!
PËRGJIMI 9PËRGJIMI 9PËRGJIMI 9PËRGJIMI 9PËRGJIMI 9

(Damian Gjiknuri merr
në telefon Imer Lalën)

Damian Gjiknuri: Alo
Imer Lala: A je tu ardh 5

minuta, si e ke punën
Damian Gjiknuri: Ku je?

Hajde pimë ndonjë kafe këtej
Imer Lala:  Po e pimë kaf-

en thashë po kam lënë
njerëzit që të ndajmë sot
monitorimin e tendave.

Damian Gjiknuri: Tek
kioska aty jeni, tek lokali jot

Imer Lala:  Eee. Mos u
vono të lutem.
PËRGJIMI 10PËRGJIMI 10PËRGJIMI 10PËRGJIMI 10PËRGJIMI 10

(Imer Lala bisedon me
gruan, vajzën dhe një të pan-
johur)

Biseda 1 me bashkëshort-
en

Imer Lala: Do shkoj me një
zyrë të madhe, a thua a jam
vesh mirë a jo?

Grua: Po mirë mo je.
Imer Lala: Ma fut atë gjë

në karikim.
Grua: E kam karikuar pa

merak.
Imer Lala: Kur do dalësh

ti?
Grua: Jam do jem atje
Imer Lala: Unë nga ora

11:30 nisem.
Grua: Në rregull, hajd
Biseda 2 me vajzënBiseda 2 me vajzënBiseda 2 me vajzënBiseda 2 me vajzënBiseda 2 me vajzën
Vajzë: Ku je? Përveçse u

çove nga kafja
Imer Lala: Në 10:30 kam

një takim me atë robin, e po
shkoj në zyrë

Vajzë: Eh, kuptoj
Imer Lala: Sa të dal ta bëj

telefon se pastaj jam për Po-
gradec.

Biseda 3 me një të panjo-Biseda 3 me një të panjo-Biseda 3 me një të panjo-Biseda 3 me një të panjo-Biseda 3 me një të panjo-
hurhurhurhurhur

Imer Lala: O zotëri, po ku
je mor, ti rashë telefonit.

I panjohur: E kam mbyl-
lur atë numër, njëherë për
njëherë.  Ju çfarë bëni?

Imer Lala: Hej isha tek ai
babloku i madh, tani sa dola

Imer Lala: Isha me Qifin
më parë

I panjohur: Uhuh
Imer Lala: Ti mos e ruaj

leshin për asgjë
I panjohur: Unë?
Imer Lala: Hajt se flasim.

Se do vijë atje unë sot

PUBLIKIMET
Shumica e bisedave të publikuara nga "Bild" janë
bërë mes Imer Lalës dhe Damian Gjiknurit si dhe
me personazhe të tjerë të panjohur. Në një prej
përgjimeve ish-ministri i Energjetikës, Damian
Gjiknuri flet me Imer Lalën, i cilësuar nga "Bild" si
bos i mafias dhe lënë takim për të folur në kafe për
blerjen e votave. Në një prej bisedave Gjiknuri
shfaqet shumë i gëzuar për rezultatin e arritur,
ndërsa i kërkon një prej bashkëbiseduesve në
telefon që të mos flasë shumë.



Saimir Tahiri
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Tension në KZAZ

Ajo që pa të martën në
mënyrë të kufizuar
vetëm në Tropojë dhe

Shkodër ku u shkatërruan
dhe u dogjën KZAZ-të për-
katëse u përhap dje thuajse
në të gjitha bashkitë e drejtu-
ara nga përfaqësues të par-
tive opozitare. Objekte të thy-
era, goma të djegura, materi-
ale zgjedhore të shkatërru-
ara, gurë, gaz lotsjellës e disa
të plagosur. Ky ishte me pak
fjalë bilanci i ditës së djeshme
në shumë qytete nga veriu në
jug ku policia kapitulloi para
këmbënguljes së përkrahësve
të opo-zitës dhe të policëve
bashkiakë për të mos lejuar
vijimin e procesit të organiz-
imit të zgjedhjeve të 30 qer-
shorit me argumentin se ato
ishin të paligjshme për sa
kohë Presidenti i Republikës
i ka anuluar. Sinjalin e parë
se e mërkura do të ishte e ten-
sionuar e dha Kamza, ku për-
faqësues të bashkisë, policia
bashkiake dhe të shoqëruar
edhe nga dhjetëra qytetarë
kërkuan lirimin e ambienteve
të KZAZ-së që funksionon në
këtë qytet. Por ata kanë ha-
sur në refuzimin e forcave të
policisë të cilat kanë rezistu-
ar fillimisht duke mos i lejuar
ata të futen brenda. Por shti-
mi i numrit të tyre ka bërë që
të rrëzojnë portën hyrëse të
godinës ku ishte ngritur
KZAZ çka ka detyruar po-
licinë që të hedh sprai me
lëndë lotsjellëse. Kjo ka bërë
që të gjithë qytetarët dhe pol-
icat të largohen, ndërsa disa
prej tyre kanë shfaqur prob-
leme me frymëmarrjen. Mad-
je një polic bashkiak është
transportuar me urgjencë në
spital. Por me kaq ka mbaru-
ar përpjekja e tyre, ndërsa
policia ka mundur të mbajë
godinën nën kontroll. Por
ende pa u shuar konflikti në
Kamzë përkrahës të opozitës

Tensionohet situata, shkatërrohen KZAZ-të dhe digjen materialet zgjedhore

Shqipëria në prag konflikti, opozita
përplaset me policinë në disa qytete
Si pasojë e përplasjeve fizike janë plagosur disa persona

Për më shumë se 4 orë
Kavaja është kthyer

dje në mbrëmje në një
arenë të mirëfilltë lufte. Pas
skadimit të afatit që
përkrahësit e opozitës i
kishin lënë KZAZ-së për t'u
larguar nga ambientet e
shkollës ku qëndronin, ata
janë rikthyer sërish aty dje
në mbrëmje për t'i nxjerrë
ata me forcë. Por ata kanë
hasur në rezistencën e pol-
icisë, e cila ishte përforcuar
me praninë e forcave të
ndërhyrjes së shpejtë dhe
ato RENEA, për të frenu-
ar qytetarët. Policia e Sh-
tetit ka hedhur gaz
lotsjellës, spraj dhe ujë me
presion në drejtim të
qytetarëve për t'i shpërn-
darë, por kjo ka acaruar
edhe më shumë situatën,
ndërkohë që qytetarët
kanë hedhur gurë drejt
efektivëve të policisë. Situ-

ata është përshkallëzuar në
një konflikt të ashpër mes
policisë dhe qytetarëve, çka
ka detyruar kryebashkiakun
e djathtë Isa Sakja të nxjerrë
në terren edhe forcat e zjar-

rfikësve. Por me mbërritjen e
tyre dhe shuarjen e bombave
lotsjellëse, punonjësit e shër-
bimit zjarrfikës janë larguar
duke i lënë mjetet në dorë të
protestuesve. Këta të fundit i

kanë përdorur ato për t'iu
kundërpërgjigjur policisë
me ujë. Situata ka vazhdu-
ar e nderë për disa orë dhe
me rënien e natës policia ka
dalë nga rrethimi dhe ësh-
të vënë në ndjekje të pro-
testuesve duke tentuar t'i
shoqërojë në komisariat.
Gjatë këtyre momenteve
janë vënë re përplasje fiz-
ike mes protestuesve dhe
policisë, e cila ka përdorur
shkopinjtë e gomës dhe
forcën për t'i shoqëruar ata
në komisariat.

POLICIA NDALON
ISH-DEPUTETIN
BARDH SPAHIA
Ish-deputeti demokrati
Bardh Spahia është
ndaluar nga policia, teksa
ishte nisur për të shkuar
në emisionin "Open" në
Top Channel. Ai kishte
deklaruar më parë se nuk
ishte në dijeni se ishte në
kërkim nga policia, por në
momentin që është nisur
për të marrë pjesë në
emision ai është ndalur
nga forcat e rendit dhe
është shoqëruar në
komisariat. Më parë ishte
vetë kryeministri ai që
kishte deklaruar se Spahia
ishte në kërkim.

kanë nisur një tjetër përball-
je, kësaj here në Burrel ku ka
pasur përplasje të forta mes
qytetarëve dhe policisë.
Përkrahësit e opozitës kanë
tentuar të hyjnë në godinën
ku ishte ngritur KZAZ 16, por
janë ndalur fillimisht nga
policia. Përplasja ka qenë fiz-
ike, ku janë përdorur edhe
shkopinj dhe sende të tjera të
forta, ndërsa policia ka
lëshuar edhe gaz lotsjellës,
çka ka detyruar qytetarët për
disa momente të largohen.
Ndërkohë që me rikthimin e
tyre ata kanë mundur të
hyjnë në ambientet e KZAZ-
së dhe të nxjerrin prej andej
materialet zgjedhore të cilat
më pas i kanë djegur në oborr.
Ndërkohë si pasojë e për-

plasjeve fizike ka pasur të pla-
gosur si nga ana e qytetarëve,
ashtu edhe nga ana e policisë,
të cilët janë dërguar në Spi-
talin e Burrelit. I plagosur ka
mbetur edhe i vëllai i kryetar-
it të Partisë Demokratike në
këtë qark, Alfred Lika, i cili
është transportuar në spi-
talin e Tiranës. Pas Burrelit
përkrahësit e opozitës dhe
drejtuesit e tyre politikë janë
nisur në drejtim të Klosit, ku
pas përplasjeve me policinë
ata kanë arritur të nxjerrin
jashtë KZAZ 17 materialet
zgjedhore, duke i vënë më pas
flakën. Tensionet të mëdha
përfshinë dje edhe Bashkinë
e Kukësit, ku protestuesit rre-
thuan godinën ku qëndronte
KZAZ dhe kanë tentuar të

futen brenda në godinë për të
marrë materialet zgjedhore
tentuar të bllokojnë mble-
dhjen e materialeve zgjed-
hore. Por pas tensioneve poli-
cia ka nxjerrë vullnetarisht
materialet zgjedhore. Por ata
kanë hasur fillimisht në rez-
istencën e policisë, e cila nuk
ka lejuar protestuesit të
hyjnë brenda. Mësohet se sit-
uata është tensionuar së
tepërmi, duke bërë që në vend-
ngjarje të mbërrijnë dhe
Forcat e Ndërhyrjes së Shpe-
jtë, të cilat kanë përdorur gaz
lotsjellës për të shpërndarë
protestuesit, që nga ana e tyre
kanë tentuar të thyejnë derën
e godinës, ku ndodhen mate-
rialet zgjedhore. Protestues-
it i kanë vënë zjarrin disa go-
mave në oborrin e godinës ku
qëndronte KZAZ, ndërsa
kanë prurë aty edhe një ka-
mion për të rrëzuar portën
hyrëse të godinës. Pas disa
tentativave ata e kanë rrë-
zuar atë, por në këtë çast
duket se policia ka bërë një
veprim që nuk është përsëri-
tur në bashkitë e tjera, teksa
i ka nxjerrë vetë materialet
zgjedhore dhe ia ka dorëzuar
protestuesve, të cilët më pas i
dogjën. Një situatë e vështirë
është paraqitur edhe në bash-
kitë e tjera të opozitës, si në
Pogradec, Kavajë, Delvinë,
Berat apo Çorovodë.

Situata ka qenë e tensionuar dje edhe në dy bashkitë
që drejtohen nga opozita në Qarkun e Beratit. Në

KZAZ-në 64, në Bashkinë e Beratit përplasje janë shënu-
ar ndërsa mbështetës të opozitës kanë tentuar të thye-
jnë kordonin e policisë për të hyrë brenda ambienteve
të KZAZ nr. 64, e cila ndodhej brenda ambienteve të
Pallatit të Kulturës në Berat. Në krye të protestuesve
ishte i dërguari i kryesisë së PD-së për Qarkun e Be-
ratit, Eno Bozdo. Ndërsa situata është tensionuar së
tepërmi ku nuk kanë munguar përplasjet fizike në
mbështetje të forcave të Rendit,
në Berat kanë zbarkuar edhe
punonjës të FNSH. Gjithashtu, e
tensionuar është regjistruar sit-
uata edhe në Bashkinë e Çoro-
vodës,  e cila,  gjithashtu, ka
kërkuar lirimin e ambienteve të
KZAZ-së, në zbatim të dekretit të
Presidentit Ilir Meta, për an-
ulimin e zgjedhjeve të 30 qer-
shorit. Në këtë bashki janë vënë
re përplasje  të  forta mes
përkrahësve të opozitës, kryesisht të LSI-së dhe
forcave të policisë, të cilat kanë tentuar të pengojnë
qytetarët të hyjnë brenda ambienteve të KZAZ-së. Në
zbatim të dekretit të Presidentit Ilir Meta, përfaqë-
sues e mbështetës së opozitës, janë përplasur me po-
licinë edhe në Delvinë ku kishte marrë në ruajtje
ambientet e KZAZ-ve. Në mbështetje të protestuesve
në Delvinë ka qenë edhe ish deputeti Çollaku. Situa-
ta është tensionuar edhe më, ndërsa policia ka
kërkuar të shoqërojë disa prej mbështetësve të PD.

Situatë e rëndë në Berat, Çorovodë:
Opozita konfliktohet me policinë

Përplasjet dje në Kavajë

Përplasjet në Kukës

Protestuesit kanë hedhur gurë dhe ujë kundër policëve

"Luftë" në Kavajë, policia
përdor forcën dhe gazlotsjellës
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Bashkitë e opozitës në
mbarë vendin parala
jmëruan dje se do të

depozitojnë kallëzim penal
ndaj Policisë së Shtetit dhe
anëtarëve të KZAZ-ve pas
incidenteve të fundit, lidhur
me zbatimin e çdekretit të
Presidentit për 30 qershor-
in. Këto bashki do të depozi-
tojnë kallëzim penal ndaj
anëtarëve të KZAZ-ve dhe të
Policisë së Shtetit për kry-
erjen e veprave penale
"Kundërshtimi i punonjësit
që kryen një detyrë sh-
tetërore ose një shërbim
publik", parashikuar nga
neni 235 i Kodit Penal dhe
"Shpërdorimi i detyrës",
parashikuar nga neni 248 i
Kodit Penal. Në një dek-
laratë të përbashkët, kry-
etarët e bashkive të opozitës
shprehen se në kundërshtim
flagrant me ligjin, anëtarët
e KZAZ-ve dhe punonjës të
Policisë së Shtetit kanë
kundërshtuar zbatimin e
ligjit, duke kryer veprime
arbitrare dhe të paligjshme,
si dhe duke ushtruar dhunë
ndaj punonjësve të Policisë
Bashkiake në krye të
detyrës. Në deklaratë sqaro-
het se, "në zbatim të dekretit
të Presidentit të Republikës
nr. 11199, datë 10.06.2019, për
anulimin e datës 30 qershor
2019 si ditë e zgjedhjeve
lokale, i publikuar në Fle-
toren Zyrtare, në përputhje
të plotë me kompetencat
kushtetuese dhe ligjore,
kemi kërkuar lirimin e am-
bienteve në pronësinë e bash-
kive tona, të cilat ishin vënë
në dispozicion të KZAZ-ve
për procesin zgjedhor. Pas
anulimit të datës së
zgjedhjeve nga Presidenti i
Republikës - theksohet në de-
klaratë - i vetmi organ kush-
tetues për caktimin e saj,
këto ambiente duhet të ad-
ministrohen vetëm nga pr-
onari - njësia e qeverisjes
vendore". Për kryebashki-
akët e opozitës, pushtimi i
tyre me urdhër politik nga
KZAZ-të apo punonjës të Pol-
icisë së Shtetit është i
paligjshëm dhe në dhunim
flagrant të Kushtetutës.
"Policia e Shtetit nuk mund
të administrojë pronat e
bashkive. Sipas ligjit, këtë e
bën Policia Bashkiake. Poli-
cia e Shtetit e ka të ndaluar
të hyjë në pronat e bashkisë,
pa një kërkesë nga kryetari i
bashkisë. Të gjitha proceset
politike dhe administrative
duhet të zhvillohen në për-
puthje me parimet e shtetit lig-
jor, që garanton autonominë
vendore dhe administrimin
nga bashkitë të pronave të
tyre. Kushdo që thotë dhe ve-
pron në të kundërt, nxit dhunë,
shkel Kushtetutën e ligjin në
Shqipëri. Shteti ligjor ka në
themel të tij zbatimin e akteve
të organeve kushtetuese dhe
jo injorimin e tyre për shkaqe
politike nga institucione të
krijuara me ligj. Në përputhje
të plotë me ligjin dhe me
qëllim shmangien e tension-

Lleshaj shkrin disa polici bashkiake, Shoqata e Bashkive: Akt i paprecedentë

Incidentet, bashkitë e djathta: Padi
anëtarëve të KZAZ-ve e policisë
"Kryen veprime arbitrare dhe të paligjshme"

Valentina Madani

eve të panevojshme, njësitë e
qeverisjes vendore kanë njof-
tuar disa ditë më parë KZAZ-
të për lirimin e ambienteve,
si dhe kanë njoftuar Policinë
e Shtetit për mbështetje", vi-

jon deklarata. Policia Bash-
kiake, në përputhje me ligjin,
ka përgjegjësi të sigurojë zba-
timin efektiv të akteve të
nxjerra nga kryetari i bash-
kisë dhe të marrë masa për

SALI BERISHA
"Gangsterë me
uniforme të
narkopolicisë
rrëmbejnë ish-
deputeten Dhurata
Çupi! Në një akt
banditesk ndaj akteve
ligjore kushtetuese të
kryengritësve të
Burrelit, gangsterë,
narkopolicë me maska
dhe me uniforme
rrëmbyen në mes të
rrugës ish-deputeten
Çupi dhe kryetaren e
FRPD, Denisa Vata
dhe i dërguan në
rajonin e policisë",
shprehet z.Berisha.

AGRON DUKA
"Nuk është turp të
tërhiqesh dhe nuk ka
asnjë lavdi në mbajtjen
e pushtetit me çdo
mjet. Herët apo vonë do
të duhet t'i dorëzosh,
veçse mënyra se si e
bën këtë dorëzim do të
jetë domethënëse për
interesin e vendit. Nëse
vazhdon kështu, kam
frikë se do të jesh ti
vetë kurbani që lips
fundi i tranzicionit. Bëj
që kurban të bëhet
pushteti yt, jo ti, jo
vendi ynë", - i drejtohet
Duka kryeministrit
Rama.

ruajtjen e pasurisë së bash-
kisë, si dhe të atyre që admin-
istrohen nga ana e saj, nënvi-
zohet në deklaratë. "Në ush-
trim të kësaj përgjegjësie të
shprehur në ligj, punonjësit
e Policisë Bashkiake, pas
skadimit të afatit për lir-
imin vullnetar të ambi-
enteve, kanë kërkuar gjatë
ditës së sotme (djeshme)
marrjen nën administrim të
pronave në pronësi të bash-
kive", përfundon deklarata e
përbashkët e krerëve të bash-
kive të djathta.
VENDIMIVENDIMIVENDIMIVENDIMIVENDIMI
Grupe paramilitare që do të
marrin ndëshkimin sipas
ligjit, i quajti ministri i
Brendshëm, Sandër Lleshaj,
personat e përfshirë në sh-
katërrimin e KZAZ-ve të
disa bashkive që drejtohen
nga opozita. Lleshaj parala-
jmëroi shkrirjen e disa prej
strukturave të policisë
bashkiake, pas përfshirjes
në incidente me uniformat
blu. Një thirrje pati edhe në
adresë të gjyqtarëve e
prokurorëve në ato zona ku
pati përplasje, teksa tha se
cilido që ka dhunuar mate-
rialet zgjedhore të KZAZ-
ve, do të përballet me
drejtësinë. Sipas Lleshajt,
ky është një moment kritik
i qeverisë në betejën me
paligjshmërinë e pushteta-
rëve të djathtë lokalë, të cilët
po tentojnë të mbajnë me
dhunë pushtetin.
REAGIMIREAGIMIREAGIMIREAGIMIREAGIMI
"Duke marrë shkasë nga de-
klarata e ministrit të
Brendshëm, Sandër Lleshaj,
Shoqata e Bashkive thek-
son se ky është një akt i pa-
precedentë dhe thellim i
grushtit të shtetit nga
qeveria. Shoqata e konsid-
eron një tentativë të qartë
antikushtetuese për të

uzurpuar kompetencat e
bashkive. Ky akt i paprece-
dentë është thellim i grush-
tit të shtetit nga qeveria dhe
një tentativë e qartë anti-
kushtetuese për të uzur-
puar kompetencat e bash-
kive. Mbi këtë akt do të njof-
tohen nga ana jonë, në
mënyrë të menjëhershme,
të gjitha organizatat
ndërkombëtare që sig-
urojnë autonominë ven-
dore, brenda dhe jashtë
vendit. Vendimi i njoftuar
prej tij është në kundërsh-
tim me Kushtetutën dhe
ligjin dhe për pasojë, nuk do
të njihet dhe nuk do të zba-
tohet nga bashkitë. Ndë-
rhyrja brutale e qeverisë
ndaj autonomisë vendore
është e papranueshme dhe e
paprecedentë. Nxitja e konf-
liktit midis Policisë Bashki-
ake dhe Policisë së Shtetit
është gjithashtu, një veprim
kriminal i papranueshëm",
thuhet në reagim. Duke e
konsideruar nismën e min-
istrit të Brendshëm synim
për një tjetër konflikt insti-
tucional, Shoqata e Bash-
kive thotë se policët bashki-
akë janë në detyrë dhe të
vendosur të ushtrojnë të
gjitha përgjegjësitë e tyre
sipas ligjit. "Në përfundim, i
bëjmë thirrje kryeministrit
Edi Rama, të ndalë men-
jëherë agresionin qeveritar
dhe policor mbi strukturat
bashkiake, si dhe të ur-
dhërojë ndalimin e dhunës
ndaj qytetarëve të bashkive
tona, të cilët janë të vendo-
sur të mbrojnë Kushtetutën
dhe demokracinë. Asnjë ter-
ror dhe dhunë policore nuk
mund të na pengojë të ush-
trojmë përgjegjësitë tona
kushtetuese dhe ligjore",
thuhet në reagimin e Sho-
qatës së Bashkive.

Kryemadhi, Ramës: Duhet
të zgjedhësh mes parave të
vjedhura dhe kokës tënde

Situata e tensionuar e qytetarëve protestues dhe pol
icisë në KZAZ-të e vendit solli dje reagimin e ashpër

të kryetares së LSI, Monika Kryemadhi. Ajo parala-
jmëron kryeministrin Edi Rama se shumë shpjet do të
duhet të zgjedhë mes parave që ka vjedhur këto 21 vite
dhe kokës së tij. Kryetarja e LSI-së thekson se njerëzit
që protestojnë sot nuk janë as të "fallxhores" dhe as të
Lulit, por janë njerëz që kërkojnë të drejtën e tyre të
mohuar. "Edi Rama, mbaji larg duart dhe veglat e tua
qorre nga qytetarët që
mbrojnë të drejtën e tyre.
Mos guxo të prekësh gra
dhe zonja politikane, që
janë në të drejtën e ligjit
dhe të qytetarëve! Mos
mendo se me dhunën
policore dhe prokuror-
inë e shitblerë mund të
burgosësh të vërtetën.
Ata që protestojnë
kundër teje nuk janë as
të 'fallxhores' dhe as të
Lulit. Janë njerëz që
kërkojnë të drejtën e tyre
të mohuar. Por ti nuk e
njeh ndjesinë e mirësisë,
sepse gjatë gjithë jetës tënde ose e ke blerë, ose e ke
marrë me dhunë dashurinë dhe mirësinë. Ata qytetarë
që shprehin revoltën e tyre nuk janë drejtuesit që fla-
sin në telefon me kriminelë të qeverisë tënde. Ti që ke
merakun e reformës dhe të frikës së opozitës për të, je
sot më i rrezikuari nga zemërimi i popullit. Dhe mbaje
mend nga 'fallxhorja' (jo nga ajo që vjen të sheh horosk-
opin në zyrë e që e paguajnë të të gënjejë), nuk e ke të
largët ditën kur do të të duhet të zgjedhësh mes parave
që ke vjedhur këto 21 vjet dhe kokës tënde. Po për këtë,
për fat të keq nuk ka fallxhore të të ndihmojë, është një
vendim që do ta marrësh vetë dhe shpejt!", shprehet
Kryemadhi.

Ish-deputetja e PD-së,
Dhurata Çupi, u sho-

qërua dje në komisariatin
e policisë në Burrel. Sho-
qërimi i saj u bë pas inci-
denteve që ndodhën në
Burrel, ku u shkatërruan
materialet zgjedhore. Në
komisariat u shoqërua
edhe kryetarja e FRPD-së
në Mat, Denisa Vata. Ish-
deputetja e PD-së, Dhurata
Çupi reagoi duke thënë se
u shoqërua nga dy policë
të RENEA-s, të cilët nuk i
kishin dhënë asnjë sqarim.
Ajo shton më tej se në ko-
misariat kishte ndenjur 30
minuta dhe se më pas kish-
te dalë. "Tek Ura e Matit
isha me kryetaren e Foru-
mit Rinor dhe me shoferin
tim në makinën e kry-
etares të forumit, Denisa
Vata. Nuk më dhanë asnjë
shpjegim, më shoqëruan.
Ishin dy policisë të RE-
NEA-s me automatikë.
Ndenja rreth 30 minuta në
komisariat, plotësova një
formular me gjeneralitetet
e mia. Më pas u lirova. E
para ju shikoni, e dyta
kemi edhe foto brenda ko-
misariatit. Unë nuk dua të
bëj heroinën, pasi kishte
shumë heronj të vërtetë,
qytetarë të shoqëruar. Janë
shumë djem e vajza të sho-
qëruar", - tha Çupi. PD pub-
likoi dje pamjet e shoqërim-
it të ish-deputetes së PD-së,
Dhurata Çupi dhe kry-
etares së FRPD-së, Denisa
Vata. Sipas PD-së, Çupi dhe
Vata u shoqëruan nga efek-
tivët e policisë të armato-
sur dhe me maska.

Tensionet, Dhurata
Çupi shoqërohet në
polici nga njerëz

me maska

Përplasja në KZAZ-në e Burrelit
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Kreu i shtetit, Ilir
Meta, përmes një le
tre njoftoi dje drej-

tuesit e lartë të OSBE/ODHIR
lidhur me dekretin e tij për
anulimin e datës zgjedhore të
30 qershorit. Në letrën dër-
guar ndërkombëtarëve, Pres-
identi Meta bën me dije se
nëse zgjedhjet do të mbahen
në kundërshtim me dekretin,
do të jenë nul dhe të pavlef-
shme. Sipas presidentit, për-
pjekjet e Kryeministrit të Sh-
qipërisë për të injoruar dhe
bllokuar implementimin e
dekretit të Presidentit të Re-
publikës janë totalisht të
paligjshme dhe do të dëmtojnë
krizën në Shqipëri. Në letrën
që mban datën 19 qershor
2019, dërguar zyrtareve të
OSBE/ODHIR, kreu i shtetit
sqaron se KQZ-ja duhet të
zbatojë dekretin e tij dhe për-
pjekjet e kryeministrit për të
injoruar dhe bllokuar dekre-
tin janë të paligjshme. "Sipas
legjislacionit në fuqi, dekreti
me nr. 1199 i datës 10.06.2019
është në fuqi dhe është i pub-
likuar në Fletoren Zyrtare të
Republikës së Shqipërisë më
datën 11 qershor. Për këtë,
dekreti është ligjor dhe duhet
të implementohet nga të
gjitha institucionet, përf-
shirë dhe administratën e
procesit zgjedhor në Sh-
qipëri, përfshi dhe Komisio-
nin Qendror të Zgjedhjeve.
Për këtë arsye procesi zgjed-
hor që mund të mbahet në
dhunim të dekretit të presi-
dentit do të jetë nul dhe i pav-
lefshëm dhe përpjekjet e
Kryeministrit të Shqipërisë
për të injoruar dhe bllokuar
implementimin e dekretit të
Presidentit të Republikës
janë totalisht të paligjshme
dhe përkeqësojnë krizën në
Shqipëri", -thuhet në letër.
Letra i është dërguar krye-
tarit të radhës i OSBE-së,
njëherësh edhe ministri i
Jashtëm dhe për Çështjet
Evropiane i Sllovakisë, Miro-
slav Laj?ák, kryesuesit së
ODIHR-së për institucionet
demokratike, Ingibjörg Sól-
rún Gísladóttir; sekretarit të
përgjithshëm të asamblesë
parlamentare të OSBE-së,
Roberto Montella; presiden-
tit të OSBE-së, George
Tsereteli; sekretari i
përgjithshëm të OSBE-së,
Thomas Greminger. Mbësh-

Presidenti: Përpjekjet e kryeministrit për të bllokuar zbatimin e dekretit, të paligjshme

'30 qershori', Meta letër OSBE/ODIHR:
Procesi zgjedhor, i pavlefshëm

"Rama po përkeqëson krizën në Shqipëri"
Valentina Madani

DEKRETI
"Për këtë arsye,
procesi zgjedhor që
mund të mbahet në
dhunim të dekretit të
presidentit do të jetë
nul dhe i pavlefshëm
dhe përpjekjet e
Kryeministrit të
Shqipërisë për të
injoruar dhe bllokuar
implementimin e
dekretit të Presidentit
të Republikës janë
totalisht të paligjshme
dhe do të dëmtojnë
krizën në Shqipëri",
shprehet z.Meta.

Prezenca e OSBE-së në
Tiranë dënoi dje aktet e

dhunës të ushtruara në disa
bashki të vendit, ku është
tentuar të lirohen ambien-
tet e KZAZ-ve. OSBE
kërkon nga forcat politike
që të mos nxisin dhunë në
të kundër do mbajnë
përgjegjësi ligjore. "Prezen-
ca e OSBE-së i dënon me
forcë sulmet e dhunshme të
këtyre ditëve kundër organ-
eve përgjegjëse për organiz-
imin e zgjedhjeve, në disa
bashki në Shqipëri. Të
gjitha proceset politike dhe
administrative duhet të zh-
villohen në përputhje me
parimet e shtetit ligjor",
thuhet në deklaratën e
OSBE-së. Po ashtu, OSBE
kërkon nga autoritetet që të
marrin masa për të ndësh-
kuar përgjegjësit e dhunës.
Në një deklaratë për medi-
at, OSBE shprehet se të
gjitha proceset politike dhe
administrative duhet të zh-

villohen në përputhje me pa-
rimet e shtetit ligjor. OSBE
thekson se çdo përpjekje për
të nxjerrë nga shinat proces-
in demokratik përmes vepri-
meve të dhunshme përbën
shkelje të ligjit, pengon për-
parimin e vendit dhe njollos
reputacionin e tij ndërko-

mbëtar. "Çdo përpjekje për
të nxjerrë nga shinat pro-
cesin demokratik, përmes
veprimeve të dhunshme,
përbën shkelje të ligjit,
pengon përparimin e ven-
dit dhe njollos reputacion-
in e tij ndërkombëtar. Jo
vetëm autorët e dhunës,
por edhe nxitësit e saj, du-
het të mbajnë përgjegjësi
ligjore. Ne bëjmë thirrje që
autoritetet shtetërore të
ndërmarrin të gjitha ma-
sat, sipas legjislacionit në
fuqi, për të hetuar dhe nd-
jekur penalisht përgjegjë-
sit e dhunës", thuhet në de-
klaratë. Gjithashtu, OSBE
u bën thirrje organizuesve
të protestës së të premtes
të sigurojnë një protestë
paqësore. "Në përputhje
me mandatin e saj, prezen-
ca e OSBE-së mbetet e gat-
shme të mbështetë shtetin
ligjor dhe demokracinë në
Shqipëri", përfundon dek-
larata.

"Përpjekje për të nxjerrë nga shinat procesin"

OSBE dënon dhunën në KZAZ-të:
Nxitësit të mbajnë përgjegjësi

tetës të opozitës sulmuan
KZAZ-të në disa bashki të
vendit duke kërkuar lirimin
e hapësirave në mbështetje të
dekretit të Presidentit Ilir
Meta, që ka anuluar datën e
zgjedhjeve vendore të 30 qer-
shorit. Me urdhër të krye-
bashkiakëve të djathtë,
policët bashkiakë nuk le-

jojnë futjen e materialeve
zgjedhore në KZAZ-të e ng-
ritura për zgjedhjet e 30 qer-
shorit, duke zbatuar kështu
dekretin e Presidentit Meta
për anulimin e 30 qershorit
si datën e zgjedhjeve vendore.
Nga ana tjetër, Policia e Sh-
tetit është vënë në ruajtje të
materialeve zgjedhore dhe

është e gatshme të mos i
lëvizë ato që aty, duke zbatu-
ar kështu vendimin e KQZ-
së për të mos e njohur dekre-
tin e presidentit dhe vijimin
e përgatitjeve për zgjedhjet,
të cilat siç qeveria pretendon,
duhet të mbahen më 30 qer-
shor, që të jenë në frymën e
Kushtetutës.

Tensionet, Meta letër drejtorit
të Burgjeve: Rrisni sigurinë

Situata e tensionuar politike, përplasjet mes protes
tuesve dhe policisë kanë sjellë një tjetër reagim të

Presidentit të Republikës, Ilir Meta. Burimet me dije se
në një letër dërguar drejtorit të Burgjeve, Agim Ismaili,
kreu i shtetit i ka kërkuar infor-
macione për sistemin e sigurisë në
burgje. Meta ka kërkuar të mer-
ren të gjitha masat për sigurinë
në burgje. Presidenti Ilir Meta i
ka kërkuar informacione, drej-
torit të përgjithshëm të Burgjeve,
Agim Ismailit, në lidhje me sistem-
in e sigurisë në burgje. Kjo
kërkesë e presidentit vjen në një
kohë, të cilën ai e vlerëson si tepër
të tensionuar. Kreu i shtetit
kërkon ndër të tjera të merren të
gjitha masat për një siguri sa më maksimale në burgjet
e vendit. Prej tri ditësh ka pasur tensione edhe përplasje
mes Policisë së Shtetit dhe asaj Bashkiake në disa qytete
ku bashkitë drejtohen nga e djathta.

Paloka: Rama ka planifikuar konflikt
civil, po i vë zjarrin Shqipërisë

Nënkryetari i PD-së, Edi Paloka, akuzoi dje qeverinë
për përplasjet në disa KZAZ të vendit. Paloka tha se

kryeministri ka planifikuar konflikt civil mes qytetarëve,
duke theksuar se ai është vetë pengesa përse vendi nuk
po kthehet në normalitet. Edi Paloka akuzoi edhe minis-
trin e Brendshëm, Sandër Lleshaj, për arrestimet e kry-
era dje në KZAZ-të që u sulmuan nga qytetarë e mbësh-
tetës të Partisë Demokratike. "Edi Rama dhe banda e tij
në paligjshmëri të plotë po arrestojnë qytetarë për arsy-
en se ata po zbatojnë ligjin. Ky ligj është botuar në Fle-
toren Zyrtare nga vetë qeveria. Duke përdorur mjete
represive të goditjes së qytetarëve dhe kundërshtarëve
politikë, Edi Rama po mbron karrigen e blerë. Kjo është
arsyeja pse Edi Rama dhe Sandër Lleshaj po e përdorin
sot policinë si bandë kundër popullit. Krim kryen kush-
do që refuzon apo ndalon zbatimin e ligjit, në rastin
konkret Edi Rama, Sandër Lleshaj dhe policët që sillen si
banditë me uniformë. Qytetarët duhet ta dinë se çdo akt
dhe thirrje për 30 qershorin e Edi Ramës është antikush-
tetues dhe i paligjshëm. Edi Rama është i vetmi rrezik
për vendin. Ai ka planifikuar përplasje dhe konflikt civil
në Shqipëri me të njëjtën gjakftohtësi kriminale siç plan-
ifikoi vjedhjen e votave. Edi Rama është i zhytur në krime
elektorale. Edi Rama është pengesa e vetme pse Shqipëria
nuk po kthehet në normalitet", u shpreh Edi Paloka.
Nënkryetari i PD-së ftoi qytetarët të marrin pjesë në pro-
testën e opozitës ditën e premte në 21 qershor.

Foto ilustruese

Presidenti Ilir Meta
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Ndërsa në një pjesë të
mirë të bashkive të

vendit situata ka dalë jas-
htë kontrollit për shkak të
kundërshtimit nga ana e
opozitës të përgatitjes së
procesit zgjedhor, Partia
Socialiste ka depozituar në
Kuvend nismën për të ash-
përsuar edhe më shumë
dënimet për krimet elekto-
rale. Kështu të gjithë ata
që do të dënohen për ve-
prat penale që kanë të
bëjnë me zgjedhjet do t'u
ndalohet të dalin jashtë Sh-
qipërisë për një periudhë
nga 5 deri në 10 vite pas
përfundimit të dënimit me
burg apo një masë tjetër që
parashikon ligji. Nisma
është depozituar në Kuv-
end si një propozim i depu-
tetit socialist, Ervin Bus-
hati dhe pritet të mirato-
het gjatë seancës së sotme
në Kuvend së bashku me

ndryshimet e tjera që ka
paraqitur grupi parlamen-
tar socialist për ashpër-
simin e dënimeve për një
sërë veprash të tjera penale
që parashikon Kodi Penal.
Sipas dokumentit, kërkesa
që mban firmën e deputetit

socialist Ervin Bushati e që
është regjistruar në Kuvend
ditën e martë, datë 18 qer-
shor, kërkohet shtesë
pikash në nenin 30 dhe atë
43/b të Kodit Penal dhe që
kanë të bëjnë me dënime
plotësuese për këto vepra

penale. Më konkretisht në
nenin 30 shtohet pika e 11,
ku krahas dënimeve të
tjera plotësuese shtohet
edhe "Ndalimi jashtë ter-
ritorit të Republikës së Sh-
qipërisë". Ndërkohë në ne-
nin 44, paragrafin e dytë të
tij shtohen dhe efektet e
pikës 11, që shtohet në ne-
nin 30 të Kodit Penal. Si-
pas kësaj shtese përcakto-
het "Ndalimi i daljes jash-
të territorit të Republikës
së Shqipërisë jepet nga
gjykata për një periudhë
nga pesë deri në dhjetë
vjet ndaj personit që kry-
en një vepër penale që cen-
on zgjedhjet e lira dhe
sistemin demokratik të
zgjedhjeve".

Nisma parashikon dënime shtesë për krimet elektorale

PS gati ligjin, kush prek zgjedhje
nuk del jashtë vendit për 10 vjet

Kreu i qeverisë tha se opozita është në grahmat e fundit dhe nuk ka të ardhme

Rama: Zgjedhjet do jenë të vlefshme
edhe me një kuti votimi në bashki

"Bërtet hajduti, 'kape hajdutin'! Dihet ajo punë”

Pavarësisht përpjekjeve
të opozitës për të
bllokuar procesin zgje-

dhor, kryeministri Edi Rama
është i sigurt se zgjedhjet jo
vetëm që do të mbahen, por
edhe do të jenë të vlefshme.
Teksa konsumoi një kafe me
banorë të Njësisë 1 në krye-
qytet dhe i shoqëruar edhe
nga kryetari i Bashkisë së
Tiranës, Erion Veliaj, Rama
u shpreh se me gjithë për-
pjekjet e opozitës për të pen-
guar mbajtjen e zgjedhjeve,
mjaftojnë që në çdo zonë të
ketë edhe një kuti të vlef-
shme votash për të shpallur
fituesin e zgjedhjeve në çdo
njësi. "Këta janë qesharakë.
Pastaj është e kotë e gjitha,
sepse zgjedhjet, edhe sikur ta
zëmë se do prishësh këtu, do
prishësh atje, në këto kush-
te kur janë pa kundërshtarë
një kuti mjafton dhe mbar-
on, s'ka asgjë. Është një gjë e
kotë", - u shpreh kryeminis-
tri Edi Rama gjatë bash-
këbisedimit me banorët. Në
fjalën e tij Rama ai foli edhe
për situatën më të fundit që
ka të bëjë me KZAZ-të, ndër-
sa theksoi se vështirësitë
nuk e trembnin, por veçse e
stimulonin për të punuar më
shumë. Gjithsesi ai u shpreh
se këto sjellje se opozita ësh-
të në një situatë të vështirë
për shkak të frikës që ka nga
reforma në drejtësi. "Vësh-
tirësitë na stimulojnë. Duhet
t'i kuptojmë edhe ata, janë në
hall të madh. Kanë hall të
madh, s'kemi çfarë iu bëjmë.
Është fatkeqësi e madhe ai
njeri. Nuk kanë, janë për-
pjekje të dëshpëruara, janë
grahmat e fundit mendoj. Do
bëjnë akoma edhe disa
sherre të tjera, por nuk kanë
asnjë të ardhme. Janë pa të
ardhme", - u shpreh Rama.
Duke u ndalur te ngjarjet e
dy ditëve më parë në Shkodër
Rama tha se ajo ishte një
shfaqje e turpshme dhe për-
pjekje të dëshpëruar e drej-
tuesve të opozitës për të trem-

bur njerëz që të mos marrin
pjesë në zgjedhje. "Ajo e Sh-
kodrës dje ishte e turpshme,
është e gjitha një përpjekje e
dëshpëruar. Nuk kanë
mundësi të bëjnë më shumë
se s'kanë popullin me vete.
Është e qëllimshme e gjitha,
është për televizion, për fo-
tografi, për të çuar jashtë, për
të krijuar idenë që ky vend
nuk meriton të respektohet
dhe s'meriton të hapen nego-
ciatat, se kanë tmerrin që po
të hapin negociatat fillon
kapitulli i drejtësisë", tha
Rama. Ai njoftoi, gjithashtu,
edhe nismën e shumicës që
ai drejton për të ashpërsuar
dënimet për veprat penale që

kanë të bëjnë me zgjedhjet,
duke i ndaluar personat që
do të dënohet për këto vepra
që të dalin jashtë vendit deri
në 10 vjet. "Do kalojmë Kod-
in Penal nesër. 5-10 vjet do
ndalojmë daljen nga shteti të
atyre që dënohen për krime
elektorale me Kod Penal
nesër. Plus që jemi në kon-
takte dhe jam i bindur, që jo
vetëm SHBA që e kanë të pre-
rë këtë punë dhe s'ka për të
shkelur njeri në SHBA, nga
të gjithë këta që bëjnë këto,
por edhe në Bashkimin Eu-
ropian i kemi të gjitha in-
dikacionet e qarta që do i ven-
dosim nëpër listat e zeza. Le
të shkojnë! 5-10 vjet do ta

vëmë në Kodin Penal pasi
dënohesh. Del nga burgu,
nuk shkon më jashtë shtetit
për 5 deri në 10. Të merret
pasaporta edhe rri këtu", -
deklaroi ai. Sa i përket përgji-
meve që lidhen me zgjedhjet
e Dibrës në vitin 2016 dhe ku
ai del duke biseduar me Ar-
ben Keshin, kryeministri
konfirmoi edhe një herë se
do ta bënte sërish atë bisedë.
"Merren me pisllëqe, me
përgjime. Nuk më shqetëson
kjo pjesë, se ato biseda i bëj
përsëri. Ato janë biseda për
fushatën elektorale, për ko-
misionerët, për objektivat,
për pritshmëritë, patjetër,
këtë punë bëjmë, prandaj i
mundim ata, se jemi të orga-
nizuar, se dimë se çfarë
bëjmë", shtoi Rama. Por ai
theksoi se pavarësisht këty-
re përpjekjeve të opozitës,
mazhoranca nuk do tërhiqet
nga rruga për të qeverisur
vendin, pasi mendon se ësh-
të në të drejtën e saj. "Bërtet
hajduti, "kape hajdutin"! Di-
het ajo punë. Ishin mësuar
ata që socialistët hapin
rrugë, se janë të urtë, janë
njerëz me paqe dhe bëjnë të
fortin se hapin rrugë. Ka
ikur ajo kohë. Ka shumë
rëndësi a je me të drejtën, a
s'je me të drejtën. Kjo është e
gjitha. Nëse je me të drejtën
nuk mund të tërhiqesh kur-
rë, nëse s'je me të drejtën ësh-
të tjetër gjë pastaj", - u shpreh
kryeministri.

Veliaj takim në Njësinë 4: Ata që
djegin shkolla nuk janë shkodranë

Nga shkolla e re "Ardian Klosi", kandidati socialist
për kryetar të Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj tha

se aktet e dhunës dhe të djegies së shkollave nuk i bëjnë
nder Shqipërisë dhe asnjë qytetari të ndershëm, që e do
zhvillimin e vendit të vet. Ai theksoi se djegia e shkollës
në Shkodër është simbolika më e fortë se çfarë është në
gjendje t'i bëjë opozita e sotme këtij vendi, vetëm për të
marrë pushtetin.  Më tej, ai shtoi se ata që dogjën sh-
kollën dhe Shkodrën nuk janë shkodranë, por një grupim
i vogël që është gati të bëjë çdo gjë vetëm që të vijë në
pushtet. "Disa thanë si e bënë
shkodranët këtë? Dua të
ndalem tek të gjithë ata që
mendojnë se këtë e kanë bërë
shkodranët. Dua t'ju them që
një grup hyzmeqarësh të një
partie të lodhur, nuk janë sh-
kodranët", u shpreh Veliaj.
"Shkodra është e Migjenit, e
mësuesit të përkushtuar, e atij
që nderoi me shumë dashuri
kulturën shqipe, për nxënësit
shqiptarë, edhe për ju. Shkolla
ishte Kisha e Migjenit, xhamia
e Migjenit, shkolla ishte Perën-
dia e Migjenit. Shkodra është e Migjenit, jo e Voltanës, jo
e rrugaçëve, jo e dhunuesve. Mos i ngatërroni këto kon-
cepte. Shkodra është e At Zef Pëllumbit, e atij që u sakri-
fikua për liri, për njerëzit që të kishin besim në Zot edhe
në votë. At Zef Pëllumbi e prezanton Shkodrën, jo një
grup hyzmeqarësh të lodhur. Sikur me të njëjtin pasion që
dogjën, që thyen, që shkatërruan, imagjinoni sikur me të
njëjtin zell të kishin pastruar, gjelbëruar, të kishin mb-
jellë pemë, të kishin bërë kënde lodrash, çerdhe, kopshte,
shkolla në Shkodër",-deklaroi kandidati socialist.

Kryeministri Edi Rama
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LOBIMI
AKUZAT

Kreu i opozitës, Lulzim
Basha, iu përgjigj dje
kërkesës së prokuro-

risë, duke u paraqitur në or-
ganin e akuzës për çështjen
e financimeve ruse, ndërsa
iu komunikuan akuzat për
pastrim parash dhe falsi-
fikim dokumentesh. Basha
nuk priti datën 20 kur dhe
skadonte afati i vendosur
nga prokuroria që ai të para-
qitej vullnetarisht në orga-
nin e akuzës, pa qenë nevo-
ja e shoqërimit me forcë. Pasi
qëndroi për rreth 30 minuta
në zyrën e prokurorëve,
kreu i Partisë Demokratike
deklaroi dje për mediat se
asnjë nga akuzat për
pastrim parash dhe falsi-
fikim lidhur me kontratat e
lobimit në Shtetet e Bash-
kuara nuk janë provuar.
"Zyrtarisht më komuni-
kuan se nuk ka asgjë të re
që nga 25 maji. Kjo, për një
arsye të thjeshtë, sepse kjo
akuzë është montuar në
zyrën e Edi Ramës, për llog-
ari të Edi Ramës. U njoha me
akuzën që s'është akuzë,
sepse nuk ka asnjë fakt, as-
një provë. S'ka asnjë doku-
ment të falsifikuar në dosje,
s'ka asnjë transaksion për
pastrim parash, nuk ka as-
një rus të vetëm, nuk ka as-
gjë. Dosjen ju thashë të ma
vënë në dispozicion sot, se s'e
kishin gati. Nuk e kishin
gati dosjen, se s'kanë dosje",
deklaroi z.Basha. Thirrjen
në prokurori e quan skenar
të kryeministrit për të
tërhequr vëmendjen nga
skandalet e fundit. "Është
montuar në zyrën e Edi
Ramës për llogari të Edi
Ramës. Pra, është një akuzë
e formuluar me një qëndrim,
t'ju shpërqendrojnë juve dhe
qytetarët nga skandalet që
kanë plasur, të 'Bild'-it, si dhe
nga skandalet që do të pla-
sin nesër nga 'Bild'-i, që
demonstrojnë se ku e ka
katandisur shtetin Edi
Rama. Këtu ku jemi, ka plot
njerëz të frikësuar. Disa prej
tyre sapo i takova, por unë
nuk jam njëri prej tyre", u
shpreh kreu i PD-së. I pye-
tur nga gazetarët në qoftë se
ka frikë nga drejtësia,
Basha u përgjigj: "Këtu ku

Dëshmia, kreu i PD: Skenar i Ramës për të shpërqendruar vëmendjen nga përgjimet

Lobimi, Basha në prokurori: S'më
frikësojnë dot, asnjë provë ndaj meje
"Në prokurori më thërrasin pas çdo skandali"

Valentina Madani

DEKLARATA
"U njoha me akuzën, që
nuk është akuzë. Nuk ka
asnjë fakt dhe asnjë
provë. Nuk ka asnjë
transaksion për pastrim
parash, nuk ka asnjë rus
të vetëm. Është akuzë
me qëllim që t'ju
shpërqendrojë juve nga
skandalet që kanë plasur
nga 'Bild' dhe skandalet
që do të plasin nesër nga
'Bild', ku e ka katandisur
Edi Rama. Dosjen u
thashë të ma vinin në
dispozicion sot, nuk e
kanë gati. Është dosje e
montuar në zyrën
e Edi Ramës",
tha kreu i PD-së.

PDIU shprehu dje
shqetësimin për situ-

atën politike dhe rritjen e
tensioneve dhe konfliktit
social në Shqipëri. Sipas
PDIU, vendi po rrëshqet me
shpejtësi në një situatë dra-
matike për demokracinë.
"Tentativa për të zhvilluar
zgjedhje moniste në Sh-
qipëri, por edhe në mung-
esë të plotë të një date
zgjedhjesh, pas dekretit të
presidentit për abrogimin e
datës 30 qershor dhe hyrjes
në fuqi në Fletoren Zyrtare,
e bën të detyrueshëm zba-
timin e saj dhe çdo tentativë
për të instaluar regjimin
autokratik në Shqipëri ësh-
të tentativë për instalimin
e monizmit", thuhet në de-
klaratë duke paralajmëru-
ar se secili individ i përf-
shirë do të përgjigjet per-
sonalisht, penalisht, në
bazë të ligjit dhe Kush-
tetutës. Duke komentuar
deklaratën e Ramës se ata

PETRIT VASILI
"Kryeministri kriminel dhe ministri i Brendshëm
bandit tashmë janë identifikuar qartë si përgjegjësit
kryesorë për shkeljen dhe dhunimin e ligjit. Ta
harrojnë këta dy banditë se do të bëjnë Shqipërinë
çiflig të tyre", tha z.Vasili.



Kriza politike, PDIU: Rama t'i
kthehet arsyes, palët të dialogojnë

që do të shpallen armiq nuk
do të lëvizin më jashtë sh-
tetit, PDIU shprehet se kjo
është shprehje e marrëzisë
së kryeministrit. "Sot jemi
në errësirën më të madhe të
demokracisë në vend. Refu-
zimi i statusit të vendit kan-
didat, fillimi i procesit për
heqjen e vizave, asgjësimi i
gjykatave, prokurorisë, par-
lamentit, na kanë kthyer
edhe më keq se 30 vite më
parë", thuhet në deklaratë.

PDIU i bën thirrje poli-
tikës shqiptare dhe në
veçanti Edi Ramës që t'i
kthehen arsyes, dialogut
dhe gjetjes urgjente të një
zgjidhjeje politike, që ka-
lon nga zgjedhjet e para-
kohshme dhe krijimi i
kushteve për zgjedhje të
lira e të ndershme për të
gjithë, ku shqiptarët të
zgjedhin si në demokraci,
e jo të votojnë si në dik-
taturë.

jemi ka plot njerëz të frikë-
suar. Disa prej tyre i takova,
por unë nuk jam njëri prej
tyre". Të martën Prokuror-
ia e Tiranës i komunikoi
akuzën edhe ish-sekretarit
të përgjithshëm të PD-së,
Arben Ristanit, ndërsa e njëj-

ta procedurë pritet të ndiqet
edhe me financierin e PD-së,
Ilir Dervishi. Për gati një orë
ish-sekretari i përgjithshëm
i PD-së dha deklaratën e tij
në prokurori mesditën e 18
qershorit, lidhur me hetimet
e nisura për lobimin e PD-së

në SHBA. Vetë Ristani pasi
doli nga prokuroria, e qua-
jti akuzën të nxitur dhe or-
ganizuar politikisht. He-
timet për financimet ruse
dhe lobimin e PD kanë ni-
sur që në muajin nëntor të
vitit 2017.

Ndalimi i lëvizjes së lirë, Spaho:
Përpjekje për të ruajtur pushtetin

Partia Demokratike iu përgjigj dje kryeministrit Edi
Rama, i cili deklaroi se çdo person që do të dënohet për

krime elektorale, do të ndalohet të udhëtojë jashtë vendi
për 5 deri në 10 vite. Nënkryetari i Partisë Demokratike,
Edmond Spaho tha se, "pasi i la pa gjykata dhe drejtësi,
Edi Rama i kërcënoi shqiptarët se do t'u heqë lirinë për të
lëvizur nëpër botë, të cilën e fituan pas shumë vuajtjesh e
sakrificash", theksoi z.Spaho. Zyrtari i lartë demokrat bëri
të qartë se kryeministri Rama po përdor të gjitha mjetet
në përpjekje për të ruajtur pushtetin dhe paratë që ka
vjedhur. "Polici, gaz lotsjellës, dhunë, kërcënime frikësim,
përçarje dhe nxitje të vëllavrasjes. Nuk do ta shpëtojë dot
asgjë. Opozita është e palëkundur kundër pushtetit të tij
kriminal dhe shqiptarët janë të vendosur për të mbrojtur
demokracinë dhe për të ndëshkuar politikanët e lidhur
me krimin", u shpreh nënkryetari i PD-së.

Bashës i hiqet pasaporta diplomatike,
Mustafaj: Hakmarrje e ulët

Analisti dhe ish-ministri i Jashtëm, Besnik Mustafaj,
i ftuar dje në "News 24" analizoi zhvillimet e fundit

në vend, ku nuk kanë munguar as përplasjet mes poli-
cisë dhe mbështetësve të opozitës së bashkuar në disa
KZAZ. Ai tha se kjo shton edhe më tej frikën se përplas-
jet mund të vijnë në rritje e sipër. I pyetur për letrën që
kreu i shtetit, Ilir Meta i dërgoi dje prezencës së OSBE-
së në Shqipëri, Mustafaj tha se ky mision diplomatik
nuk ka asnjë kompetencë për të gjykuar ligjshmërinë e
dekretit të Presidenti të Republikës. Veprimin për heqjen
e pasaportës diplomatike për kreun e Partisë Demokra-
tike, Lulzim Basha, Mutafaj e cilësoi si një "hakmarrje
të ulët". "Para 3 ditësh iu hoq pasaporta diplomatike
Bashës. Heqja e pasaportës diplomatike të Bashës është
hakmarrje e ulët bizantine", - theksoi z.Mustafaj.

Kreu i PD-së, Lulzim Basha

ZYRA E PËRMBARIMIT TIRANË

Zyra e Përmbarimit Tiranë, me përmbaruese gjyqësore Laureta Kusi, në bazë të Urdhërin e Ekzekutimit Nr.1754
prot., Dt.24/03 /2016 të Gjykatës së Rr. Gj. Tiranë, shpall shitjen në ankand të pasurisë:
-Nr. i pasurisë 257/13, Vol 6,  zona Katedrale Nr.3974, Faqe 19, me sipërfaqe 1650 m2, adresa: Picar, Tiranë
në vlerën 19 800 euro.
-Nr. i pasurisë 257/3, Vol 5,  zona Katedrale Nr.3974, Faqe 38, me sipërfaqe 1100 m2, adresa: Picar, Tiranë në
vlerën 13 200 euro.
-Nr. i pasurisë 257/4, Vol 5,  zona Katedrale Nr.3974, Faqe 39, me sipërfaqe 5000 m2 dhe brënda saj sipërfaqe
ndëetimore 400 m2, adresa: Picar, Tiranë në vlerën 673 495 euro
Ankandi zhvillohet në ambjentet e Zyrës të Përmbarimit Tiranë, në adresën :
Adresa:Sheshi”Mustafa Qemal Ataturk”,Tiranë  ditën e Enjte, me datë 04.07.2019, ora 16.00.
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TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË - Seanca e parë
gjyqësore gjyqit ndaj ish-
ministrit të Brendshëm,
Saimir Tahiri është shtyrë
dje në Gjykatën e Krimeve
të Rënda. Shkak është bërë
mos njoftimi i 3 ish-zyr-
tarëve të Policisë së Vlorës
Jaeld Çela, Gjergj Kohila e
Sokol Bode, gjithashtu të
pandehur në këtë gjyq.
Vetë Tahiri u paraqit në
gjyq, ndërsa akuzohet nga
prokuroria për "korrup-
sion të zyrtarëve të lartë",
"trafik të lëndëve narko-
tike kryer në bash-
këpunim" dhe "grup i
strukturuar kriminal".
Gjyqtarët që po shqyr-
tojnë dosjen penale të Ta-
hirt janë Ardit Mustafaj,
Flora Hajredinaj dhe Irena
Gjoka. Ish-ministri i

Brendshëm akuzohet se ka
favorizuar grupin kriminal
Habilaj në trafikun e drogës
nga Shqipëria drejt Italisë.
Në këtë seancë pritej që
gjykata të shqyrtonte edhe
kërkesën e ish-ministrit për
gjykim të shkurtuar. Tahiri
ka kërkuar që gjyqi i tij të
jetë i pandërprerë dhe sean-
cat të vijojnë çdo ditë në
mënyrë që çështja ndaj tij të
mos zvarritet më. Në një
prononcim për mediat pasi
doli nga gjykata, i pyetur se
ku ka gabuar, ai tha se nuk
do të bëjë politikë. I ngac-

muar nga gazetarja Klodi-
ana Lala se ai është një nga
ish-ministrat më jetëgjatë,
Tahiri konfirmoi dhe tha
gjithashtu se është më i miri.

Ju keni kërkuar gjykim të
pandërprerë, ditë për ditë…

Duhet të ndodhë me këdo
që të mos ketë vonesa në as-
një proces gjyqësor. Këtë
kërkova që procesi të shkojë
përpara.

Pranoni fajësinë duke
kërkuar gjykim të shkurtu-
ar?

Të kërkosh gjykim të sh-
kurtuar nuk do të thotë të

pranosh fajësinë. Ju e dini,
më vjen keq që jeni në kufijtë
e abuzimit.

Do të merrni pjesë si vo-
tues?

S'ka pikë lidhjeje.
Ku keni gabuar ju?
Nuk është momenti të bëj

politikë këtu.
Ju jeni një nga ministrat

më jetëgjatë…
Jam ministri më jetëgjatë

dhe më i miri në historinë e
pluralizmit. Ti flet më shumë
se sa ai që duhet të përgjig-
jet. E kam boll një gjyq poli-
tik, nuk kam nevojë të bëj

politikë këtu jashtë. Mendo-
va dhe mendoj se nuk ka
nevojë të zvarritet ky gjyq.
Kam arsye të besoj se ka
shumë të cilët janë të intere-
suar që kjo situatë të vazh-
dojë kjo, unë të zvarritem në
procese gjyqësore dhe nuk
janë të interesuar për drejtë-
si. Unë jam i vetmi i intere-
suar për drejtësi. I kërkova

gjykatës që mundësisht t'i bëj
seancat ditë për ditë. Ka dy
vjet që zvarritet kjo histori.
Unë jam hetuar personalisht
në Itali dhe prokuroria e an-
timafies në Itali dhe gjykatat
e dhanë verdiktin e tyre dhe
thanë që Saimir Tahiri nuk
ka pikën e lidhjes me këtë
histori. Ajo karroca është
vetëm materialet e Italisë.

Gjykata e Shkodrës
vendos ekstradimin
në Itali të Ilir Bajrit

SHKODËR - Gjykata e Sh-
kodrës ka vendosur ek-
stradimin me kusht të Ilir
Bajrit drejt Italisë. Mbi ba-
zën e kërkesës se Prokuror-
isë Shkodër, përfaqësuar
nga prokurori Federik La-
loshi, Gjykata e Rrethit
Gjyqësor Shkodër, me
gjykatës Sokol Shehun ka
vendosur lejimin e ek-
stradimit me kusht të sh-
tetasit të kërkuar për ek-
stradim në Itali, Ilir Bajri.
Kjo, për shkak se ky shtetas
ka të regjistruar procedi-
min penal Nr. 60/2018, të
Prokuroria e Shkallës së
Parë për Krime të Rënda.
"Në këto kushte, shtetasi
Ilir Bajri nuk do të ekstra-
dohet në Itali, për aq kohë
sa të jetë e nevojshme për
procedimin penal dhe
gjykimin në themel të çësh-
tjes", - thuhet në vendim.
Pritet që koha precize të
mund të përcaktohet nga
Ministra e Drejtësisë. Bu-
rimet bëjnë me dije se vetë
shtetasi Ilir Bajri dhe
mbrojtësi i tij, avokat Ar-
bër Hoxha, kanë kërkuar
rrëzimin e kërkesës dhe do
të bëjnë ankim pranë
Gjykatës se Apelit Shkodër
brenda afatit ligjor. Ilir Ba-
jri, i njohur ndryshe edhe
si Ilir Rustemi, u arrestua
nga policia në kuadër të
operacionit "Oaz", që goditi
grupin "Bajri" në shtator të
2018-ës. Kërkesa për ek-
stradimin e tij erdhi nga Ita-
lia, pasi në vitin 2008-2009
gjykata e Bolonjës në Itali
e ka gjykuar dhe dënuar me
5.6 vite burg për akuzën
"trafik narkotikësh" dhe
"shfrytëzim prostitucioni".

Vendimi, 7,4 vjet heqje lirie për financierin e grupit Nezar Seiti

Trafiku i drogës Shqipëri-Itali, gjykata e
Katanias dënon me 15 vjet burg Moisi Habilajn

"Procesi ndaj meje politik, dua gjykim të pandërprerë"

Shtyhet seanca e parë gjyqësore te Krimet e Rënda
për ish-ministrin e Brendshëm, Saimir Tahiri

ITITITITITALIALIALIALIALI

Gjykata e Shkallës së
Parë në Katania të
Italisë ka dënuar me

15 vjet e 5 muaj burg Mosi
Habilaj, i shpallur fajtor për
trafik droge mes Shqipërisë
e Italisë, dhe me 7 vjet e 4 muaj
Nezar Seitin, të cilët akuzo-
hen për trafikun e drogës
Shqipëri-Itali. Lajmi bëhet i
ditur nga Meridioneës,
agjensi lajmesh në Katania.
Habilaj, i njohur dhe si kush-
ëri i ish-ministrit të Bren-
dshëm shqiptar, Saimir Tahi-
ri, u arrestua gjatë opera-
cionit "Trëndafili i erës" në
tetor të vitit 2017, ndërsa dje
gjyqtarja Maria Cardillo vu-
losi vendimin e bindur, siç
bën me dije media italiane, që
ai nuk ishte "një punëtor i
thjeshtë i marijuanës, por një
bos i vërtetë në kartelin që
importonte drogë dhe armë
nga Shqipëria në Sicili".
Gjyqtarja e dënoi atë me 15
vjet heqje lirie, pesë muaj dhe
dhjetë ditë Habilajn, 3 vjet më
pak se sa kërkoi prokuroria
e Katanias. Habilaj mësohet
ta ketë dëgjuar vendimin në
heshtje. Ai mbante veshur
xhinse, këmishë me mëngë
dhe këpucë me ngjyra të nde-
zura. Për avokatët e tij,
Giuseppe Ragazzo dhe Mar-
ia Caltabiano, ai kishte pa-
sur thjesht rolin e "transpor-
tuesit", arsye për të cilën ata
kërkuan lirimin nga rretha-
nat rënduese.

Në paraburgim që nga
tetori i vitit 2017, Habilaj,
raportohet të ketë pranuar
pjesërisht përgjegjësitë e tij,
duke vendosur që t'i
përgjigjej pyetjeve të magjis-
tratëve italianë dhe sh-
qiptarë. Ai ka shpjeguar se i
përgjigjej urdhrave të një per-
soni të quajtur Fatosh, pa ia
përmendur emrin. Megjith-
atë mbeten ende shumë
pikëpyetje edhe në lidhje me
blerjen e disa bizhuterive, të
kryera në Katania në dhjetor
të vitit 2013 e të destinuara,
për bashkëshorten dhe
nënën e ish-ministrit Tahiri,
siç del edhe në përgjimet e
prokurorisë së Katanias.

Ndërkohë, Nazer Seiti, i
konsideruar si financier i
grupit Habilaj është dënuar
me 7 vjet, katër muaj dhe 26
ditë burgim. Seiti është gjith-
ashtu i pandehuri i vetëm, i
gjykuar me procedurë të sh-
kurtuar, që është arrestuar
në Shqipëri dhe pastaj u ek-
stradua në Itali.

Në fillim të nëntorit 2018,
Prokuroria e Katanias push-
oi hetimet për  ish-ministrin
e brendshëm, Saimir Tahiri,
pavarësisht se në Shqipëri,
Prokuroria e Krimeve të
Rënda vijon hetimet për të
nën dyshimet se ka favori-
zuar dhe bashkëpunuar me

grupin Habilaj. Për dosjen
Habilaj që po hetohet në Sh-
qipëri vijojnë të jënë në
kërkim edhe 3 ish-zyrtarët e
policisë së Vlorës: Jeld Çela,
Gjergj Kohila dhe Sokol
Bode. Banda e Habilajve në
Vlorë u kap pas një hetimi 2-
vjeçar të antimafias italiane,
e cila përgjoi të gjithë grupin
që transportonte hashashin
e prodhuar në Shqipëri drejt
Italisë, në Siçili. Në kohën
kur u kap një anije me qin-
dra kilogramë hashash, u ar-
restuan edhe Moisi Habilaj,
i afërt i ish-ministrit Tahiri,
bashkëpunëtorët e tij si dhe
pjesa e rrjetit italian.

ARRESTIMI
Moisi Habilaj, i njohur
dhe si kushëri i ish-
ministrit të
Brendshëm shqiptar,
Saimir Tahiri, u
arrestua gjatë
operacionit "Trëndafili
i erës" në tetor të vitit
2017, ndërsa dje
gjyqtarja Maria
Cardillo vulosi
vendimin e bindur, siç
bën me dije media
italiane, që ai nuk
ishte "një punëtor i
thjeshtë i marijuanës,
por një bos i vërtetë
në kartelin që
importonte drogë dhe
armë nga Shqipëria
në Sicili".

DËNIMET PËR ANËTARËT E GRUPIT

Antonino Riela: 14 vjet e tetë muaj
Angelo Busacca: 7 vjet, katër muaj dhe 26 ditë
Vincenzo Spampinato: 10 vjet dhe dy muaj
Gianluca Passavanti: 4 vjet dhe dhjetë mijë euro
gjobë
William Patanè: Liruar
Carmelo Bertolini: Lirohet
Massimiliano Bruno: Lirohet
Antonio Greco: Lirohet
Giuseppe Greco: 2 vjet, katër muaj dhe 4700 euro
gjobë
Rosario Giuliano: 2 vjet, katër muaj dhe 4700 euro
gjobë
Nezar Seiti: 7 vjet, katër muaj dhe 26 ditë
Sulaj Meridian: 8 vjet dhe katër muaj
Moisi Habilaj: 15 vjet, 5 muaj dhe 10 ditë

HABILAJ
Në paraburgim që nga tetori i vitit 2017, Habilaj,
raportohet të ketë pranuar pjesërisht përgjegjësitë
e tij, duke vendosur që t'i përgjigjej pyetjeve të
magjistratëve italianë dhe shqiptarë. Ai ka
shpjeguar se i përgjigjej urdhrave të një personi të
quajtur Fatosh, pa ia përmendur emrin.



Moisi Habilaj
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Bandat shqiptare të
krimit po dominojnë
tregun e kokainës në

Britani, duke u mbështetur
tek emigrantë të paligjshëm
nga veriu i largët dhe malor
i vendit, ku varfëria është
shumë e përhapur. I liruar
së fundmi nga në një burg
britanik, Kadri Dema ka fil-
luar të kultivojë arra në një
parcelë të vogël toke që ësh-
të në pronësi të familjes së
tij në fshatin Patin, në
juglindje të kryeqytetit sh-
qiptar, Tirana. Rajoni i
largët malor dhe shtëpia e
vogël e bardhë e familjes së
tij janë shumë larg nga klu-
bet e natës dhe skelat në
breg të detit në Brighton,
qyteti turistik bregdetar një
orë larg nga Londra, ku
Dema u arrestua në qershor
2016 dhe u dënua vitin pa-
sues së bashku me tetë sh-
qiptarë të tjerë, duke përf-
shirë edhe vëllain e tij Izmi-
rin, për "konspirim për të
furnizuar me kokainë". 26-
vjeçari Dema është një nga
pak më shumë se 6,200 sh-
tetas shqiptarë të deportu-
ar nga Britania midis prillit
2015 dhe prillit 2019, që për-
bën numrin më të madh të
ndonjë shteti. Numri më i
madh i tyre besohet të jenë
nga tri pre 12 bashkive të
Shqipërisë - Shkodër, Kukës,
dhe Dibër, ku edhe gjendet
Patini. Duke folur në prill të
vitit të kaluar, ambasadori i
Britanisë së Madhe në Sh-
qipëri, Duncan Norman tha
se, "60 deri në 70 për qind" e
726 të burgosurve shqiptarë
në atë kohë në Britani ishin
nga këto tri bashki veriore.
Duke qenë në varfëri të ska-
jshme, rajoni është bërë një
terren i përshtatshëm rek-
rutimi për bandat e krimit
shqiptar që dominojnë tani
tregun e kokainës në Brit-
ani. "Ata u larguan si të
gjithë të tjerët", tha Kujtim-
ja, nëna e Demajt, për djemtë
e saj. "U thanë se kishte
punë dhe ata paguan për të
shkuar atje", tha ajo për
'BIRN'. Tetë nga nëntë të
dënuarit në rastin e Demaj
ishin ilegalisht në Britani të
Madhe, njoftoi 'BBC'.
GRUP VOGËL, MEGRUP VOGËL, MEGRUP VOGËL, MEGRUP VOGËL, MEGRUP VOGËL, ME
NDIKIM TË MADHNDIKIM TË MADHNDIKIM TË MADHNDIKIM TË MADHNDIKIM TË MADH

Autoritetet britanike vazh-
dojnë të jenë të shqetësuar për
rolin që luajnë bandat sh-
qiptare të krimit në tregtinë e
drogës në Britaninë e Madhe.
Në qershor të vitit 2017, raporti
vjetor i Agjencisë Kombëtare
të Krimit të Mbretërisë së
Bashkuar identifikoi bandat
shqiptare si ushtrues të një
"kontrolli të konsiderueshëm"
mbi trafikimin e drogës në
vend.

"Është një grup i vogël (në
numër), por i madh në
ndikim", tha zv.drejtori i
Agjencisë, Matthew Horne,
për 'BBC'.

Raporti i vitit 2017 tregoi
se kriminelët nga Ballkani
po krijonin "marrëdhënie të
drejtpërdrejta" me furnizue-
sit e kokainës nga Amerika
Latine.

Në vitin 2017, kishte 726

Agjencia Kombëtare e Krimit të MB: Është një grup i vogël, por i madh në ndikim

Bandat e trafikut të drogës në Britani,
rekrutojnë njerëz nga veriu i Shqipërisë
Flet nëna: Djemtë më thanë se punonin në një lavazh

DEKLARATA
Pëllumb Nako,
ish-drejtor i
departamentit të
kufirit dhe
emigracionit në
Policinë e Shtetit
në Shqipëri, tha për
BIRN: “Britania e
Madhe mbetet një
destinacion për
rininë shqiptare nga
veriu i Shqipërisë,
pasi ata kanë lidhjet
e tyre atje, ata kanë
njerëz atje.”
“Është pikërisht kjo
diasporë që ofron
përkrahje për këta
shtetas” për t’u futur
në Britani, tha ai.

shqiptarë në burgjet britan-
ike, krahasuar me 154 që ish-
in në vitin 2010.

Kontaktet janë thelbë-
sore për të gjetur të rinj të
tjerë shqiptarë për të punu-
ar ilegalisht në Britaninë e
Madhe. "I pari që u largua
ishte Mevlan Dema. Ai ësh-
të pjesë e fisit tonë", tha
Kujtimja. "Djemtë e mi më
thanë se atje të siguronin
punë në një lavazh maki-
nash. Njësoj si të gjithë të
tjerët, djemtë e mi paguan
dhe u nisën, nuk e di se si".

Mevlan Dema u arrestua
së bashku me Izmirin dhe
Kadri Demën në vitin 2016, i
akuzuar si drejtues i bandës
së drogës. Mevlani ishte 34
vjeç në atë kohë, por shumi-
ca e bandës ishin në të
njëzetat e tyre. Në një emi-
sion televiziv të transmetu-
ar nga 'ITV' britanik që tre-
gonte punën e policisë së
Brighton, banda u përshk-
rua si ajo "që kontrollonte
furnizimin me drogë" në
qytet. Aty u tha se disa
anëtarë shfaqnin potencial
për një nivel vërtet të rëndë-
sishëm dhune.

Pëllumb Nako, ish-drej-
tor i departamentit të kufir-
it dhe emigracionit në Po-
licinë e Shtetit, në Shqipëri,
tha për BIRN: "Britania e
Madhe mbetet një destina-
cion për rininë shqiptare
nga veriu i Shqipërisë, pasi
ata kanë lidhjet e tyre atje,

ata kanë njerëz atje".
"Është pikërisht kjo di-

asporë që ofron përkrahje
për këta shtetas" për t'u fu-
tur në Britani, tha ai.

Burime të policisë në Sh-
qipëri thonë se shqiptarët
paguajnë deri në 10,000
paundë për të hyrë ilegalisht
në Britani.

Zyrtarë të lartë të policisë,
që folën në kushte anonimit-
eti thanë se këto banda krim-
inale shpesh synojnë të rek-
rutojnë të rinj shqiptarë
sepse nëse kapen, gjasat janë
që gjykatat britanike të tre-
gohen më të buta.

"Grupet kriminale zakon-

isht përdorin të rinjtë, të
cilët marrin parasysh rrez-
ikun për shkak të masave më
të lehta ndëshkuese", tha
një zyrtar.
"AI U LARGUA"AI U LARGUA"AI U LARGUA"AI U LARGUA"AI U LARGUA
SAPO U KTHYE"SAPO U KTHYE"SAPO U KTHYE"SAPO U KTHYE"SAPO U KTHYE"

Kadri dhe Izmir Dema u
dënuan të dy me nga tre vjet
e gjysmë burg, sipas
raporteve të mediave.

Nën Skemën Britanike të
Largimit të Hershëm, shteta-
sit e huaj dërgohen në shtëpi
deri në nëntë muaj para se të
jenë në gjysmë të përfundim-
it të dënimit me burg.

Nëse të burgosurit bien
dakord të largohen vullne-

tarisht, ata mund të marrin
deri në 1,500 paund nga
qeveria e Britanisë së Mad-
he.

Nuk dihet me siguri nëse
vëllezërit u kthyen sipas
skemës, por kjo duket e
mundshme duke marrë
parasysh periudhën kohore.

Fotot e ngarkuara në pro-
filet e "Facebook"-ut (tash-
më të fshira) me emrat e tyre
tregojnë vëllezërit në Tiranë
dhe Patin në gjysmën e dytë
të vitit 2017, në kohën kur
ata do të ishin akoma duke
kryer dënimin në Britani,
nëse do ta kishin kryer atë
të plotë.

Kadriu nuk pranoi të
fliste për 'BIRN'. Kujtimja
tha se Izmiri ishte kthyer
përsëri në Britani.

"Ai është në Angli. U nis
përsëri sapo u kthye", tha
ajo për 'BIRN'. "Thotë se ësh-
të mirë dhe flasim herë pas
here në 'Skype'".
"TË BRAKTISUR DHE"TË BRAKTISUR DHE"TË BRAKTISUR DHE"TË BRAKTISUR DHE"TË BRAKTISUR DHE
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Qyteti më i afërt i Patinit,
Klosi, është pak më poshtë
rrugës së ndërtuar nën
Mbretin Zog I, qeverisja 11-
vjeçare e të cilit përfundoi
me pushtimin italian në
vitin 1939, para se diktatori
komunist Enver Hoxha ta
kthente Shqipërinë në një
shtet stalinist pas Luftës së
Dytë Botërore.

Vendësit ankohen për
ndriçimin rrugor dhe furni-
zimin me ujë. Shumica e ban-
orëve janë të moshuar që
mbijetojnë me paratë e dër-
guara nga fëmijët që kanë
emigruar.

"Qoftë për shkak të mu-
ngesës së infrastrukturës
rrugore, ose mungesës së
ujit të pijshëm dhe vaditjes,
ky rajon është i braktisur
dhe i varfër", tha Basir

Çupa, kryetar i Bashkisë së
Klosit.

Përveç Skemës së Largim-
it të Hershëm, qeveria britan-
ike dhe ajo shqiptare nënsh-
kruan një marrëveshje në
vitin 2013 sipas të cilës të bur-
gosurit shqiptarë në burgjet
britanike mund të riatdheso-
hen për ta kryer pjesën tjetër
të dënimit në atdheun e tyre.

Por zbatimi i saj ka qenë i
ulët. Shifrat më të fundit nga
Parlamenti i Mbretërisë së
Bashkuar tregojnë se vetëm
24 të burgosur shqiptarë
janë transferuar sipas mar-
rëveshjes.

Ambasadori britanik,
Norman, tha se mënyra se
si dënimet ishin "konvertu-
ar" nga një sistem ligjor në
një tjetër nënkuptonin që
disa të burgosur mund të
përballeshin me qëndrime
më të gjata pas hekurave.

"Ne po punojmë ngushtë
me qeverinë shqiptare për të
ndryshuar marrëveshjen
dhe për t'i dhënë fund asaj
që shumë të burgosur e sho-
hin si një praktikë të pa-
drejtë", tha Norman për
'BIRN'.
THIRRJE PËRTHIRRJE PËRTHIRRJE PËRTHIRRJE PËRTHIRRJE PËR
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Ambasadori ka qenë i
zëshëm në lidhje me
shqetësimet e Britanisë për
shtimin e bandave shqiptare
në tokën britanike, duke
thënë në tetor 2017 se qever-
itë kanë diskutuar kon-
fiskimin e aseteve të inves-
tuara në Shqipëri. "Duhet të
ketë bashkëpunim të mirë
me autoritetet shqiptare",
tha ai në atë kohë.

Ministria e Brendshme e
Shqipërisë nuk iu përgjigj
pyetjeve të 'BIRN'.

Bashkimi Europian, të
cilit Shqipëria dëshiron t'i
bashkohet, ka qenë kritik në
të kaluarën ndaj asaj që ësh-
të perceptuar si dështim nga
Shqipëria për të gjurmuar
pasuritë e grupeve të krimit
të organizuar dhe për faktin
që po kapen vetëm peshqit e
vegjël, por jo kokat e këtyre
bandave.

Fabian Zhilla, profesor i
drejtësisë dhe etikës në Insti-
tutin Kanadez të Teknologjisë
në Tiranë dhe ekspert mbi
krimin e organizuar në Ball-
kanin Perëndimor, tha se fak-
ti që banda të tilla po synojnë
të rinjtë e pakënaqur, paraqet
një kërcënim për vendin.

"Shumë prej tyre nuk nji-
hen si kriminelë në Sh-
qipëri", tha ai për BIRN, "por
më tepër si emigrantë që
sjellin para dhe in-
vestojnë"./ BIRN

SHTETAS
26-vjeçari Dema është një nga pak më shumë se 6,200 shtetas
shqiptarë të deportuar nga Britania midis prillit 2015 dhe prillit 2019,
që përbën numrin më të madh të ndonjë shteti. Numri më i madh i
tyre besohet të jenë nga tri pre 12 bashkive të Shqipërisë - Shkodër,
Kukës dhe Dibër, ku edhe gjendet Patini. Duke folur në prill të vitit të
kaluar, ambasadori i Britanisë së Madhe në Shqipëri, Duncan Nor-
man, tha se 60 deri në 70 për qind e 726 të burgosurve shqiptarë në
atë kohë në Britani ishin nga këto tri bashki veriore.

6.200

Drogë nga Shqipëria në Itali, 10 të arrestuar
në Firence, Milano, Romë e Parma

ITITITITITALI ALI ALI ALI ALI - Karabinierët në Firence kanë arrestuar gjith-
sej 10 persona në krahinat e Firences, Sienës, Pratit,
Parmës, Milanos, Romës
dhe Vareses. Grupi i sh-
katërruar përbëhej nga
shqiptarë të angazhuar në
shitje të lëndëve narkotike
si marijuana dhe kokaina,
që e kishin origjinën nga
Shqipëria. Baza e trafikut
të kokainës ishte në
Firence, ku besohet se ësh-
të shitur më së shumti dro-
ga, raportojnë mediat italiane. Hetuesit kanë zbuluar
275 kilogramë marijuanë dhe 6 kg kokainë.
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DURRËSDURRËSDURRËSDURRËSDURRËS

Kurora e gjelbër e qy
tetit bregdetar vijon
të shkatërrohet nga

prerja e pemëve që i lënë
vend ndërtimit të godinave
të larta në një nga zonat më
të bukura të Durrësit, në
Kodër-Vilë. "Çfarë shikoni
këtu është shembull tipik i
makutërisë pa limit, e cila
rrezikon jo vetëm kurorën e
gjelbër të Durrësit, shkojmë
përtej saj, jo vetëm interesit
pronësore të disa personave,
por rrezikon edhe jetën e
pronën e shumë e shumë
personave", tha njëri prej
banorëve.

Fillimisht banorët e zonës
së Kodër-Vilës në Durrës
nisën një betejë ligjore dhe
gjykata e shkallës së parë
dha vendim si masë sigurie
pezullimin e punimeve për
ndërtimin e 4 pallateve. Por,
në Gjykatën e Apelit ndodhi
krejtësisht e kundërta. Ban-
orët akuzojnë drejtpërsë-
drejti trupën gjyqësore që
mori në shqyrtim këtë ven-
dim. "Unë e quaj absurd që
Apeli të marrë një vendim të
tillë. Një herë na e hoqi të
drejtën bashkia, e cila nuk
pyeti se si jetojnë dhe çfarë
shqetësimesh kanë. Kësaj
here dhe Apeli", u shpreh një
tjetër banore. Ndërsa një
tjetër pohoi se "I bëj apel asaj
gjykate dhe i drejtohem per-
sonalisht gjyqtares që ka
marrë këtë vendim arbitrar
kur në gjykatë të Apelit nuk
është lajmëruar as pala, as
avokati e askush dhe është
marrë një vendim që është
hequr masa e sigurisë. Dy
fjalë u thashë atyre punë-
torëve në qoftë se ai litari i
fadromës atje, ti zotëri
atëherë nuk ke punë që të
vish atje kur unë jam palo-
sur atje brenda. Dhe ky du-
het të jetë shteti që të mbrojë
gjithë qytetarët kudo ku
janë dhe jo vetëm ne. Ata që
na kanë bërë me lotu sot,
Zoti mos ua ndaftë lotin nga
sytë". Banorët e kësaj zone
në tri pallate 13-katëshe, por
edhe të shtëpive private prej
ditësh protestojnë për sh-
kak se nisja e punimeve si-

pas tyre do të shkaktonte
rrezikun e madh të shembjes
së shtëpive të tyre. "Situata

është katastrofike. Rreziku
është shumë i madh, është
një lagje tërë që rrezikojnë

Qëlloi me breshëri automatiku drejt shtëpisë
dhe plagosi në gjumë 6-vjeçarin, arrestohet i riu

BULQIZË BULQIZË BULQIZË BULQIZË BULQIZË - Një ngjarje e
rëndë ka ndodhur në orët e
para të mëngjesit të
djeshëm në Krastë të Bul-
qizës. Mësohet se një fëm-
ijë 6 vjeç është plagosur
rëndë me automatik teksa
ishte në gjumë, pasi një per-
son qëlloi me breshëri
plumbash drejt banesës ku
jetonte i mituri. Autor i
kësaj ngjarje është 27-
vjeçari Jetmir Koxherri
nga Bulqiza, i cili u arres-
tua pas ngjarjes. Sipas pol-
icisë, gjithçka nisi në një

"Ata që na kanë bërë me lotu sot, Zoti mos ua ndaftë lotin nga sytë"

Ndërtimet e katër pallateve në Kodër-Vilë,
protestojnë banorët: Vendimi i Apelit, absurd
"Njëherë të drejtën na e hoqi bashkia, tani

gjykata, situata është katastrofike"

lokal të fshatit, pas një konf-
likti për motive të dobëta
mes tre personave, babait të
të miturit, autorit të dyshuar
dhe një personi të tretë. Pas
sherrit, Koxherri shkoi në
banesën e tij, mori armën au-
tomatike e më pas iu drejtua
shtëpisë së babait të 6-
vjeçarit, duke derdhur në

drejtim të saj breshëri plum-
bash. I mituri u transportua
fillimisht në spitalin e Dibrës
dhe më pas u nis me heliko-
pter drejt spitalit të Traumës
në Tiranës. Gjendja e tij më-
sohet se është e rëndë. Sipas
mjekëve, i mituri ka plagë në
fytyrë dhe në trup. "Me datë
19.06.2019, rreth orës 01:15,

është marrë informacion, se
pas një konflikti për motive
të dobëta në një lokal, mes
shtetasve J.K., H.Rr. dhe Sh.P,
shtetasi J.K, është larguar
nga lokali dhe dyshohet se
ka marrë një armë zjarri dhe
ka qëlluar në drejtim të
banesës të shtetasit H.Rr, ku
për pasojë ka mbetur i plago-

sur një fëmijë i mitur, i cili
po merr ndihmë mjekësore
në spitalin e Traumës në Ti-
ranë. Policia ka shkuar
menjëherë në vendin e ng-
jarjes dhe falë veprimeve të
shpejta hetimore ka bërë të
mundur kapje e autorit të
ngjarjes, shtetasit J.K., 27
vjeç, banues në Krastë, si
dhe sekuestrimi i armës së
krimit. Grupi hetimor vi-
jon hetimet për zbardhjen
e plotë të ngjarjes", thuhet
në njoftimin zyrtar të poli-
cisë së qarkut të Dibrës.

Ekzekutoi kryeplakun me kallashnikov për
barin e korrur, përfundon në pranga 50-vjeçari

LEZHË LEZHË LEZHË LEZHË LEZHË - Një 65-vjeçar nga
Lezha është vrarë ditën e
djeshme me breshëri kal-
lashnikovi nga miku i tij.
Burime zyrtare nga policia
lokale bënë me dije se ng-
jarja ku mbeti i vrarë Gjin
Marku me detyrë kryeplak
ka ndodhur në orët e
mëngjesit në fshatin Mërqi
të këtij rrethi. Ndërkohë që
është vënë në pranga autori
i krimit. Bëhet fjalë për 50-
vjeçarin Tonin Gjini, i cili
është dhëndër i familjes së
viktimës. Sipas burimeve të
mësipërme, e gjithë ngjar-
ja është shënuar në orën
7:30 në një arë në Mërqi. Pas
sinjalizimit për ngjarjen e
rëndë blutë kanë shkuar
në vendngjarje dhe  kanë
nisur hetimin për identi-
fikimin e kapjen e ekzeku-
torit si dhe zbardhjen e mo-

tivit të krimit. Pas kryerjes
së veprimeve hetimore para-
prake, hetuesit e çështjes
pohuan se vrasja e krye-
plakut ka marrë shkas pas
një konflikti me 50-vjeçarin.
Mësohet se autori i kishte
kërkuar mikut të tij që t'i
jepte barin që kishte korrur,
por kjo nuk është pranuar
nga viktima. Në momentin
kur ka parë 65-vjeçarin që
po mblidhte barin dhe po e
ngarkonte në kamionçinën
e tij, Tonin Gjini ka marrë
armën dhe ka qëlluar në
drejtim të mikut të tij duke
e lënë të vdekur në vend.
Pas vrasjes autori është lar-
guar në këmbë së bashku
me armën e krimit, ndërsa
forca të shumta policie u
vunë në ndjekje të tij dhe
pas rreth 6 orëve në arrati
u bë e mundur edhe kapja e

tij. Në lidhje me ngjarjen
policia ka shoqëruar 3 per-
sona, të cilët po mblidhnin
barin me viktimën dhe po
merren në pyetje për të
sqaruar rrethanat e ng-
jarjes. Pas vrasjes autori
është larguar në këmbë së
bashku me armën e krimit,
ndërsa forca të shumta pol-
icie u vunë në ndjekje të tij
dhe pas rreth 6 orëve në ar-
rati u bë e mundur edhe
kapja e tij. Në lidhje me ng-
jarjen policia ka shoqëruar
3 persona të cilët po mblidh-
nin barin me viktimën dhe
po merren në pyetje për të
sqaruar rrethanat e ng-
jarjes. "Policia e Lezhës men-
jëherë pas marrjes së
njoftimit vijoi kontrolle e
pandërprera për lokalizimin
dhe kapjen e autorit ku  falë
edhe bashkëpunimit me

familjarët e autorit të dys-
huar, në këto momente ësh-
të bërë arrestimi i shtetasit
T.N., 50 vjeç, banues në Lezhë,
si autor i dyshuar i vrasjes
së 65-vjeçarit pas një konf-
likti për motive të dobëta.
Gjithashtu, u sekuestrua
arma tip "Kallashnikov", me
të cilën dyshohet se  ka kry-
er krimin. Materialet iu

referuan Prokurorisë pranë
Gjykatës së Shkallës së Pare
Lezhë për veprime të mëte-
jshme hetimore, për veprat
penale "Vrasje me paramen-
dim" dhe "Mbajtja pa leje e
armëve dhe municioneve
luftarake", parashikuar nga
nenet 78 dhe 278/1 të Kodit
Penal", thuhet në njoftimin
zyrtar të policisë së Lezhës.

nga punimet që po bëhen
këtu. Ndërtimi i katër pal-
lateve në zonën e Kodër-

Vilës në Durrës ka përpla-
sur specialistët e fushës dhe
ata të Bashkisë së qytetit të

Durrësit, e cila ka firmosur
lejen e ndërtimit. Dy ditë më
parë, urbanisti, Ardian
Muka njëkohësisht nënkry-
etar për zhvillimin urban në
këshillin bashkiak të qy-
tetit, në një intervistë për
"News 24" dhe "Gazeta Sh-
qiptare ka paraqitur një sërë
objeksionesh që sipas tij
duhet të merren në konsid-
eratë, pasi rrezikohet që tre
kullave me 200 familje, të
ndërtuara vite më parë, t'iu
dalin themelet nga erozioni,
nëse zbatohet ky projekt.
Muka i mbështet vërejtjet e
tij në tri pika të rëndë-
sishme, që lidhen me siz-
mologjinë, arkeologjinë dhe
mjedisin.

M A L L K I M I
"I bëj apel asaj gjykate dhe i drejtohem
personalisht gjyqtares që ka marrë këtë
vendim arbitrar kur në Gjykatë të Apelit
nuk është lajmëruar as pala, as avokati
e askush dhe është marrë një vendim
që është hequr masa e sigurisë. Dy
fjalë u thashë atyre punëtorëve në qoftë
se ai litari i fadromës atje, ti zotëri
atëherë nuk ke punë që të vish atje kur
unë jam palosur atje brenda. Dhe ky
duhet të jetë shteti që të mbrojë gjithë
qytetarët kudo ku janë dhe jo vetëm ne.
Ata që na kanë bërë me loto sot, Zoti
mos ua ndaftë lotin nga sytë".Banorët në protestë

Vendi ku ndodhi  vrasja
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Punonjësit e adminis
tratës duhet të kenë
një qasje më aktive

për të parandaluar evazion-
in fiskal dhe krimin
ekonomik, duke u bërë part-
nerë me biznesin dhe jo
duke e parë si objekt për
ndëshkim. Ministrja e Fi-
nancave dhe Ekonomisë,
Anila Denaj, ka theksuar se
gjobat dhe paketat ligjore
nuk mjaftojnë për të luftu-
ar informalitetin. Denaj in-
formoi edhe mbi projektin e
fiskalizimit, i cili ka nisur të
zbatohet nga Drejtoria e
Përgjithshme e Tatimeve
dhe që do të finalizohet pas
dy vjetësh, si një instrument
thelbësor në uljen e infor-
malitetit. Ministrja Denaj
ishte pjesë e një takimi të
organizuar nga Qendra e
Trajnimit të Administratës
Tatimore e Doganore me
drejtues dhe punonjës të
DPT dhe DPD, takim i cili
shënoi nisjen e një kalen-
dari trajnimesh 6-mujore,
me qëllim rritjen e profe-
sionalizimit dhe perfor-
mancës së këtyre punon-
jësve, si dhe përmirësimin e
komunikimit me biznesin.
TAKIMITAKIMITAKIMITAKIMITAKIMI

Lufta kundër informali-
tetit, korrupsionit dhe krim-
it ekonomik nuk mund të fi-
tohet vetëm me paketa lig-
jore, gjoba e ndëshkime, por
kryesore është sjellja profe-
sionale e punonjësve të ad-
ministratës tatimore e doga-
nore në raport me biznesin
dhe tatimpaguesit. Ky ka
qenë mesazhi që ministrja e
Financave dhe Ekonomisë,
Anila Denaj dha gjatë një
takimi të organizuar nga
Qendra e Trajnimit të Ad-
ministratës Tatimore e
Doganore, me drejtues dhe
punonjës të DPT dhe DPD,
takim i cili shënoi nisjen e
një kalendari trajnimesh 6-
mujore, me qëllim rritjen e
profesionalizimit dhe perfor-
mancës së këtyre punon-
jësve, si dhe përmirësimin e
komunikimit me biznesin.
"Mendoj që beteja që kemi të
dyja palët bashkë në luftën
kundër informalitetit, kor-
rupsionit, krimit ekonomik
është një betejë që nuk fito-
het vetëm me gjoba dhe me
ndëshkime. Masat adminis-
trative janë të rëndësishme,
ato disiplinojnë shkelësit e
ligjit, japin mesazhe të cak-
tuara, por nuk mund të jetë
e vetmja mënyrë se si ne du-
het të çojmë përpara një
ekonomi të zhvilluar dhe për

Paligjshmëria, gjobat dhe paketat ligjore nuk mjaftojnë për të luftuar informalitetin

Denaj: Bashkëpunim me
biznesin për të ulur informalitetin
Lufta kundër korrupsionit, ministria kritika tatimorëve

Hapet tenderi për "Unazën e Madhe"

Zbatimi i projektit do të nisë në janar 2020
Punimet për ndërtimin

e lotit të parë të "Un-
azës së Madhe" do të nisin
në janar të vitit që vjen. Pas
miratimit të projektit të ri
në Këshillin Teknik, Au-
toriteti Rrugor Shqiptar ka
hapur sërish garën e
prokurimit publik për seg-
mentin që u përfshi në
skandalin e falsifikimit të
dokumenteve nga kompa-
nia "DH Albania". Ndërko-
hë që sipas grafikut të pun-

imeve, që u është bashkëngji-
tur dokumenteve që kërko-
hen nga kompanitë e intere-
suara, zbatimi i projektit do
të nisë pikërisht na muajin
janar të vitit 2020, ku në 120
ditët e para do të bëhet për-
caktimi i zonave të shpronë-

simit. Në total, zbatimi i pro-
jektit do të zgjatë 735 ditë, çka
do të thotë se dorëzimi i tij do
të bëhet në muajin shkurt të
vitit 2022. Buxheti i vitit 2019
kishte parashikuar vlerën
539 milionë lekë për këtë pro-
jekt, por me shtyrjen e zba-

timit të tij, me gjasë ky fond
do të digjet. Projekti i ri
parashikon heqjen e mbikal-
imit të parashikuar për t'u
ndërtuar te sheshi "Shqipon-
ja", duke zëvendësuar me një
nënkalim me korsi të dedi-
kuara për autobusët, biçikle-

tat, si dhe i jep një rëndësi të
veçantë gjelbërimit.
Ndërkaq, pavarësisht ndry-
shimit të projektit, asgjë
nuk ndryshon në drejtim të
shpronësimit të banorëve që
preken prej tij, të cilët prej
muajsh vazhdojnë pro-
testat. Gara e fundit e hapur
nga ARRSH do të zgjasë për
kompanitë e interesuara
deri në datën 17 korrik, ndër-
sa fondi limit është 2.25 mld
lekë pa TVSH.

më tepër të rrisim formaliz-
imin e ekonomisë dhe objek-
tiva që kanë dy adminis-
tratat tuaja. Në fakt, objek-
tivi kryesor është sjellja pro-
fesionale e punonjësve në
administratën tatimore e
doganore dhe me sjellje pro-
fesionale nuk kuptojmë
vetëm sjelljen etike, e cila
është parakushti kryesor
për punonjësit e çdo admin-
istrate në sistemin publik,
sidomos në dy drejtoritë e
përgjithshme, por është par-
akusht edhe për atë që sot
është relativisht e cenuar, në
imazhe që vijnë nga
vlerësime të ndryshme të bi-
znesit", tha ministrja. Znj.
Denaj theksoi se zhvillimi
profesional dhe akademik i
administratës është në
fokus të Ministrisë së Finan-
cave dhe Ekonomisë, ndërsa
ka një rëndësi të veçantë
përpjekja që duhet të ketë
çdo punonjës për të paran-
daluar evazionin fiskal dhe
krimin ekonomik, duke ndi-
hmuar biznesin në krijimin
e një qasjeje më proaktive
me instrumentet që admin-
istrata tatimore dhe dogan-
ore kanë.
SISTEMI DOGANORSISTEMI DOGANORSISTEMI DOGANORSISTEMI DOGANORSISTEMI DOGANOR

Reformimi i sistemit
doganor dhe tatimor duhet
të shoqërohet me një staf të
kualifikuar e profesional të
këtyre administratave. Këtij
qëllimi i shërbejnë kuali-
fikimet profesionale të vazh-

dueshme, të cilat do të shër-
bejnë si mbështetje edhe në
rritje profesionale dhe kual-
ifikim në rol drejtues.
Çdokush që do dëshirojë të
punojë në administratë, du-
het që të jetë i trajnuar dhe
certifikuar në aspektin
teknik. Synimi i Ministrisë
së Financave dhe Ekono-
misë është që në një kohë të
shkurtër të bëjë një ristruk-

turim tërësor të mënyrës së
funksionimit të Qendrës së
Trajnimeve, e cila në 6 vite
përvojë ka organizuar 402
seminare, ka mbajtur 618 le-
ksione me një total prej
rreth 3000 orësh (4 orë lek-
sioni afërsisht). Gjatë fjalës
së saj, ministrja e Financave
dhe Ekonomisë informoi
mbi projektin e fiskalizimit,
i cili ka nisur të zbatohet

nga Drejtoria e Përgjiths-
hme e Tatimeve dhe që do të
finalizohet pas dy vitesh. Si-
pas saj, fiskalizimi do të
sjellë ulje të informalitetit
dhe një instrument më të
madh për administratën ta-
timore dhe doganore, për të
analizuar dhe inspektuar në
mënyrë korrekte. "Parash-
ikohet që të gjitha pagesat
do të kthehen në rrugë elek-
tronike në këtë kohë. Të
gjitha ato që kanë të bëjnë
'business to customer', që sot
ekziston në një farë mënyrë,
por dhe 'business to business'
apo 'business to government'.
Thënë kjo dhe e anonçuar sot,
e inkorporuar në metod-
ologjitë e punës gradualisht
nga inspektorët, por jo
vetëm, edhe në atë që ka të
bëjë me komunikim ndaj bi-
znesit, ne anonçojmë faktin
që në 2021-shin shumë page-
sa që ndodhin sot në një plat-
formë të caktuar, nuk do të
ndodhin", tha ministrja.

Eurostat, Shqipëria
më e varfra në Europë

edhe në 2018-ën

Shqipëria ka vijuar që të
jetë më e varfra e Eu-

ropës edhe në vitin 2018,
sipas të dhënave para-
prake të publikuara sot
nga Eurostat për vendet e
BE-së dhe shtetet e Ball-
kanit Perëndimor e Tur-
qinë. Të ardhurat mesa-
tare të shqiptarëve ishin
sa 31% e mesatares së
Bashkimit Europian, me
një përmirësim të lehtë
nga viti i kaluar, kur ky
tregues ishte 30%. Së bash-
ku me Bosnjën, po me 31%,
ky është treguesi më i ulët
në Europë (të dhënat e
Eurostat nuk përfshijnë
Kosovën). Të ardhurat më
të larta në rajon i ka Mali
i Zi, me 47% të mesatares
europiane, i ndjekur nga
Serbia (40%), Maqedonia e
Veriut (38%). Për Turqinë,
ky tregues është 65%.
Ndonëse shqiptarët kanë
të ardhura në nivel të
njëjtë me boshnjakët, në
treguesin tjetër më të
rëndësishëm, atë të kon-
sumit aktual individual,
që mat mirëqenien e famil-
jarëve dhe shprehet sipas
barazisë së fuqisë blerëse,
Shqipëria rezulton më e
varfra në Europë, me 38%
të mesatares së Bashkim-
it Europian. Ky është një
tregues që kosto e jetesës
në Shqipëri është e lartë në
raport me të ardhurat.

Raporti i FMN: Ndërmarrjet shtetërore në
Shqipëri zënë 10% të ekonomisë

Ndërmarrjet shtetërore
në Shqipëri zënë 10

për qind të totalit të ekon-
omisë në vend, sipas të
dhënave nga një studim i
Fondit Monetar Ndërko-
mbëtar për rivlerësimin e
rolit të pronës shtetërore
në ekonominë e vendeve në
zhvillim të Europës. Studi-
mi tregon se sektori sh-
tetëror është më shumë i
pranishëm në Bjellorusi,
Rusi dhe Poloni dhe në një
përqindje më të vogël në
vendet e tjera ish-komu-
niste kjo përqindje vjen në
e ulët. Në Bjellorusi sek-
tori shtetëror zë gati 35 për
qind të ekonomisë, ndërsa
na krahun tjetër të
grafikut qëndron Sllova-
kia, ku ndërmarrjet sh-
tetërore zënë më pak se 3

për qind të totalit të ekono-
misë. Interesant mbetet
fakti që edhe pse Polonia
është një vend i zhvilluar
tashmë, ku ekonomia e saj
ka përparuar më shpejt se
vendet e tjera ish-bllokut
komunist. Ndërmarrjet sh-
tetërorë ende kanë një rol
të madh në ekonominë e
vendit, duke kontribuar në
rreth 18% të totalit. Një de-
kadë më parë roli i ndërmar-
rjeve shtetërore në ekonom-

inë e tyre ishte më i madh.
FMN vlerësoi se pothuajse
në të gjitha vendet ndërm-
jet 2005-ës dhe 2016-ës, pjesa
e ndërmarrjeve shtetërore
në totalin e vlerës së shtu-
ar ra me 5-10 pikë përqind-
jeje. Gjithashtu, ndërmarr-
jet shtetërorë në rajonet në
zhvillim punësojnë një
numër shumë më të vogël
personash se në vitet 2000. I
vetmi vend ku roli i ndër-
marrjeve shtetërore në
ekonomi është rritur në
raport me një dekadë më
parë është Bosnja. Ndërmar-
rjet shtetërore në rajonet në
zhvillim, por edhe në Sh-
qipëri, janë të përqendruara
në menaxhimin e burimeve
natyrore të tilla si nafta,
energjia, transporti dhe
minierat.

Ministrja e Financave dhe Ekonomisë,
Anila Denaj, gjatë takimit të djeshëm
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Raporti i Institutit të Statistikave për tremujorin e parë të vitit 2019

Turizmi, rriten të punësuarit dhe
pagat në hotele dhe restorante
Rrogat rriten me 3.3%, ndërsa punësimi me 1.9%

Indekset e treguesve në
aktivitetin bar-restora-
 nte, në tremujorin e parë

2019 shënuan rritje 2.3%, kra-
hasuar me të njëjtën peri-
udhë të një viti më parë për
shitjet; rritje 20.6% kraha-
suar me të njëjtën periudhë
të një viti më parë për num-
rin e të punësuarve dhe rritje
18.8%, krahasuar me tremu-
jorin e parë 2018 për pagat.
Treguesit janë publikuar sot
nga INSTAT, sipas të cilave
mësohet se indeksi i shitjeve
në tregtinë me pakicë dhe
shumicë shënoi rritje me e
5.3%, krahasuar me të njëjtën
periudhë të një viti më parë,
ndërsa indeksi të punësuarve
dhe fondi i pagave u rritën
përkatësisht me 1.9 dhe 3.3%.
Po ashtu edhe aktivitetet në
fushën e transport, magazin-
im dhe posta janë vlerësuar
nga INSTAT në rritje. Indek-
set e treguesve në aktivitetin
transport, magazinim dhe
posta, i cili përfshin transpor-
tin hekurudhor të mallrave,
detar, ajror, magazinimin dhe
aktivitetin postar në tremu-
jorin e parë 2019, paraqiten si
më poshtë:
SHITJETSHITJETSHITJETSHITJETSHITJET

Indeksi i shitjeve neto në
volum shënoi rritje 7.5%, kra-
hasuar me tremujorin e parë
2018. Indeksi i numrit të të
punësuarve shënoi rritje
1.8%, krahasuar me të njëjtën
periudhë të një viti më parë.
Indeksi i fondit të pagave
shënoi rritje 7.2%, krahasuar
me tremujorin e parë 2018.
Aktivitetet në fushën e hote-
lerisë gjithashtu kanë qenë në
rritje gjatë tremujorit të parë.
Rritjen më të madhe në këtë
sektor i ka pasur indeksi i të
punësuarve, ku sipas të
dhënave të vlerësuara nga IN-
STAT, u regjistrua një rritje
prej 22.4%, ndërsa fondi i paga-
ve u rrit me 21.9%. Në total
volumi i shitjeve shënoi një
rritje prej 6.8%. Rritje dyshi-
frore në indeksin e të punë-
suarve ka shënuar edhe sek-
tori i restoranteve, ku të
dhënat për tremujorin e parë
treguan se ato u rritën me
20.6%, ndërsa pagat me 18.8%.
Ndërsa volumi i shitjeve u rrit
me 2.3%. Në aktivitetin infor-
macion dhe komunikacion, i
cili përfshin aktivitetin e pub-

likimit, telekomunikacionit
si dhe shërbimet e teknolo-
gjisë së informacionit, në
tremujorin e parë 2019 para-
qiten si më poshtë: Indeksi i
shitjeve neto në volum
shënoi rritje 2.3%, krahasuar
me tremujorin e parë 2018.
Indeksi i numrit të të punë-
suarve shënoi rritje 18.2%,
krahasuar me të njëjtën peri-
udhë të një viti më parë. Inde-
ksi i fondit të pagave shënoi
rritje 12.3%, krahasuar me
tremujorin e parë 2018. Në ak-
tivitetet e agjencive të
udhëtimit në tremujorin e
parë 2019, treguesit paraqiten
si më poshtë: Indeksi i
shitjeve neto në volum

shënoi rritje 4.9%, krahasuar
me tremujorin e parë 2018.
Indeksi i numrit të të punë-
suarve shënoi rritje 0,9%,
krahasuar me të njëjtën peri-
udhë të një viti më parë. Inde-
ksi i fondit të pagave shënoi
rritje 6.9%, krahasuar me
tremujorin e parë 2018. Të vet-
met që kanë shënuar rënie në
volumin e shitjeve janë aktiv-
itetet në shërbimet arkitek-
turë dhe inxhinieri. Në këtë
sektor volumi i shitjeve pati
një rënie prej 19.2%, ndërsa
indeksi të punësuarve dhe
indeksi i fondit të pagave u
rrit me përkatësisht 8.3% dhe
13.5% në krahasim me një vit
më parë.

INSTAT: Ndërtimi vijon rritjen,
indeksi shitjeve u rrit me 4.4%

Ndërtimi ka vijuar rritjen duke shënuar shifra pozi-
tive si për sa u përket shitjeve neto, prodhimit dhe num-
rit të të punësuarve. Ndërkohë që rritja e pagave ka
qenë në ecuri modeste. Shifrat zyrtare të Institutit të
Statistikave për treguesit tremujorë mbi prodhuesit e
të mirave raportojnë një ecuri pozitive të indekseve edhe
në industri, ndërkohë që energjia elektrike, gazi dhe
avulli kanë ecur në drejtim të kundërt, duke regjistru-
ar rënie si në shitje edhe në prodhim. Indekset e
treguesve në aktivitetin ndërtim, në tremujorin e parë
2019 paraqiten si më poshtë: Indeksi i shitjeve neto në
volum shënoi rritje 4.4%, krahasuar me të njëjtën peri-
udhë të një viti më parë, indeksi i prodhimit në volum
shënoi rritje 3.0%, krahasuar me të njëjtën periudhë të
një viti më parë. Indeksi i numrit të të punësuarve
shënoi rritje 2.7%, krahasuar me të njëjtën periudhë të
një viti më parë. Indeksi i fondit të pagave shënoi rritje
1.0%, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më
parë.

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

1- Truall me sip. 4,408 m² dhe Objekti “Artistike Dru Ulliri” , god 1 Kat dhe
god 2 Kat. Vendndodhja: Rruga Qemal Stafa, Tirane, Zona Kadastrale:
8170, Numri i Pasurisë: 1/70, Nr. Hipotekor 2649 date 23.06.1997. Kjo
pasuri eshte e hipotekuar në favor te TIRANA BANK sha. Çmimi me të
cilin fillon ankandi është 1.521.072 Euro. Ankandi do te zhvillohet ne
date 08.07.2019, ora 16.00 ne zyren e shoqerise “EPSA” shpk te ndodhur
ne Rr “Ismali Qemali”, Pall Fratari, K.6, Tirane.

2- Truall me sip. 3,390 m² dhe godina artistike e Alabastres, Vendndodhja:
Rruga Qemal Stafa, Tirane, Zona Kadastrale: 8170, Numri i Pasurisë: 1/
71, Nr. Hipotekor 3947 date 29.08.1997. Kjo pasuri eshte e hipotekuar
në favor te TIRANA BANK sha. Çmimi me të cilin fillon ankandi është
1.189.440 Euro. Ankandi do te zhvillohet ne date 08.07.2019, ora 16.00
ne zyren e shoqerise “EPSA” shpk te ndodhur ne Rr “Ismali Qemali”,
Pall Fratari, K.6, Tirane.

Per cdo informacion kontaktoni ne tel. 04 2262711
ose ne www.epsa.al

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

1- Njesi me sip. 193.3 m²,Vendndodhja:Durres , ZK: 8512, Nr. Pasurisë: 26/212-N40, Vol.55, Fq.86 . Kjo
pasuri eshte hipotekuar ne favor te Intesa Sanpaolo Bank Shqiperi sha. Çmimi me te cilin fillon
ankandi per shitjen e kësaj pasurie eshte ne masen 80% te çmimit te percaktuar sipas nenit 564 te
K.Pr.Civile ne vleren 340.240 Euro.

2- Njesi me sip. 11 m²,Vendndodhja:Durres , ZK: 8512, Nr. Pasurisë: 26/212-N42, Vol.55, Fq.88 . Kjo
pasuri eshte hipotekuar ne favor te Intesa Sanpaolo Bank Shqiperi sha.Çmimi me te cilin fillon
ankandi per shitjen e kësaj pasurie eshte ne masen 80% te çmimit te percaktuar sipas nenit 564 te
K.Pr.Civile ne vleren 7.040  Euro.

3- Njesi me sip. 280 m²,Vendndodhja:Rr Taulantia, Durres ,ZK: 8512, Nr. Pasurisë: 26/212-ND-N47,
Vol.58, Fq.70 . Kjo pasuri eshte hipotekuar ne favor te Intesa Sanpaolo Bank Shqiperi sha.Çmimi me
te cilin fillon ankandi per shitjen e kësaj pasurie eshte ne masen 80% te çmimit te percaktuar sipas
nenit 564 te K.Pr.Civile ne vleren 224.000  Euro.

4- Njesi me sip. 110 m²,Vendndodhja:Rr Taulantia, Durres ,ZK: 8512, Nr. Pasurisë: 26/212-ND-N44,
Vol.58, Fq.67 . Kjo pasuri eshte hipotekuar ne favor te Intesa Sanpaolo Bank Shqiperi sha.Çmimi me
te cilin fillon ankandi per shitjen e kësaj pasurie eshte ne masen 80% te çmimit te percaktuar sipas
nenit 564 te K.Pr.Civile ne vleren 105.600 Euro.

5- Njesi me sip. 474.2 m²,Vendndodhja:Rr Taulantia, Durres, ZK: 8512, Nr. Pasurisë: 26/212-ND-N46,
Vol.58, Fq.69 . Kjo pasuri eshte hipotekuar ne favor te Intesa Sanpaolo Bank Shqiperi sha.Çmimi me
te cilin fillon ankandi per shitjen e kësaj pasurie eshte ne masen 80% te çmimit te percaktuar sipas
nenit 564 te K.Pr.Civile ne vleren 379.200 Euro.

6- Njesi me sip. 450 m²,Vendndodhja:Rr Taulantia, Durres, ZK: 8512, Nr. Pasurisë: 26/212-ND-N45,
Vol.58, Fq.680 . Kjo pasuri eshte hipotekuar ne favor te Intesa Sanpaolo Bank Shqiperi sha.Çmimi
me te cilin fillon ankandi per shitjen e kësaj pasurie eshte ne masen 80% te çmimit te percaktuar sipas
nenit 564 te K.Pr.Civile ne vleren 432.000  Euro.

7- Njesi me sip. 91 m²,Vendndodhja:Rr Taulantia, Durres ,ZK: 8512, Nr. Pasurisë: 26/212-ND-N43,
Vol.58, Fq.66 . Kjo pasuri eshte hipotekuar ne favor te Intesa Sanpaolo Bank Shqiperi sha.Çmimi me
te cilin fillon ankandi per shitjen e kësaj pasurie eshte ne masen 80% te çmimit te percaktuar sipas
nenit 564 te K.Pr.Civile ne vleren 87.200 Euro.

8- Njesi me sip. 206 m²,Vendndodhja: Rr Taulantia, Durres, ZK: 8512, Nr. Pasurisë: 26/212-ND-N31/2,
Vol.52, Fq.157 . Kjo pasuri eshte hipotekuar ne favor te Intesa Sanpaolo Bank Shqiperi sha.Çmimi
me te cilin fillon ankandi per shitjen e kësaj pasurie eshte ne masen 80% te çmimit te percaktuar sipas
nenit 564 te K.Pr.Civile ne  vleren 362.400  Euro.

9- Njesi me sip. 68 m²,Vendndodhja: Rr Taulantia, Durres, ZK: 8512, Nr. Pasurisë: 26/212-ND-N8,
Vol.49, Fq.124 . Kjo pasuri eshte hipotekuar ne favor te Intesa Sanpaolo Bank Shqiperi sha.Çmimi
me te cilin fillon ankandi per shitjen e kësaj pasurie eshte ne masen 80% te çmimit te percaktuar sipas
nenit 564 te K.Pr.Civile ne vleren 108.800 Euro.

10- Apartament me sip. 428.5 m², ndodhur Rr Taulantia, Durres . ZK: 8512, Nr. Pasurisë: 26/141+1-1,
Vol.41, Fq.104 . Kjo pasuri eshte hipotekuar ne favor te Intesa Sanpaolo Bank Shqiperi sha.Çmimi
me te cilin fillon ankandi per shitjen e kësaj pasurie eshte ne masen 80% te çmimit te percaktuar sipas
nenit 564 te K.Pr.Civile ne vleren 212.560 Euro.

Ankandi per te gjitha pasurite e sipërcituara zhvillohet ne date 24.06.2019, ora 16.00 ne zyren e shoqerise
“EPSA” shpk te ndodhur ne Rr “Ismali Qemali”, Pall Fratari, K.6, Tirane.

Per cdo informacion kontaktoni ne tel. 04 2262711 ose ne www.epsa.al
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Analiza e evidentim problematikash. Spaho: Arritën të hartonin ligje ekonomike

Finalizohet me sukses forumi ekonomik
studentor në universitetin "Luarasi"

Studentët pranë bizneseve konkrete si konsulentë

Analiza objektive, evi
dentimi i problemeve
dhe ofrimi i zgjidhjeve

me synim maksimizimin e fit-
imit janë tri elemente kyç në
ecurinë e një biznesi. Për
rreth një muaj, disa prej bi-
zneseve që ushtrojnë aktivite-
tin e tyre në vendin tonë,
kanë pranuar si konsulentë
studentët e Fakultetit
Ekonomik në universitetin
"Luarasit". Ky hulumtim u fi-
nalizua me organizimin e fo-
rumit ekonomik studentor ku
u paraqitën analiza të mirëfill-
ta mbi punën e kompanive të
marra në shqyrtim. Dekani i
Fakultetit Ekonomik, Mateo
Spaho thekson se të rinjtë e
Menaxhimit Ekzekutiv kanë
arritur të realizojnë analiza
statistikore të vështira e mad-
je kanë hartuar edhe ligje
ekonomike. "Duke marrë sh-
kas nga problematika
konkrete që lidhen me botën
e biznesit studentët kanë stu-
diuar fusha të caktuara dhe
kanë nxjerrë ligje ekonomike.
Pra, kanë bërë një sërë anali-
zash të vështira statistikore
që lidhen me nxjerrje
lidhjesh midis faktorëve të
ndryshëm të ekonomisë duke
filluar nga prodhimi i
brendshëm bruto, inflacioni,
rritja e taksave dhe të gjithë
faktorët që ndikojnë në të
bërit biznes dhe se si kanë
ndikuar në biznese konkrete
duke nxjerrë disa ligje ose
rregulla që kanë vënë re. Pra,
përtej sondazheve kanë për-
dorur elementin e kërkimit
duke nxjerrë ligje statistiko-
re të vlefshme. Ky aktivitet fil-
loi pa zhurmë nga sipërmar-
rja e një mësimdhënëses tonë,
e cila vendosi në fillim që në
vend të bënte provim t'u jepte
një detyrë konkrete, nga të
cilat dolën studime intere-
sante që na surprizuan",-thotë
Spaho. Dekani i ekonomikut
vlerëson gjithashtu punën
profesionale të studentëve të
tij. "Pikërisht për këtë arsye
vendosëm të bënim këtë ak-
tivitet për t'ua prezantuar stu-
dentëve dhe medias me
qëllim që të dukej realisht që
edhe në universitetet jopub-
like ka aktivitete cilësore, stu-
dentë cilësorë dhe zbulime in-
teresantë që nuk bëhen
vetëm nga pedagogët, por
edhe studentët. Studentë të
ciklit master janë bërë mjaft
të aftë për të përballuar tre-

gun e punës në nivele studi-
more dhe drejtuese, në fush-
ën e administratës, doganave,
tatimeve dhe në fushën e in-
stituteve studimore, të cilat
mund të hulumtojnë në
ekonomi çfarë po ndodh duke
nisur nga rasti i Shqipërisë.
Jam shumë i lumtur që kemi
studentë cilësorë që kanë
bërë vërtetë një punë të mirë.
Ata ofrojnë zgjidhje, që kanë
të bëjnë me marketingu, me
vetëqeverisjen e biznesbërjes
dhe zgjidhje makro, që lidhen
me ndryshimet që
nevojiteshin nga ana e au-
toriteteve të ndryshme në
ndihmë të biznesit. Bëhet
fjalë për studentë që s'kanë
përfunduar ende masterin,
dhe nuk po bëjnë një doktor-
aturë me elemente hulumti-
mi, i janë futur arsyetimeve
dhe mënyrave të menduarit
gjetje -zgjidhje problemi",-bën
me dije dekani.
AFTËSIMI I
STUDENTËVE

Praktika të tilla i aftësojnë
studentët që të jenë të përgat-
itur profesionalisht në tregun

e punës shqiptar, por edhe glo-
bal. Ky pohim vjen nga
përgjegjësia e Departamentit
të Menaxhim Biznesit, Aelita
Mani. "Në universitetin Lu-
arasi, studentët përgatiten af-
tësohen gjatë një viti të tërë
për të qenë të gatshëm për
tregun e punës, bazuar mbi
praktika dhe risi për për-
gatitjen dhe aftësimin e tyre.
Forumi ekonomik studentor i
sotëm, i disati për këtë vit me
studentët e fakultetit
ekonomik, të menaxhimit
ekzekutiv. Janë studentë që
kanë punuar fort me peda-
gogët e tyre, të mentoruar
prej tyre ku në lëndë të ndry-
shme ata janë aftësuar si në
aspektin akademik-teorik,
ashtu dhe në aspektin prak-
tik dhe analitik. Në mënyrë të
tillë ata përgatiten për të qenë
ekspertë të mirë të fushës, por
dhe analistë të mirëfilltë të bi-
znesit. Ky i sotmi është një
rast konkret ku studentët
tanë kanë marrë në analizë bi-
zneset, por duke i parë në
këndvështrimin e tyre rritjen
dhe zhvillimin, madje bazuar

në risi, formula dhe matrica,
të cilat janë sjellë si novacion
të analizës për bizneset nga
vetë të rinjtë. Studentët
tanë përgatiten kështu për
të ardhmen jo vetëm për tre-
gun shqiptar, por dhe atë të
huaj, duke treguar që janë të
aftë për të qenë analistë bi-
znesi, specialistë të cilëve
mund t'u besohet çdo
detyrë",-thotë Mani. Më tej
kjo e fundit shton se stu-
dentët kanë evidentuar
problematika e kanë dhënë
këshilla për vetë bizneset.
"Ne jemi krenarë për stu-
dentët që nxjerrim. Ky fo-
rum dëshmon që këta janë
në gjendje të bëjnë analiza
dhe vlerësime të bizneseve
duke nxjerrë në pah prob-
lematika konkrete dhe ne do
ua kthejmë bizneseve të
cilat kanë pranuar të mer-
ren si rast studimor nga stu-
dentët tanë, me dëshirën e
mirë dhe me besimin që t'u
shërbejnë atyre",-shton
përgjegjësja e Departa-
mentit të Menaxhim Bizne-
sit.

PROBLEMATIKAT E
BIZNESEVE

Gjatë forumit ekonomik,
studentët prezantuan para
pedagogëve punimet e tyre ku
treguan metodat e përdorura
gjatë analizës së bizneseve.
Marketingu ishte një nga
problematikat e evidentuara
në një kompani elektro-shtë-
piakesh. "Ne kemi analizuar
një kompani elektro-shtëpi-
akesh, ku kemi punuar më
shumë se një muaj për të mar-
rë në studim analizën
ekonometrike. Përveç kësaj
ne arritëm të nxirrnim në
pah cilat janë problemet dhe
avantazhet që e bënin të ish-
te një hap përpara kompanive
të tjera. Te kjo kompani prob-
lemi më i madh ishte mar-
ketingu",-thotë studentja e
masterit në Luarasi, Hasije
Kotarja. Një tjetër problema-
tikë e konstatuar ishte edhe
mosvlerësimi i eksperiencës
në vendin e punës. "Punimi
im ka konsistuar në analizën
ekonometrike të pagave mu-
jore të marra në shqyrtim për
vetëm një muaj, mars 2019.
Problematika që vura re në

përfundim të kësaj detyre ësh-
të eksperienca, e cila nuk
kishte asnjë efekt në pagën
mujore dhe mendoj që në një
administratë duhet të punë-
sohen punonjës me më
shumë vite eksperiencë për
më shumë rezultate",-thek-
son një tjetër studente.
IDEJA DHE
REALIZIMI

Pedagogia e lëndës "Menax-
himi i ndryshimit dhe i
rritjes", Elsa Gega thotë se ky
forum dëshmoi se studentët e
Luarasit dinë të realizojnë
kërkime shkencore e të jenë
inovativë. "E gjitha lindi si një
sfidë midis meje dhe stu-
dentëve. Duke qenë se gjithë
ngjarja duhet të ishte në nivel
inovacioni vendosëm që stu-
dentët të sillnin diçka ndry-
she. sfida ishte se si ato mund
të masin pikërisht nivelin e
rritjes, zhvillimit, por edhe
ndryshimet që ndodhin bren-
da një organizate, e parë në
këndvështrimin shkencor. Kjo
i motivoi ata që të punonin fort
për sa kohë që në fund të këtij
studimi, studentët vlerëso-
heshin me notë dhe nuk kalo-
nin në sezonin e provimit",-
thotë Gega. Kjo e fundit shton
se ky forum është një tjetër
sukses i universitetit "Luara-
si". "Detyrat ishin të shumta,
sfidat akoma më të shumta
dhe studentët dolën në konk-
luzionin që të zgjidhnin ato që
ishin më të mirët për t'i pre-
zantuar sot në forumin
ekonomik. Ishte një sfidë e
madhe për mua dhe për stu-
dentët, por ajo që na bëri të
ndihemi akoma më mirë ishte
fakti se dolën të suksesshëm.
Doja të falënderoja rektorin,
dekanin dhe shefen e departa-
mentit që na mbështetën deri
në dhënien e këtij forumi të
hapur",-shprehet pegagogia e
Ekonomikut.

Voltiza Duro

Forumi ekonomik studentor në universitetin "Luarasi"
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Fitim Allçiu: Rrugëtoj nga Dibra drejt QSUT për faktorin, shpesh kthehem duarbosh

45 vjeçari me hemofili rrëfen tmerrin e
dhimbjeve: Shkak, mungesa e medikamenteve
"Ministria e Shëndetësisë nuk i është përgjigjur ankesave të mia"



PROBLEMATIKAT
HEMOFILIA

Mungesa e medika
menteve për tra
jtimin e hemofil-

isë vazhdon të mbetet një
problematikë shqetësuese
për pacientët e prekur nga
kjo sëmundje. Në një inter-
vistë për 'Gazeta Sh-
qiptare', 45 vjeçari Fitim
Allçiu tregon se vuajtjet
për të nuk kanë fund. Ai
jeton në Dibër dhe i duhet
të rrugëtojë shpesh drejt
spitalit "Nënë Tereza" në
kryeqytet për të marrë fak-
torin 9. Mes vapës që rrez-
ik t'i shkaktojë hemoragji,
Fitimi shpeshherë kthehet
në qytetin e tij duarbosh e
këtu fillon tortura për të.
Në momentin që nuk kanë
faktor, hemoragjitë e jash-
tme janë kërcënuese për
jetën, kurse hemoragjitë e
brendshme nëpër kyçe
janë me dhimbje të forta
dhe netë të tëra pa gjumë
për pacientët e prekur nga
hemofilia. Prej 8 muajsh,
Fitimi kërkon ilaçin te Min-
istria e Shëndetësisë, por
ende nuk ka marrë një
përgjigje. Ai na tregon se
dy ditë më parë, ka bërë
kërkesë të dytë te zyra e
informacionit në Minis-
trinë e Shëndetësisë, por
asgjë s'ka ndryshuar. 45
vjeçari ka mundur të sig-
urojë protezën e gjurit dhe
operacionin te një spital
privat, por ministria nuk i
jep faktorin për bërjen e
protezës tjetër.

KKKKKur jeni diaur jeni diaur jeni diaur jeni diaur jeni diagnostikuargnostikuargnostikuargnostikuargnostikuar,,,,,
n ë  c i l i n  s t a n d  t ën ë  c i l i n  s t a n d  t ën ë  c i l i n  s t a n d  t ën ë  c i l i n  s t a n d  t ën ë  c i l i n  s t a n d  t ë
sëmundjes jeni  dhe mesëmundjes jeni  dhe mesëmundjes jeni  dhe mesëmundjes jeni  dhe mesëmundjes jeni  dhe me
çfarë medikamenti po tra-çfarë medikamenti po tra-çfarë medikamenti po tra-çfarë medikamenti po tra-çfarë medikamenti po tra-
jtoheni?jtoheni?jtoheni?jtoheni?jtoheni?

Unë jam 45 vjeç, jetoj në
Dibër dhe vuaj nga hemo-
filia e tipit B në formë të
rëndë. Jam diagnostikuar
që në lindje me këtë
sëmundje. Probleme kam
në të gjitha kyçet nga pak,
ndërsa njërin gju e kam me
protezë. Trajtohem me fak-
torin 9.

A keni pasur mungesaA keni pasur mungesaA keni pasur mungesaA keni pasur mungesaA keni pasur mungesa
të faktorit me të cilin potë faktorit me të cilin potë faktorit me të cilin potë faktorit me të cilin potë faktorit me të cilin po
trajtoheni?trajtoheni?trajtoheni?trajtoheni?trajtoheni?

Mungesa të faktorit ka
pasur dhe vazhdon të
ketë!Dje isha në Qendrën
Spitalore Universitare
"Nënë Tere za" dhe më
thanë se nuk ka faktor 9.
Gjithashtu, më thanë se
farmacia ka ditë që nuk ka
pasur. Shko te farmacia
qëndrore, shko te informa-
cioni, shko ku të duash;
por nuk ka faktor. Ika për
Dibër pa faktor,sot më
thanë se kishte gjendje të
faktorit që më nevojitet për
trajtim, por se di sa është

e vërtetë. Jam i sëmurë
dhe rruga Dibër-Tiranë më
lodh jashtë mase. Në mo-
mentin që më nevojitet
faktori në shtëpi, nuk e
kam. Duhet të nis ndonjë
familjar për Tirane kur
nuk kam mundësi të shkoj
vetë.

E  k e n i  m a r r ë  g j i t h -E  k e n i  m a r r ë  g j i t h -E  k e n i  m a r r ë  g j i t h -E  k e n i  m a r r ë  g j i t h -E  k e n i  m a r r ë  g j i t h -
monë në sasinë e duhurmonë në sasinë e duhurmonë në sasinë e duhurmonë në sasinë e duhurmonë në sasinë e duhur
fffffaktorin që iu neaktorin që iu neaktorin që iu neaktorin që iu neaktorin që iu nevvvvvojitet?ojitet?ojitet?ojitet?ojitet?

Kohët e fundit, plot 5
herë kam bërë kërkesë për
faktor, e vetëm 100 unite
kam marrë. Faktori duhet
të mos mungojë dhe ska
përse unë të vij nga Dibra
në Tiranë për të marrë il-
açin ku shpesh herë rruga
më shkon bosh. Është kos-
to për mua, të cilat rën-
dojnë edhe më shumë në
jetën time. U mbyta nga
vuajtjet e stresi. Shteti du-
het të ma mundësojë fak-
torin këtu ku jetoj, jo të lod-
hem rrugëve nëpër vapë se
vapa për ne është rrezik
për hemoragji dhe pastaj si
dihet ca ndodh me ne, të
sëmurët.

Çfarë ndodh me orga-Çfarë ndodh me orga-Çfarë ndodh me orga-Çfarë ndodh me orga-Çfarë ndodh me orga-
nizmin tuaj në momentinnizmin tuaj në momentinnizmin tuaj në momentinnizmin tuaj në momentinnizmin tuaj në momentin
që nqë nqë nqë nqë nuk meruk meruk meruk meruk merrrrrr ni medika-ni medika-ni medika-ni medika-ni medika-
mentin?mentin?mentin?mentin?mentin?

Në momentin që s'kemi
faktor, hemoragjitë e jash-
tme janë kërcënuese për
jetën, kurse hemoragjitë e
brendshme nëpër kyçe
janë me dhimbje të forta
dhe netë të tëra pa gjumë,
dhe një vështirësi e madhe
e vuajtje pa fund për t'u

qetësuar.  Na duhet të
rrimë ditë të tëra shtrirë pa
lëvizuar derisa të qetësohe-
mi, përdorim akull në mu-
ngesë të faktorit qetësues
për të mposhtur dhimbjen
se s'kemi çfarë bëjmë. Nga
mungesa e rregullt e fak-
torit jemi deformuar dhe
kemi shumë probleme në
shërbime të tjera siç është
proteza. Njërin gju e kam
me protezë dhe më duhet
dhe një protezë tjetër mirë-
po s'po e realizoj dot.

A jeni drejtuar pranëA jeni drejtuar pranëA jeni drejtuar pranëA jeni drejtuar pranëA jeni drejtuar pranë
instancainstancainstancainstancainstancavvvvve përe përe përe përe përkakakakakatëse përtëse përtëse përtëse përtëse për
mungesën eilaçit  që pomungesën eilaçit  që pomungesën eilaçit  që pomungesën eilaçit  që pomungesën eilaçit  që po
trajtoheni?trajtoheni?trajtoheni?trajtoheni?trajtoheni?

Ka 8 muaj që kërkoj il-
açin te Ministria e Shënde-
tësisë, por nuk më kanë
kthyer përgjigje, e as nuk
do të kthejnë përgjigje se
nuk kanë kohë të merren
me mua. Dje kam bërë
kërkesë të dytë te zyra e
informacionit në Minis-
trinë e Shëndetësisë dhe
më tha të pres një javë për
kërkesën e dytë se
kërkesën e parë "e pinë me
ujë". Kam siguruar pro-
tezën dhe operacionin te
një spital privat, mirëpo
ministria nuk më jep fak-
torin për bërjen e protezës.
Jam regjistruar në listën e
pritjes te spitali ushtarak
dhe jam i 708-i në radhë,
radhë e cila do tëduhej 3-4
vjet të arrihej po të puno-
het me rregull. Po radha
nuk më vjen kurrë e unë as
nuk besoj te radha e këty-

re.
Sa ju pengon sëmundjaSa ju pengon sëmundjaSa ju pengon sëmundjaSa ju pengon sëmundjaSa ju pengon sëmundja

në jetën tuaj  të  përdit -në jetën tuaj  të  përdit -në jetën tuaj  të  përdit -në jetën tuaj  të  përdit -në jetën tuaj  të  përdit -
shme dhe a mund t'i mer-shme dhe a mund t'i mer-shme dhe a mund t'i mer-shme dhe a mund t'i mer-shme dhe a mund t'i mer-
rrrrrni të gjitha shërbimet qëni të gjitha shërbimet qëni të gjitha shërbimet qëni të gjitha shërbimet qëni të gjitha shërbimet që
iu neiu neiu neiu neiu nevvvvvojiten?ojiten?ojiten?ojiten?ojiten?

Nga hemofilia jam bërë
invalid me deformime në
këmbë e bërryla. Kur një
hemofilik bëhet për prote-
za duket qartë te kufizimi
i lëvizjes. Me shumë mund,
arrita të bëja njërën pro-
tezë para ca vitesh se rrez-

ikoja të përfundoja edhe në
karrocë. Tani lëviz pak me
vështirësi ngaqë më duhet
të bëj protezën tjetër. Në
jetën e përditshme është e
vështirë se ka kufizimet e
lëvizjeve.  Plus gjendja
ekonomike e të tillë pa-
cientëve me probleme të
shpeshta hemogjikale ësh-
të e rëndë. Kam ngritur
zërin ngado, por ministria
si institucion përgjegjës
dhe vetë zonja ministre s'ka

Voltiza Duro

kohë të merret me mua
dhe të gjithë ato hemofilikë
që torturohen në mungesë
shërbimi.  Ne dhe me
dhëmbët kemi probleme
dhe për t ' i  rregulluar
s'bëhet fjalë. Ka një sërë
shërbimesh që janë jetike
për një hemofilik dhe që e
kemi të drejtë t'i marrim,
por ne as na dëgjojnë, e jo
më të na zgjidhin prob-
lemet apo të na e lehtë-
sojnë jetën.

MEDIKAMENTI
Mungesa të faktorit
ka pasur dhe
vazhdon të ketë!Dje
isha në Qendrën
Spitalore
Universitare "Nënë
Tereza" dhe më
thanë se nuk ka
faktor 9. Gjithashtu,
më thanë se
farmacia ka ditë që
nuk ka pasur. Shko
te farmacia
qëndrore, shko te
informacioni, shko
ku të duash; por
nuk ka faktor.

Fitim Allçiu

Tel.: (+355-4) 4500015
        4500016

4500017

Fax: (+355-4) 4500018

VACANCY ANNOUNCEMENT

The UNFPA office in Albania is looking for a qualified candidate who could fill the
following vacancy.

Post Title: Programme Assistant
Duty station: Tirana, Albania
Type of Contract: FTA
Educational Background: Completed secondary level of education

required. First level university degree
preferred:  economics, finance, social sciences
or administration.

Work Experience: At least five years of increasingly responsible
experience in public relations and
communications in a development context

Deadline for Application: 30 June, 2019 up to 12:00 p.m.

Job Application: Available at the UNFPA site
https://erecruit.partneragencies.org/psc/UNDPP1HRE/EMPLOYEE/HRMS/c/
HRS_HRAM.HRS_CE.GBL?Page=HRS_CE_JOB_DTL
&Action=A&JobOpeningId=22396&SiteId=1&PostingSeq=1
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Vuçiç: Nëse s'do të ketë takim, do të jemi në një baltë shumë më të madhe

Taksa ndaj Serbisë, humbet
shpresa për dialog në Paris

Haradinaj: Askush s'mund ta drejtojë gishtin nga Kosova

Në datën 1 korrik
pritet të mbahet
samiti i radhës i

planifikuar në Paris të
Francës. Kosova po bën për-
gatitjet e duhura për
takimin, si vazhdimësi e
Samitit të Berlinit dhe ku
temë e vetme kësaj radhe do
të jetë dialogu Kosovë-Ser-
bi, një përpjekje për të arri-
tur një marrëveshje ndërm-
jet dy vendeve. Edhe pse
akoma nuk ka një draft të
shkruar për një mar-
rëveshje eventuale, edhe në
Prishtinë edhe në Beograd
janë skeptikë, nëse takimi i
Parisit mund të rezultojë
me ndonjë marrëveshje,
për shkak se palët kanë qën-
drime diametralisht të
kundërta. Në takimin e Pa-
risit më 1 korrik, mikpritës
të të cilit janë presidenti
francez Emmanuel Macron
dhe Kancelarja gjermane
Angela Merkel, do të marrin
pjesë edhe përfaqësuesit e
shtetit të Serbisë, ndërsa
nga pala kosovare tashmë e
konfirmuar, se do të marrin
pjesë presidenti Hashim
Thaçi, kryeministri Ra-
mush Haradinaj, kryepar-
lamentari Kadri Veseli, min-
istri i Punëve të Jashtme
Behgjet Pacolli dhe dy bash-
kudhëheqësit e ekipit nego-
ciator për dialogun, Fatmir
Limaj dhe Shpend Ahmeti.
REZULTATET NË
PARIS ME
PIKËPYETJE?

Mediat në Prishtinë dhe
Beograd shkruajnë se ka
mëdyshje për rezultatet e
takimit të Parisit, pasi Kos-
ova nuk po e heq taksën
ndaj prodhimeve të Serbisë,
kërkesë kjo e vazhdueshme
e faktorit ndërkombëtar.
Serbia nuk po pranon të rin-
isë dialogun me Prishtinën
pa u hequr taksa. Mirëpo,
kryeministri i Kosovës, Ra-
mush Haradinaj, siguron se
askush nuk do ta drejtojë
gishtin nga Kosova për

ndonjë dështim të mund-
shëm eventual të takimit të
Parisit. "Sa i përket Samitit
të Parisit, besoj se është një
punë shumë palëshe. Por, ju
siguroj që askush s'mund ta
drejtojë gishtin nga Kosova,
pra Kosova është treguar
palë serioze në përgatitjet e
veta, pikërisht sa i përket
Samitit të Parisit", ka thënë
kryeministri Haradinaj.
Nga ana tjetër, ditë më parë,
presidenti i Serbisë, Ale-
ksandar Vuçiç, ka hedhur
dyshime nëse takimi i Pa-
risit do të mbahet. Ai ka për-
mendur sërish taksën ndaj
produkteve të Serbisë të
vendosur nga qeveria e Ko-

sovës, si pengesë për vazh-
dimin e dialogut. "Në qoftë
se do të ketë takim në Paris,
do të jemi në situatë të
rëndë. Por, nëse nuk do të
ketë takim në Paris, do të
jetë edhe më e rëndë ose të
shprehem me gjuhën e pop-
ullit, do të jemi në një baltë
shumë më të madhe, ne dhe
i gjithë rajoni",-ka thënë
Aleksandër Vuçiç, citon
mediumi në Serbi N1. Sipas
tij, "Serbia është gjithmonë
e gatshme për dialog kon-
struktiv", por, siç thotë
Vuçiç, "Serbia nuk do të
heqë dorë nga parimet e
veta".
QËNDRIMET MBETEN

TË PANDRYSHUARA
Njohësit e zhvillimeve në

rajon, ndërkaq, janë shumë
skeptikë për një rezultat
pozitiv nga takimi i Parisit
sa i përket dialogut Kosovë-
Serbi. Blerim Burjani, anal-
ist i tha DW-së, se pozicionet
e palëve deri tani nuk kanë
ndryshuar, janë të njëjta
dhe rrjedhimisht në këtë sit-
uatë, procesi është në vend
numëro. "Nuk ka ndonjë zh-
villim shumë pozitiv para-
prakisht. Palët nuk kanë
lëvizur nga qëndrimet e
tyre të kundërta dhe nuk ka
ndonjë sinjal se gjërat po
shkojnë ka ndonjë përafrim.
Një dokument strategjik do
të ishte mirë të ofrohet apo
është dashur shumë më
herët t'ju ofrohet palëve nga
ndërmjetësuesi dhe pastaj
të diskutojnë këtë doku-
ment-kornizë. Për mendi-
min tim do të duhej të ishte
dokument teknik për kufi-
rin", thotë Blerim Burjani.
Analisti Burjani, thotë se
palët, Kosova dhe Serbia
nuk duhet të humbin rastin
për një marrëveshje të
mundshme, për faktin që
ndërmjetësues janë dy shte-
tet më të fuqishme evropi-
ane, Gjermania dhe Franca.
"Bisedime të gjera politike
nuk mund të ketë më, por
vetëm biseda teknike për
njohje reciproke. Nuk pres
shumë nga ky Samit, por
palët nuk duhet ta humbin

Kina mbështet Serbinë: S'e njohim Kosovën, kundër në Interpol

Ministri i Brendshëm serb lobon kundër
pavarësisë kosovare: Bashkohet edhe Algjeria

Serbia së bashku me ale
atët po vazhdon lo-

bimin kundër pavarësisë
së Kosovës dhe kundër
anëtarësimit të Kosovës
në organizata ndërko-
mbëtare. Përveç ministrit
të Jashtëm të Serbisë, Iv-
ica Daçiç, i cili publikisht
lobon kundër Kosovës,
këtë po e bën edhe minis-
tri  i  Punëve të
Brendshme i  Serbisë,
Nebojsha Stefanoviç. Ai
po qëndron në vizitë në
Rusi ku do të marrë pjesë
në takimin e 10-të Ndërko-
mbëtar të Zyrtarëve të
Lartë për Çështje të Sig-
urisë. Stefanoviç i cili
ndodhet në Rusi, u takua
edhe me përfaqësues të

Republikës Popullore të
Kinës, shkruan Kurir. Ste-
fanoviç dhe Sekretari i Ko-
misionit për Çështjet Poli-
tike të Partisë Komuniste
të Kinës, Guo Shengkun
vlerësuan se ky takim ësh-

të pozitiv veçanërisht në
fushën e krimit të organi-
zuar dhe terrorizmit. Të
dy biseduan edhe për
çështjen e Kosovës, dhe,
siç shprehet Stefanoviç
për mediet serbe, Kina e
ka konfir muar mbësh-
tetjen për Serbinë dhe
mos-njohjen e Kosovës.
Gjithashtu, Kina ka kon-
fir muar edhe se do të
kundërshtojë fuqishëm
pranimin e Kosovës në IN-
TERPOL, sipas ministrit
serb Stefanoviç. Përveç
kësaj, dje edhe Algjeria ka
konfirmuar në Serbi se do
të jetë kundër pavarësisë
së Kosovës dhe kundër
pranimit të Kosovës në
Interpol.

rastin që iu ofrohet tani,
megjithëse Gjermania dhe
Franca deri më tani nuk
kanë bërë me dije nëse ka
një draft marrëveshje tekni-
ke për zgjidhje, së paku nuk
ka një dokument publik",
thotë Blerim Burjani. Një
analist tjetër politik Artan
Muhaxhiri, thotë se qëndri-
mi i palës kosovare për ta
mbajtur taksën në fuqi
edhe përkundër kërkesës së
vazhdueshme të partnerëve
ndërkombëtarë për heqjen e
saj, mund të vërë në
pikëpyetje mbajtjen e
takimit të Parisit. "Kryemi-
nistri Ramush Haradinaj po
vazhdon ta kundërshtojë
me këmbëngulje heqjen e
taksës ndaj produkteve të
Serbisë. Të gjithë aleatët e
Kosovës po e përsërisin se
pa largimin e taksës, nuk
mund të ketë vazhdim të
dialogut. Kështu që është e
pritshme që edhe mos të
mbahet fare Samiti i Parisit,
por, edhe nëse mbahet, nuk
besojë që do të ketë rezultat
për sa kohë që nuk ndry-
shojnë qëndrimet aktuale të
palëve, në këtë rast Kosovës
dhe Serbisë."
KONSULTIME ME
DELEGACIONET

Në fillim të këtij muaji,
ndërkaq, në Kosovë qëndroi
një delegacion i
këshilltarëve diplomatikë
nga Gjermania dhe Franca
ku diskutuan me

udhëheqësit politik kosovar
për përgatitjet për takimin
e Parisit që mbahet me një
korrik. Takimet u zhvilluan
me dyer të mbyllura pa
praninë e medieve, ndërsa,
burime brenda qeverisë
thanë, se delegacioni gjer-
mano-francez ka ardhur në
Prishtinë me mesazhe të
qarta, përmbajtja e të cilave
megjithatë nuk u publikua.
Diplomatët gjer mano-
francez sipas burime bren-
da qeverisë së Kosovës kanë
thënë se "takimi i Berlinit
dhe takimi i Parisit nuk
kanë për qëllim të marrin
rolin e lehtësuesit të dia-
logut apo të zëvendësojnë
rolin e BE-së në dialogun
Kosovë-Serbi'. Kosova dhe
Serbia ka disa muaj që e
kanë ndërprerë dialogun
pas vendosjes së tarifës
100% nga qeveria e Kosovës
për produktet e Serbisë. Kjo
masë sipas udhëheqësve
politik kosovar është vendo-
sur për shkak të "agresionit
politik dhe diplomatik të
Serbisë ndaj Kosovës", siç
thuhet në Kosovë. E Serbia
nga ana e saj, nuk pranon që
të rikthehet në dialog pa e
hequr Prishtina taksën
ndaj prodhimeve të Serbisë.
Presidenti serb, Aleksandër
Vuçiç, ka paralajmëruar
masa të rrepta ndaj Kosovës
pas takimit të Parisit, nëse
Prishtina nuk e heq taksën
ndaj produkteve të Serbisë.

Thaçi i konsideron zhgënjyese
konkluzionet e BE-së

Presidenti i Kosovës, Hash
im Thaçi, i ka konsideru-

ar zhgënjyese konkluzionet e
Këshillit për Çështje të
Përgjithshme të Bashkimit
Evropian për Kosovën.
Përmes një postimi në rrjetin
social, 'Facebook', ai ka thënë
se për dallim nga Shqipëria
dhe Maqedonia e Veriut, që
kanë pritur datën e nisjes së
negociatave për anëtarësim
në Bashkimin Evropian, Ko-
sova ka pritur rezultate mini-
male. "Ne kemi pritur vetëm
një reflektim pozitiv sa i për-
ket fundit të izolimit të pa-
drejtë të popullit të Kosovës.
Fatkeqësisht, BE-ja është
duke e trajtuar Kosovën ndry-
she krahasuar me vendet e
tjera, dhe kjo padrejtësi nuk
kalon pa u vërejtur. Por, nuk
kalon pa u vërejtur as mung-
esa e një përkushtimi kon-
struktiv i institucioneve tona
shtetërore për koordinimin e
veprimeve strategjike në in-

teres të vendit",-është shpre-
hur ai. Ai iu ka bërë thirrje
liderëve institucional dhe
atyre të partive politike par-
lamentare që të reflektojnë
për situatën në të cilën gjen-
det aktualisht Kosova, pasi
sipas tij "izolimi dhe stagni-
mi duhet të marrin fund". Në
konkluzionet e Komisionit
Evropian sa i përket procesit
të zgjerimit është thënë se ky
trup është në dijeni që pro-
cesi i liberalizimit të vizave
është proces i rëndësishëm
për qytetarët e Kosovës, mirë-
po vendimi për të finalizuar
këtë proces është ende në
fazën e shqyrtimit. Aty ësh-
të kërkuar edhe që të fillojë
sa më shpejt dialogu mes Ko-
sovës dhe Serbisë, i cili reali-
zohet me ndërmjetësim të
Bashkimit Evropian në Bruk-
sel. Në këtë dokument është
thënë po ashtu se Këshilli
ndjen keqardhje për vendi-
min e Qeverisë së Kosovës

për vënie të tarifave 100 për
qind në importet e Serbisë
dhe Bosnjës, duke e kon-
sideruar këtë hap si shkelje
të Marrëveshjes për Tregti
të Lirë në Evropën Qen-
drore (CEFTA) dhe shpirtit
të Marrëveshjes së Stabiliz-
im-Asociimit (MSA), e cila
njëherësh është marrëvesh-
ja e parë kontraktuale mes
Kosovës dhe BE-së. Sa i për-
ket Shqipërisë dhe Maqedo-
nisë së Veriut, Këshilli
Evropian nuk ka ofruar
datë për nisje të bisedimeve
për anëtarësim me Sh-
qipërinë dhe Maqedoninë e
Veriut, duke përmendur si
arsyetim procesin e
zgjedhjeve të Bashkimit
Evropian dhe siç është
thënë publikimin e von-
shëm të Raportit të Progres-
it. Shqipërisë i është dhënë
statusi i vendit kandidat për
anëtarësim në BE në vitin
2014 derisa Maqedonisë së
Veriut më 2015.

Kryeministri i kosovës,
Ramush Haradinaj
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Nga përfshirja e SHBA në luftë tek urdhri i Hitlerit të mos asgjësohen anglezët

5 'gabimet' ushtarake që vendosën
fatin e Luftës së Dytë Botërore

Komandat e dhëna dhe të anuluara që ndryshuan kursin e historisë

1VVVVVonesa aleaonesa aleaonesa aleaonesa aleaonesa aleate nëte nëte nëte nëte në
     mbrojtjen e Skandimbrojtjen e Skandimbrojtjen e Skandimbrojtjen e Skandimbrojtjen e Skandi
.....nananananavisëvisëvisëvisëvisë

  Tashmë nuk kishte më
çfarë të bëhej. Trupat aleate
më 18 qershor 1940 ua rihipën
anijeve me ngut dhe lanë pra-
pa krahëve Norvegjinë, preja
e radhës e nazistëve. Dy muaj
më parë ushtarët e Londrës
dhe Parisit kishin nxituar
drejt vendit skandinav për ta
mbrojtur nga Hitleri, por kish-
in dështuar në detyrën e tyre.
Aty, në fillim të Luftës së Dytë
Botërore, ishte luajtur një
lëvizje e rëndësishme
strategjike dhe loja u vendos
nga qëndrimet e kundërta që
e mbajtën Berlinin nga njëra
anë dhe Londrën e Parisin nga
ana tjetër ndaj vendeve skan-
dinave, teorikisht neutrale.
Duke respektuar rregullat e
diplomacisë ndërkombëtare,
Londra dhe Parisi u mundën
në elementin kohë nga na-
zistët, që nuk ndjeheshin të
detyruar prej këtyre rregul-
lave. Norvegjia ishte shumë e
rëndësishme, pasi ofronte dy
avantazhe domethënëse: nga
njëra anë, transitin e hekurit
suedez drejt industrive luftar-
ake gjermane, nëpërmjet Por-
tit të Narvik kur Deti Balltik
ishte i mbuluar nga akujt; -
nga ana tjetër, prania e
porteve që shikonin nga Brit-
ania e Madhe nga veriu dhe
mundësonin një rrugëdalje
më pak të kontrollueshme të
La Manshit drejt Oqeanit At-
lantik dhe rrugëve tregtare të
tij. Për muaj me radhë gjer-
manë dhe anglo - francezë
kërkuan që ta tërhiqnin Oslon
nga ana e tyre ose të paktën të
garantonin një neutralitet të
saj. Por shpejt qe e qartë për
të gjithë se Norvegjia nuk ish-
te në gjendje ta ruante neu-
tralitetin me forcat e saj. Për
këto motive anglezët dhe
francezët menduan që të dër-
gonin trupa për ta "mbrojtur"
dhe rrethuar vendin. Prej ko-
hësh Churchill ishte një
mbështetës i ndërhyrjes së ar-
matosur, por u dëgjua shumë
vonë. Nga ana e tij, Gjenerali
gjerman Nikolaus von Folken-
horst realizoi operacionin e
parë të kominuar të historisë
ushtarake moderne, me për-
dorimin e njëkohshëm dhe
masiv të forcabe detare, ajrore
dhe tokësore për ta marrë Nor-
vegjinë. Sulmi arriti që ta para-
prijë për një qime projektin e
zbarkimit britanik. Më 9 prill,
skuadrat detare gjermane
nisën operacionet e pushtim-
it. Vetëm më 15 prill anglo-
francezët zbarkuan nga ana e
tyre për t'ju bashkangjitur
forcave norvegjeze që mezi po
rezistonin. Por planifikimi ale-
at, përveçse pak i vrullshëm,
ishte edhe i keqorganizuar
dhe ushtarëve u mungonin
deri pajimet e nevojshme për
të luftuar dhe vepruar në zona
me një klimë që mund të ish-
te shumë e ashpër. Kurse na-
zistët e patën kapur me shpe-
jtësi kontrollin e hekurudhave
dhe superioritetin ajror. Sido-
mos ky i fundit rezultoi ven-
dimtar duke mundësuar që të
mitraloheshin trupat armike
dhe të mbaheshin larg anijet
angleze. Më 21 prill në Lille-
hammer u verifikua përplasja
e parë midis trupave gjermane

dhe atyre britanike të Luftës
së Dytë Botërore: një betejë
shumë e ashpër, e zgjatur 24
orë, pas të cilës ushtarët brit-
anikë dhe norvegjezë, tashmë
të mundur, nisën të
tërhiqeshin nga qyteti. Në
ditët në vazhdim gjermanët
morën një e nga një pozicio-
net në duart  e armiqve në
pjesën e mbetur të Norvegjisë,
duke mbetur padronë të ven-
dit që u braktis nga anglo -
francezët në qershor. Ndë-
rhyrja e tyre shumë e vonuar
kishte rezultuar e kotë.
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Premtimet e kreut të Luft-
waffe Hermann Wilhelm
Göring, iluzioni i Hitlerit për
t'i lënë një derë hapur Brit-
anisë së Madhe, preokupimet
e komandantit të Frontit
Perëndimor Marshallit Gerd
von Rundstedt: qenë këta ele-
mentë që bënë të mundur
"mrekullinë e Dunkerkut". E
diel, 26 maj 1940 - kur ushtria
franceze ishte në rrugë në
frontin verior të pushtimit
nazist - nisi Operacioni "Dina-
mo", domethënë tentativa bri-
tanike për të shpëtuar sa më
shumë ushtarë që të ishte e
mundur duke i imbarkuar me
shpejtësi drejt Anglisë. Tru-
pat anglo - franceze në
tërheqje u grumbulluan në
plazhin e Dunkerque, që
shpejt u rrethua nga divizio-
net gjermane. Të cilat u
ndalën vetëm pak kilometra
larg bregdetit. Motivi mbetet
mister. Vendimi kontradiktor
u mor nga Adolf Hitleri per-
sonalisht, por nuk janë kup-
tuar asnjëherë arsyet e vërte-
ta e atij ngurrimi për t'u
dhënë goditjen vdekjeprurëse
armikut në tërheqje. Ndosh-
ta Marshalli von Rundstedt e
bindi se ndoshta ishte më
mirë që t'u jepej pushim tru-
pave dhe të çlodheshin pan-
zerët që qenë sfilitur në garën

e çfrenuar e nisur dy javë më
parë. Sigurisht që Hermann
Göring e siguroi Fyhrerin për
faktin se vetëm aviacioni do të
mjaftonte për t'i asgjësuar
armiqtë. Hitleri kishte edhe
një qëllim tjetër: synonte që të
bindte Londrën që të arrinte
një marrëveshje me të dhe, ka
mundësi edhe për këtë, pref-
eroi që të mos ndërhynte ndaj
ushtarëve anglezë. Ato ditë
pushimi i mundësuan kështu
Britanisë së Madhe që të kri-
jonin një flotë të improvizuar
me çdo mjet lundrues në dis-
pozicion. Kështu, kundër çdo
parashikimi të vetë strategëve
britanikë, më 2 qershor u evak-
uua i fundit i 338000 ush-
tarëve. Midis tyre edhe 120000
francezëve që do të përbënin
bërthamën e Francës së Lirë
të drejtuar nga Gjenerali
Charles De Gaule. Mund të
thuhet me siguri se gabimi i
Dunkerkut vendosi fatet e
luftës.
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Qe Adolf Hitleri ai që thek-
soi se sulmi jo i koordinuar ital-
ian ndaj Greqisë kishte influ-
encuar negativisht ndaj Oper-
acionit "Barbarossa" (pushtim-
it të Bashkimit Sovjetik) duke
e vonuar aq shumë sa duhej
për t'i penguar gjermanët për
të pushtuar Moskën. Për hir
të së vërtetës, historianët
kanë shumë dyshime lidhur
me një interpretim të tillë, por
ky ishte mendimi i Fyhrerit.
Ajo që është e sigurtë është se
agresioni ndaj Greqisë qe një
ndërthurje gabimesh të
bujshme që e ndryshoi për-
fundimisht rolin e Italisë në
luftë dhe në botë. Sulmi u
dëshirua personalisht nga
Mussolini, edhe për të kryer
një luftë paralele ndaj asaj të
Gjermanisë, duke u hakmar-
rë kështu ndaj Hitlerit për
shpërfilljen e treguar në mar-
rjen e iniciativave luftarake pa
u këshilluar me aleatin. Ital-

ianët i nisën operacionet ush-
tarake më 26 tetor, në vigjilje
të sezonit të ftohtë, që do ta
bënte të vështirë luftimin në
malet e Epirit, ku u përqen-
druan duke lëvizur nga Sh-
qipëria. Veç kësaj, u rreshtu-
an më pak ushtarë nga sa u
konsideruan të nevojshëm
(nja 10 divizione respektivisht
20 të parashikuarve) dhe me
një logjistikë katastrofike:
portet shqiptare qenë të mb-
ingarkuar dhe në konfuzion të
plotë, rrugët e pakalueshme,
mjetet e transportit të papër-
shtatshme. Aviacioni italian
nuk arriti kurrë që të ketë
peshë për shkak të kohës së
keqe dimërore. Ministri i Jas-
htëm Galeazzo Ciano theksoi
se grekët qenë të korruptuar
dhe se do t'i cedonin goditjes,
por faktet e nxorën gabim.
Bullgaria dhe Turqia nuk ndë-
rhynë në mbështetje të Italisë.
Duke i dhënë ultimatumin
qeverisë së Kryeministrit grek
Ioannsi Metaxas dhe, për pa-
sojë, sulmin e bërë, Italia ka
shpejt që t'i zhdukej iluzioni se
"do t'ia thyenin brinjët Gre-
qisë". Përkundrazi, pësoi një
kundërsulm shkatërrimtar që
i çoi grekët deri brenda Sh-
qipërisë. Në valën e dështimit
italian, në Jugosllavi pati një
grusht shteti antiBosht. Në
këtë pikë gjermanët i detyru-
an që të ndërhyjnë në Ballkan.
I nënshtruan me shpejtësi,
por vonuan me disa javë sul-
min ndaj Bashkimit Sovjetik.
Kështu që patën më pak kohë
në dispozicion për pushtimin
përpara se të ngecnin në dim-
rin rus. Ndërkohë, çdo be-
sueshmëri e mbetur e Italisë
ishte zhdukur.
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Berlini, Roma dhe Tokio
qenë bindur se herët a vonë do
të shpërthente lufta kundër
Shteteve të Bashkuara. Në një
farë mënyre, Amerika e kish-
te bërë tashmë zgjedhjen e saj
me furnizimet masive për Bri-
taninë e Madhe dhe Bash-
kimin Sovjetik, por njëkohë-
sisht në Shtetet e Bashkuara
në vitin 1941 partia neutraliste
ishte e fortë dhe Karta Atlan-
tike e gushtit të atij viti nuk
përmendte asnjë ndërhyrje të
drejtpërdrejtë ushtarake të
amerikanëve në teatrot e
luftës. Kështu, për Gjerman-
inë, Japoninë dhe Italinë nuk
ishte patjetër e domosdoshme
ta zgjeronin përplasjen tek Sh-
tetet e Bashkuara. Hitleri kish-
te menduar gjithmonë se sh-
tyrja sa më shumë të ishte e
mundur hyrjes në luftë e ko-
losit amerikan do të ishte një
avantazh. Lideri nazist e kish-
te ekspozuar shumë herë

idenë e tij lidhur me nevojën
për t'i eliminuar një e nga një
kundërshtarët europianë për-
para se të hynin në luftë Shte-
tet e Bashkuara. Veç kësaj, për
të ekzistonte një mundësi e
largët marrëveshjeje me
amerikanët për t'i ndarë kon-
tinentet në dëm të fuqive të
vjetra koloniale europiane.
Vetë Pakti Tripalësh, duke
ndarë sferat e influencës
botërore midis Gjermanisë,
Italisë dhe Japonisë, i linte
zbuluar Amerikat. Nga ana e
saj, Japonia ishte e impenjuar
tashmë në luftën e saj në Kinë
dhe ndoshta do t'i kushtohej
pushtimit të posedimeve kolo-
niale angleze, franceze e holan-
deze në Azi pa marrë inicia-
tivën e përfshirjes së Shteteve
të Bashkuara. Por Japonia dy-
shonte se në rastin e sulmit
ndaj domeneve anglo - holan-
deze, amerikanët nuk do të
qëndronin duarkryq dhe e
dinte se Shtetet e Bashkuara
kishin nisur një politikë riar-
matimi qysh nga viti 1940. Qe
kështu që më 7 dhjetor 1941
vendosi që t'i godasë befasisht
Pearl Harbor. Por edhe në këtë
pikë Gjermania dhe Italia nuk
qenë të detyruara ta sfidonin
Uashingtonin: Pakti Tripalësh
me Japoninë nuk parashikon-
te një shpallje lufte automa-
tike. Për ta demonstruar ësh-
të fakti se Tokio nuk e sulmoi
kurrë Bashkimin Sovjetik për
të mbështetur aleatët europi-
anë. Pavarësisht kësaj, më 11
dhjetor 1941 edhe Gjermania
dhe Italia u shpallën luftë Sh-
teteve të Bashkuara. Pse e
bënë mbetet ende sot një enig-
më.
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3 milion ushtarë i përfshinë
në betejën e Stalingradit,
ndoshta më e madhe e të gjithë
historisë. 2 milion prej këtyre
përfunduan të vdekur, të pla-
gosur, të zhdukur apo robër
lufte. Me këtë përleshje fatet e
Luftës së Dytë Botërore ndry-
shuan dhe iniciativa kaloi nga
gjermanët tek rusët. Beteja u
zhvillua midis fundit të gush-
tit të 1942 dhe shkurtit të 1943:
Hitleri vendosi pushtimin e
Stalingradit, qendër industri-
ale mbi Vollgë që mbante em-
rin e diktatorit sovjetik, kish-
te një domethënie themelore.
Për këtë, përdori Armatën e
VI e Gjeneralit Friderich Pau-
lis, e mbuluar nga krahët prej
rumunëve, italianëve (mbi
220000), hungarezëve dhe ale-
atëve të tjerë. Për motive të
kundërta, Stalini e mendonte
në të njëjtën mënyrë: edhe për
të Stalingradi nuk duhej të
binte, edhe me koston e trans-
ferimit në një ferr. Përleshja

zgjati për muaj me radhë, sh-
tëpi më shtëpi, me humbje të
mëdha nga të dyja palët. Kur
rusët i çanë frontet në të dyja
krahët e qytetit duke e rre-
thuar, një lak u mbyll rreth
Armatës së VI të Paulus, me
mbi 250000 ushtarakë të zënë
në kurth. Ishte momenti i
tërheqjes. Edhe pse qytetit i
afroheshin trupat e Gjeneralit
Erich von Manstein, për të
provuar të lidheshin divizio-
net gjermane dhe shpëtuar të
shpëtueshmen. Do të kishte
qenë e mundur që të mbijeton-
te një pjesë e njerëzve, por
ndërsa tentativa e von Man-
stein për ta çarë rrethimin
nuk ia arriti, forcat e Paulus
mbetën të gozhduara në Stal-
ingrado prej vullnetit eksplic-
it të Hitlerit, i cili dha urdhër
që të rezistohej deri në njeri-
un e fundit. Bile, kur tashmë
gjithçka ishte humbur, Fyhre-
ri e gradoi Paulus Feldmar-
shall. Në fakt, kishte frikë se
mos kapej i gjallë dhe, duke e
graduar, shpresonte që nderi i
tij do t'i pengonte dorëzimin,
duke qenë se ky fakt nuk kish-
te prekur deri në atë moment
asnjë oficer gjerman me gradë
kaq të lartë. Për të Hitleri uron-
te një vetëvrajse për ta luajtur
të paktën në planin e propa-
gandës. Por Paulus, deri më
atëherë gjithmonë i bindur
ndaj urdhrave, zgjodhi që të
shpëtojë dhe më 2 shkurt ju
dorëzua sovjetikëve. Nga
njerëzit e tij, 100000 kishin
vdekur dhe po aq qenë kapur
si robër lufte. Pjesa më e mad-
he e tyre nuk u kthye kurrë
më në Gjermani. Çfarë do të
kishte ndodhur sikur… Sikur
Hitleri do të kishte lejuar që
të shpëtoheshin ushtarët e
Armatës së VI ndoshta nuk do
të ndryshonte krejtësisht re-
zultati i luftës në Rusi, por sig-
urisht që do të kishte pasur
pasoja. Më e rëndësishmja ajo
e natyrës psikologjike. Stalin-
gradi që humbja e parë e mad-
he gjermane dhe fitorja e parë
e madhe sovjetike. Një rezul-
tat më pak i pastër i asgjësim-
it të një armate të tërë do të
ishte menaxhuar ndryshe nga
të dyja palët. Edhe pse rusët
nuk ia dolën në planin e tyre
të madh për ta rrethuar të
gjithë frontin jugor dhe gjer-
manët demonstruan se qenë
në gjendje t'u përgjigjeshin
sovjetikëve akoma në 1943.
Sikur asaj që ndodhi t'i ishte
shtuar disponueshmëria e Ar-
matës së VI dhe një gjendje
psikologjike jo e rënduar nga
një ndjesi disfate (të cilës pala
sovjetike i kundërvinte mitin
e Luftës së Madhe Patriotike
të ngritur pikërisht në Stalin-
grad) rezistenca gjermane në
frontin lindor do të kishte
mundur të zgjatej më shumë.

Marrë nga Bota.al
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Nga Alket Çani

Poeti që vendosi të mos i bindej më
autoritetit të traditës

Moikomi e ka kthyer në një
sfidë vetjake atë çka, në
poezi, trajtohet kryesisht

brenda një forme mbizotërimi të
traditës; të çdo tradite në poezinë
shqipe. Ai, në një moment të cak-
tuar - me gjasë në kapërcyell të
viteve '90 të shekullit të kaluar -
me sa duket vendosi të mos i bindej
më autoritetit të traditës. Ai deshi
t'i largohet çdo mënyre shprehjeje
të gatshme dhe çdo procedeje poet-
ike të bërë tashmë klishe. Gjë që
do të thotë të mos i atribuosh më
gjuhës atë vlerë që i është dhënë
deri në një çast të dhënë nga
njerëzit dhe librat. Nga njëfarë
këndvështrimi, ai ka dashur ta
vërë veten mbi njërën prej pjatave
të peshores së poezisë shqipe, pja-
ta tjetër e së cilës është e ngarkuar
me gjithë poezinë që është bërë për-
para tij. Le të na lejohet të supozo-
jmë se i vetëm mbi këtë pjatë ai e
ndien veten aq të rëndë sa të bal-
ancojë peshën e pjatës tjetër, i
ngarkuar me gjërat e veta (men-
dime, përfytyrime, ritme, figura) në
kundërvënie me ngarkesën e
gjërave të të tjerëve, të tejbartura
shekull pas shekulli e dekadë pas
dekade nga shtjellime shkollore,
zyrtare, rastësore apo të inercisë.

Çka ka bërë Moikomi duket se
është, veçanërisht, një zgjedhje me
vetëdije të plotë. Ai ka zgjedhur që
në poezinë e tij të vërë në përdorim
thesarin e dijeve dhe energjisë in-
telektuale që ka zbuluar te vetja e
që ka grumbulluar në vite dhe të
krijon përshtypjen se e bën këtë

ANALIZA

Mbi poezinë e Moikomit

në mënyrë të pandërprerë. Këtu
gjendet ndoshta pika fokale, çelë-
si i pozicionit të tij në poezinë sh-
qipe.

Që të marrësh këtë pozicion,
duhet të kesh medoemos një besim
të jashtëzakonshëm në fuqitë e tua
mendore, që shfaqen në stilin vet-
jak ose mungesën e tij, në shpër-
filljen e çdo prozodie, në tejkalimin
e çdo caku të masës, në arritjen e
një ndezullie të imagjinatës eklek-
tike që shkon deri në inkandesh-
encë, deri në krijimin, më në fund,
të një universi vetjak kimerik.

Moikomi beson në fuqinë e
imagjinatës, të cilën e mbështet
mbi kërshërinë e tij të pareshtur.
Ai njihet, ndër poetët tanë, si njëri
nga kureshtarët më të mëdhenj.

Nuk ka fushë të jetës e të dijes që
të mos përbëjë për të objekt vëzh-
gimi. Kjo kërshëri, që e ka zana-
fillën që në rininë e tij, ka zotëru-
ar më pas krejt jetën e tij intelek-
tuale. Nga kjo kërshëri për të di-
tur gjithçka, ai ka fituar një lloj
ekstaze të mendimit, që shfaqet në
poezinë e tij përmes erudicionit,
metaforave të pazakonta e të gux-
imshme, kapërcimeve semantike
të pagjasa, imazheve onirike,
shprehjes gjuhësore diakronike e
pluridisiplinare.

Universi kimerik i krijuar nga

Moikomi, që nis dhe përfundon tek
Uni i poetit, në dallim nga gjithësi
të tjera të përftueshme, nuk për-
caktohet nga masa dhe numri, nuk
është i përkthyeshëm në shifra.
Moikomi beson me Protagorën se
njeriu është masa e çdo gjëje. Duke
qenë i tillë, ky univers është njëko-
hësisht i pamatshëm. Duke qenë i
pamatshëm, ai rrezikon në mënyrë
të pashmangshme të pësojë goditje
zhvlerësuese e, madje, asgjësuese.
Nga kjo pikëpamje, tipari i tij thel-
bësor është të qenit efemer. Duke
qenë i tillë, ai është njëkohësisht i

përjetshëm. Ai është si miza efe-
mere e Stendhal-it që, duke qenë se
lind në mëngjes dhe vdes në
mbrëmje, beson se përjetësia zgjat
vetëm një ditë.

Poezia e Moikomit mund të
duket ndoshta më pak e çmuar
sesa shembulli - që ai na jep - i një
Uni poetik të pamatë e të pa-
kufishëm. (Maj 2019)

MARRËVESHJA/ STUDENTËT E ARTEVE
ANGAZHOHEN TE GALERIA E ARTEVENjë marrëveshje bashkëpun

imi ndërmjet Galeris?
Komb?tare t? Arteve, Ministris?
s? Kultur?s dhe Universitetit të
Arteve është firmosur dje në Ti-
ranë. Qëllimi i saj është imple-
mentimi i dokumentit "Pakti për
universitetin" dhe u firmos nga
Erzen Shkololli për Galeriën
Kombëtare e Arteve, ministrja
Elva Margariti dhe rektori
Kastriot Çaushi. Sipas kësaj
marrëveshjeje, Galeria Ko-
mbëtare e Arteve ka si detyrim:

- Të ofrojë praktika për stu-
dentët e Universitetit të Arteve
si vëzhgues në sallat e ekspozi-
tave të përkohshme dhe asaj të
linjës muzeale me qëllim rua-
jtjen e veprave të artit, mirëm-
bajtjen e sallave dhe orientimin
e publikut.

- Të ofrojë praktika për stu-
dentët e Universitetit të Arteve
si edukator arti në projektet e
edukimit që zhvillohen në
galeri për fëmijë të moshave të
ndryshme, për nxënësit e gjim-
nazeve, si dhe studentë të fush-
ave të ndryshme.

- Të përfshijë studentët e Uni-
versitetit të Arteve në pro-
gramin publik të Galerisë Ko-

Margariti: Institucionet nuk duhen parë
si vende pune, por si trampolina për të
gjetur udhën

mbëtare të Arteve, me qëllim
pjesëmarrjen e tyre në aktivite-
tet që organizohen në kuadër të
tij.

- Të përfshijë studentët e Uni-
versitetit të Arteve në projekte të
ndryshme artistike që zhvillohen
në Galeri në varësi të natyrës së
projektit, si dhe kërkesave dhe
kushteve të përcaktuara nga
menaxheri i projektit.

Ministrja Elva Margariti, tha

se ky është një bashkëpunim i
parë, që angazhon Galerinë Ko-
mbëtare të Arteve për t'i bërë stu-
dentët pjesë të projekteve të in-
stitucionit apo në programeve, si
ai i "Edukimit përmes Kulturës".
"Ndoshta mes studentëve do të
ketë edhe nga ata që do të jenë
aktorë të kësaj hapësire, por mo-
mentalisht, edhe përfshirja e tyre
në procesin e përgatitjes së ek-
spozitave, seminareve, leksioneve

të hapura, takimeve me artistë të
huaj, shkëmbimi i përvojave, ësh-
të shumë i rëndësishëm në rritjen
si artistë apo menaxherë të ardhs-
hëm. Po ashtu ata mund të bëjnë
praktikat mësimore si vëzhgues
apo guida për vizitorët, duke fitu-
ar një eksperiencë të re, duke njo-
hur më mirë institucionin, duke
krijuar lidhje të reja, që do t'u shër-
bejnë në karrierën e tyre", tha
ministrja Margariti. Ajo rithek-
soi se institucionet shtetërore
nuk duhen parë thjesht si vende
punësimi, por si trampolina për të
gjetur udhën e tyre. Rektori i UA,
Kastriot Çaushi, u shpreh se më
herët nuk ka pasur asnjë bash-
këpunim mes UA dhe GKA. "Ësh-
të shumë e rëndësishme që të mos
mbetemi vetëm në kuadrin e
letrave apo fjalëve, por të jemi
konkretë. Është një rast i rrallë,
që brenda një periudhe kaq të sh-

kurtër, për më pak se 7 muaj, të
arrijmë në një marrëveshje dhe
projekte konkrete me Minis-
trinë e Kulturës dhe institucio-
net e varësisë", tha Çaushi,
duke bërë me dije edhe fillimin
shumë shpejt të punimeve për
rehabilitimin e Kampusit Uni-
versitar. Drejtori i GKA, Erzen
Shkololli, shprehu dakordësinë
për sa më sipër, duke shtuar se
studentët do të angazhohen
nëpër ata sektorë, ku kërkohet
ndihma e tyre, si për guida, pro-
gramin "Edukimi përmes kul-
turës", por edhe duke u bërë
pjesë e proceseve përgatitore të
ekspozitave të Galerisë Ko-
mbëtare të Arteve. Ai u shpreh
se gjatë kjo periudhë u shërben
studentëve për të evidentuar tal-
entin e tyre, por edhe për të gje-
tur veten në ato drejtime, ku do
të shfaqin interes.

Çka ka bërë
Moikomi duket se
është, veçanërisht,

një zgjedhje me
vetëdije të plotë.
Ai ka zgjedhur që
në poezinë e tij të
vërë në përdorim
thesarin e dijeve

dhe energjisë
intelektuale që ka
zbuluar te vetja e
që ka grumbulluar

në vite dhe të
krijon përshtypjen
se e bën këtë në

mënyrë të
pandërprerë.

““

Moikom Zeqo
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Agron Tufa, drejtor i Insti
tutit për Studimin e Kri
meve dhe Pasojave të Ko-

munizmit ka publikuar dje një
ngjarje  të  tmerrshme të
ndodhur në vitin 1974. Protago-
nist i historisë është një inxhin-
ier, të cilit i kërkohet të bash-
këpunojë me Sigurimin dhe të
spiunojë shokët. Duke qenë se
ai nuk pranon, para syve të tij,
dy hetuesit i përdhunojnë bash-
këshorten dhe të bijën 15 vjeçe.
I ndodhur para lutjeve për ndi-
hmë të vajzës së tij, ai pranon të
bëjë çdo gjë që i kërkojnë. Por
pas syve të  t i j ,  ndodh më e
tmerrshmja. Vajza dhe e shoqja
i japin fund jetës, pas tmerreve.

Më poshtë rrëfimi i plotë iMë poshtë rrëfimi i plotë iMë poshtë rrëfimi i plotë iMë poshtë rrëfimi i plotë iMë poshtë rrëfimi i plotë i
Agron Tufës për inxhinierin.Agron Tufës për inxhinierin.Agron Tufës për inxhinierin.Agron Tufës për inxhinierin.Agron Tufës për inxhinierin.

Agron Canaj, një inxhinier
elektrik me interesa për librat,
një mesnatë tetori 1974 arresto-
het nga Sigurimi, që kërkon prej
tij një deklaratë bashkëpunimi
me të. I vendosur në kundërsh-
timin e tij, mbas dy muajsh i
thirrur një mbrëmje në zyrën e
hetuesit, gjendet para një skene
të llahtarshme: bashkëshortja
42-vjeçare dhe vajza 15 vjeçe
dhunohen seksualisht nga dy
hetuesit para syve të tij që ësh-
të i lidhur e nuk mund të lëvizë.
Thirrjes për ndihmë të vajzës
nuk mundet t ' i  qëndrojë më:
"N'atë  çast  nuk durova më.
Logjika nuk kishte më forcë".
Pranon të bëjë kompromisin me
djallin e të padisë veten dhe
shokët për biseda të lira, të cilat

kishin si bosht alternativat që
jepte regjimi: "Ose të ruanim
personalitetin tonë, ose të kthe-
heshim në lakenj që gëzonin
frutet e servilizmit të tyre".

Pasojat  janë të  menjëher-
shme, shokët arrestohen, zhvil-
lohet gjyqi, njëri ekzekutohet,
tjetri merr 12 vjet burg, ndërsa
Agroni dhjetë të tillë. Dërgohet
në Spaç, ku gjen një mjedis tepër
të ftohtë, sepse "Atje shoku im

KRIMET E KOMUNIZMIT

Ngjarja e vitit 1974, inxhinieri tregon çfarë ndodhi
një mesnatë tetori dhe letra e fundit nga e shoqja

nuk pranoi as të më fliste me
gojë.  Për të  unë isha një
tradhtar.  Ndoshta kishte të
drejtë, por ai nuk i dinte kush-
tet që më detyruan ta bëja një
gjë të tillë. "Mbas gjashtë mua-
jsh nëna, e plakur shumë, i vjen
në takim, për t'i thënë se gruaja
dhe vajza 'ndodheshin në qiell'.
Do të njohë të vërtetën e plotë
mbas dhjetë vjetësh, kur kthe-
het në shtëpi e gjen nënën, i vet-

Rrëfimi i tmerrshëm: Spiunova shokët
se hetuesit më përdhunuan gruan e vajzën

mi njeri që i qëndroi pranë në
tragjedinë e tij. E vërteta është
e shkruar në një copë letër të
Lumturisë, bashkëshortes fat-
keqe:

"I dashur Agron!
Në çastin që po të shkruaj

këto radhë kam pirë lëngun vde-
kjeprurës. Fuqitë po më lenë. Në
momentet e fundit dua të tregoj
shkaqet  e  veprimit  tim.  A e
mban mend natën e Sigurimit?

Ajo nuk mbaroi atje ku e le ti.
Akti i fundit u luajt pasi na ho-
qën nga ajo dhomë. Ne u bëmë
pre e akteve shtazarake t'atyre
dy banditëve. Kur u kthyem në
shtëpi Irida ishte çmendur, ndër-
sa un isha e çoroditur. Vajzën u
detyruam t'a shtrojmë në spi-
talin psikiatrik, ku i dha fund
jetës së saj të njomë.

Pas disa ditësh vura re se në
barkun tim po rritej fëmija e një
krimineli. Ky fakt dhe turpi që
ndiej për të dalë para syve të tu
më detyruan të marr vendimin
e vetëvrasjes.

Të puth me mall për vete dhe
për Iridën. E jotja Lumturia".

Përshëndetje, në zbatim të
VKM nr. 283, datë 10.5.2019

"Për marrjen e masave te moni-
torimin e veprimtarisë, sjelljes
apo përdorimit të burimeve
njerëzore, financiare dhe logjis-
tike të administratës sh-
tetërore, gjatë procesit zgjed-
hor për zgjedhjet vendore për
vitin 2019", ju bëjmë me dije se
në rast të angazhimit tuaj si
komisioner zgjedhor në KZAZ
apo KQZ, duhet të paraqiteni
pranë sekretarisë së TK, për të
plotësuar  kërkesën me shkrim
për këtë angazhim. Flm".
Ka qenë ky mesazhi që i është
dërguar nga administrata e
Teatrit Kombëtar, aktorit Ner-
itan Liçaj, i punësuar në këtë
teatër. Përmes një postimi në
profilin e tij në rrjetin social
"Facebook", aktori thotë se kjo
është një shkelje e rëndë e Kush-
tetutës.

"Xhevahiret e Ministrisë së
Kulturës dhe ministreshës (që
ka firmosur prishjen e Teatrit
Kombëtar), që shkel kush-
tetutën si gjithë çeta e saj e Ril-
indjes dhe banditët e adminis-
tratës që u shërbejnë.

Lajmërohemi nga adminis-

DENONCIMI I AKTORIT: MESAZHET NGA TEATRI,
DUAN TË NA KTHEJNË NË KOMISIONERË ZGJEDHJESH

trata e TK me kërkesë të Ministrisë
së Kulturës për këto xhevahire.
Këtu keni masazhin që kam marrë
nga administrata dhe përgjigja që
i kam dhënë. Kam fshirë emrin e
punonjëses për hir të privatësisë.
Kjo i është dërguar aktorëve të TK
për t'i kthyer ata në komisionerë
siç e shihni!", thotë Liçaj.

Mesazhit të dërguar nga një
punonjëse e TK, ai i është përgjig-
jur: "Këtë mesazh do e hedh në
media. Kontrata ime me TK nuk
ka asnjë pikë që të më detyrojë

mua të zbatoj këtë gjë. E drejta e
votës është individuale dhe s'ka
asnjë ligj që të më detyrojë të zba-
toj vendimet e kundraligjshme me
dekretin e kreut të shtetit që është
botuar në Fletoren Zyrtare. Pran-
daj e konsideroj këtë lajmërim nga
administrata si shkelje".

Për Liçajn, kjo është një shkel-
je e rëndë e Kushtetutës dhe ligjit,
që e shpreh qartë se institucionet
e artit dhe të kulturës janë të de-
politizuar. "Sigurisht këtë mesazh,
që shkel dhe kontratën që ne ak-

torët kemi me administratën e TK
unë do e çoj në të gjitha institucio-
net e këtij vendi dhe do jua bëj me
dije dhe organizmave ndërko-
mbëtare për të vërtetuar para
gjithë shqiptarëve dhe ndërko-
mbëtarëve sulmin politik që
artistët dhe institucionet e artit
pësojnë nga qeveria e Rilindjes dhe
mazhoranca ilegjitime e Repub-
likës së Shqipërisë", e mbyll re-
agimin e tij, aktori i Teatrit Ko-
mbëtar, Neritan Liçaj.

Kujtojmë se prej më shumë se
një viti Neritan Liçaj është pjesë e
Aleancës për Mbrojtjen e Teatrit
Kombëtar dhe si i tillë, ai protest-
on çdo mbrëmje kundër vendimit
të qeverisë për rrafshimin e dy te-
atrove kombëtarë dhe ndërtimin e
një të vetmi të ri, me PPP. Duke
qenë se artistët kanë përllogaritur
humbje të truallit të teatrit dhe
shndërrim të zonës historike për-
reth tij përveç rrafshimin të dy go-
dinave, përplasja e qeverisjes lokale
dhe qendrore me ta vijon prej mar-
sit të vitit 2018.

Liçaj është mes atyre aktorëve
të qëndresës që ka refuzuar të

lëshojë teatrin dhe është betuar
se do ta mbrojë edhe me trup në
rast se qeveria dërgon grupe për
shembjen  e dy teatrove.

Agron Tufa

Neritan Liçaj
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Për njohjen e
Kosovës nga Izraeli

Opinioni i   Ditës

Nga Akri Çipa

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

... një shtet sovran u shpërnda
gjerësisht nga mediat izraelite.
Deklarata e Presidentit Thaçi ish-
te vetëm një nga disa përpjekje të
zyrtarëve kosovarë për të bindur
Izraelin të tejkalojë hezitimin e
deritanishëm dhe të njohë shtetin
më të ri në Ballkan. Pavarësisht se
ishte një pohim disi populist, sug-
jerimi themelor se Izraeli do të fi-
tonte një mik duke njohur Kos-
ovën fton për reflektim.

Këtë vit, Kosova festoi 11-vjetor-
in e pavarësisë nga Serbia - pas
shpalljes së njëanshme të vitit
2008. Kosova - popullsia e së cilës
është mbi 90% etnikisht shqiptare,
është njohur nga më shumë se 110
vende, duke përfshirë Shtetet e
Bashkuara, Mbretërinë e Bash-
kuar, Francën, Gjermaninë dhe
shumicën e vendeve perëndimore.
Megjithatë, Serbia, e mbështetur
nga Rusia, refuzon të njohë Kos-
ovën dhe është përpjekur në
mënyrë aktive për ta bllokuar atë
nga integrimi në organizatat
ndërkombëtare si Kombet e Bash-
kuara.

Izraeli është në grupin e
vendeve që ende nuk e njohin Kos-
ovën si një vend të pavarur. Dy ven-
det nuk kanë marrëdhënie zyrtare
me njëra-tjetrën. Ngurrimi i Izra-
elit për të njohur Kosovën është
pjesërisht i motivuar nga frika se
shpallja e njëanshme e pavarësisë
së Kosovës mund të përdoret si
precedent në lidhje me konfliktin
izraelito-palestinez. Megjithatë,
faktet tregojnë që nuk ka bazë për
frikë të tillë.

Pavarësia e Kosovës është e ba-
zuar në aspiratën për vetëvendosje
të popullsisë së saj pas fushatës së
spastrimit etnik që Serbia zhvilloi
kundër këtij rajoni të mëparshëm

autonom dhe që u ndalua nga ndë-
rhyrja ndërkombëtare. Bisedimet
e udhëhequra nga OKB-ja midis
1999 dhe 2008 duke nxitur një
zgjidhje përfundimtare për konf-
liktin midis Kosovës dhe Serbisë
dështuan për shkak të refuzimit
serb. Nuk mund të ketë krahasim
në këtë rast me konfliktin izraeli-
to-palestinez, ku tejzgjatja e kon-
fliktit vjen kryesisht për shkak të
refuzimit në shumë raste të
udhëheqjes palestineze për kom-
promis.

Për më tepër, shpallja e pavarë-
sisë së Kosovës është mbështetur
nga Gjykata Ndërkombëtare e
Drejtësisë (GJND). Në Opinionin
e saj Këshillimor në vitin 2010, pas
kërkesës nga Asambleja e
Përgjithshme e OKB-së, GJND-ja

vuri në dukje se shpallja e pavarë-
sisë së Kosovës nuk shkel asnjë
ligj ndërkombëtar. Rasti sui gen-
eris i Kosovës është argumentu-
ar herë pas herë. Megjithatë, ar-
gumenti më i pakundërshtueshëm
ndaj analogjive të mundshme mi-
dis kontekstit Kosovë-Serbi dhe
konfliktit izraelito-palestinez ësh-
të refuzimi i Autoritetit Palestin-
ez për pavarësinë e Kosovës dhe
mbështetjen e qartë për Serbinë.
Ky qëndrim varros në vetvete të
gjitha pretendimet e mundshme
që Kosova mund të përdoret si
precedent për rastin palestinez.

Faktori tjetër i rëndësishëm që
ka ndikuar në qasjen e zyrtarëve
izraelitë për Kosovën ka qenë pla-
saritja hipotetike që kjo njohje do
të shkaktonte në marrëdhëniet

midis shtetit të Izraelit dhe Ser-
bisë. Por marrëdhëniet serbo-izra-
elite kanë pasur problemet e tyre.
Në shumë raste, Serbia ka mbësh-
tetur palestinezët dhe aleatët e
tyre në OKB. Vitin e kaluar, Ser-
bia kritikoi ashpër Izraelin për
pjesëmarrjen në një ceremoni në
Kroaci. Por, marrëdhënia midis dy
vendeve ka treguar se është e qën-
drueshme dhe i ka kapërcyer këto
përplasje. Njohja izraelite e Kos-
ovës, sipas të gjitha gjasave, do
jetë po aq e kapërcyeshme për
marrëdhëniet izraelito-serbe. Në
fund të fundit, shumica e vendeve
demokratike perëndimore e njo-
hin dhe mbështesin në mënyrë
aktive pavarësinë e Kosovës dhe
Serbia vazhdon të ketë mar-
rëdhënie miqësore me ta.

Së fundmi, njohja e Kosovës do
të përbënte një mik të shtuar për
Izraelin. Përveç deklaratave zyr-
tare, shqiptarët në përgjithësi
kanë një simpati të thellë për bash-
kësinë hebraike dhe shtetin he-
bre, i cili manifestohet edhe në
marrëdhëniet e shkëlqyera midis
Shqipërisë dhe shtetit të Izraelit.
Kjo marrëdhënie mes shqiptarëve
dhe hebrenjve u forcua në tragjed-
inë e Holokaustit, kur shqiptarët
në Shqipëri dhe në Kosovë refu-
zuan t'i dorëzonin anëtarët e ko-
muniteteve lokale hebreje tek Ita-
lia fashiste dhe Gjermaninë na-
ziste; ndërkohë që ndihmuan
shumë refugjatë hebrenj që iknin
nga Evropa Qendrore dhe Jugore,
duke u ofruar atyre ushqim dhe
strehim. Dhe kjo lidhje u përforc-
ua në vitin 1999, kur gjatë
spastrimit etnik të kryer në Kos-
ovë nga Serbia, Izraeli mirëpriti
refugjatët shqiptarë.

Këtë javë, më 11 qershor, Koso-
va festoi kapitullimin e Serbisë
dhe tërheqjen e saj nga Kosova.
Ky kapitullim bëri të mundur që
një milion refugjatë që ikën nga
Kosova gjatë luftës, duke përf-
shirë ata që përkohësisht gjetën
strehë në Izrael, të kthehen në
shtëpi. Por, në të njëjtën kohë ish-
te momenti përcaktues që i vuri
në lëvizje rrotat e historisë dhe çoi
në realitetin e ri të pavarësisë së
pakthyeshme të Kosovës. Nëse ka
diçka që edhe kritikët e tij gjith-
monë e pranojnë, kryeministri
Benjamin Netanjahu e ka
udhëhequr Izraelin përmes një
qasjeje realiste dhe pragmatike drejt
zgjerimit të listës së miqve të Izraelit
në arenën botërore. Duke njohur Ko-
sovën tani, Izraeli jo vetëm që do të
bënte drejtësi ndaj realitetit, por do të
shtonte edhe një emër në atë listë.

Shkrimi është botuarShkrimi është botuarShkrimi është botuarShkrimi është botuarShkrimi është botuar
fillimisht në "Jerusalem Post"fillimisht në "Jerusalem Post"fillimisht në "Jerusalem Post"fillimisht në "Jerusalem Post"fillimisht në "Jerusalem Post"
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Ekziston mundësia të përfshiheni nga pe-
simizmi. Do të ishte mirë nëse merrni pjesë
në aktivitete të ndryshme, në mënyrë që
të dilni nga kjo gjendje. Gjatë ditës mund të
njihni dikë, i cili/e cila do të lërë gjurmë në
kujtesën tuaj.

DEMI

Të lindurit e kësaj shenje do të shohin
një mënyrë të re për t'u bërë të pasur.
Megjithatë, mos nxitoni teksa merrni një
vendim. Rekomandohet të kujdeseni për
veten. Rishikoni dietën ushqimore dhe
mos e shkelni atë.

UJORI

BRICJAPI

SHIGJETARI

AKREPI

PESHORJA

LUANI

V I R G J E R E S H A

GAFORJA

BINJAKET

DASHI

PESHQIT

Mos u nxitoni në marrëdhënien tuaj
romantike. Nuk përjashtohet një konf-
likt i mundshëm me partnerin/partner-
en, çfarë mund të çojë deri në ndarje.
Megjithatë, qetësohuni para se të mer-
rni një vendim të tillë.

Sot mund të vini re paqëndrueshmëri në
marrëdhënien tuaj. Do ta keni të vështirë
bashkëpunimin në punë. Ata që janë famil-
jarë, ka gjasa të kenë probleme me fëm-
ijët. Mos këmbëngulni që të zbatohet me-
doemos mendimi juaj.

Ekziston mundësia që të përballeni me mo-
mente të pakëndshme gjatë ditës. Dikush do
të përpiqet t'ju vërë në lojë qëllimisht. Sa i
përket anës financiare, gjendja do të jetë e
mirë. Ata që janë në kërkim të dashurisë, nuk
duhet t'i besojnë verbërisht fjalëve të dikujt.

Nuk këshillohet të refuzoni këshillën e
miqve. Ndoshta ky rekomandim do t'ju
ndihmojë të shmangni problemet ose
të tregoheni mjaft i kujdesshëm në
çështjet personale. Është dita e duhur
për të nisur luftën ndaj dobësive tuaja.

Peshoret do të jenë të buzëqeshur dhe
aktiv. Pozitiviteti do t'ju ndihmojë të pozi-
cionoheni mjaft mirë në profesionin tuaj,
ose për të gjetur një partner ideal për
romancë. Shmangni kopjet dhe mos i
besoni personave që ju afrohen vazh-
dimisht për interes.

Do të befasoheni nga një surprizë mjaft e
këndshme.  Qetësohuni dhe mendoni se
çfarë do të bëni në vijim. Nuk është dita e
duhur për takime apo për nisjen e një pune
të re. Pasdite rekomandohet të gjeni kohë
për t'u relaksuar për të rifituar energjitë.

Përpiquni të mendoni pozitivisht dhe të ecni
përpara. Shfrytëzoni të gjitha shanset dhe
mos hezitoni të merrni një vendim të rëndë-
sishëm gjatë ditës së sotme. Pasdite mund
të zhvilloni një takim të papritur, i cili do t'ju
bëjë të mendoheni gjatë.

Përpiquni maksimalisht të evitoni konf-
liktet me të tjerët. Vetëm në këtë
mënyrë mund të shënoni sukses në
aspektin profesional. Nuk rekoman-
dohet të nisni një udhëtim këtë të en-
jte.

Sot mund të bëheni konfuzë nga interesi i shtu-
ar që po tregon dikush ndaj jush. Nëse nuk arrini
të kuptoni qëllimin e tij, bëni mire të ftoni në një
takim dhe të bisedoni hapur. Të enjten nuk do të
keni surpriza. Dita në tërësi nuk do të jetë prob-
lematike, sa i përket anës profesionale.

Bëni mirë t'i besoni intuitës nëse keni dyshime
për vërtetësinë e fjalëve të dikujt. Çdo këshillë
e marrë nga njerëz të mençur do të jetë e
vlefshme. Kontrolloni sjelljen dhe buxhetin tuaj.
Kujdes me daljet në mbrëmje, pasi mund të
shpenzoni më shumë seç kishit parashikuar.

Organizata e Rilindjes
duhet të shkrihet

Opinioni i   Ditës

Nga Armand Shkullaku

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

... rrugëzgjidhje, shkrirjen e or-
ganizatës dhe rikthimin te partia
politike dhe rregullat normale të
funksionimit të saj.

Manipulimi zgjedhor, që doli në
dritë pas audiove të "Bild" ishte një
dëshmi e qartë se mekanizmi elek-
toral, që deri dje ka qenë shpesh i
dëmtuar nga ndërhyrjet e forcave
politike, këtë herë ka funksionu-
ar si një skemë e pastër mafioze,
që nga drejtimi direkt i kupolës e
deri te shantazhi i votuesve të
thjeshtë.

Sigurisht në Shqipëri janë
shënuar raste të rënda të dëmtim-
it të zgjedhjeve, janë rrëmbyer kuti
ditën dhe natën, është përdorur
Gjykata Kushtetuese për të
shpërndarë mandate deputetësh
apo KQZ për të zhbërë rezultate si
ai zgjedhjeve në Tiranë në vitin
2011. Në të gjitha këto raste,
përgjegjësit kanë qenë të shënjuar
në sytë e të gjithëve dhe partitë e
njollosura e kanë marrë faturën e
rëndë mbi vete për këto akte të
shëmtuara. Por në asnjë rast, asn-
jë parti e madhe politike, PD ose
PS, nuk kishte shkuar në ma-
nipulimin dhe deformimin deri në
qelizë të një procesi elektoral.

Angazhimi i kriminelëve jo
thjesht si mjet presioni ndaj
kundërshtarit, por si pjesë e pro-
cesit, madje duke arritur edhe të
zgjidhen vetë si përfaqësues të pop-
ullit; përfshirja direkt e kryeminis-
trit dhe ministrave me lloj-lloj per-
sonazhesh që kontrollojnë votën;
presioni i neveritshëm për bukën
e gojës ndaj nëpunësve që paguhen
nga taksat e shqiptarëve, blerja e
turpshme e votës së nevojtarëve që
qeveria i ka lënë në mjerim; për-
dorimi i policisë dhe mjeteve sh-
tetërore për të penguar kundërsh-
tarët politikë etj., nuk janë meto-
da të një partie politike, qoftë edhe
në kohën më të errët të saj, por të
një organizate të strukturuar që
s'ka lidhje me përgjegjësinë ndaj
qytetarëve, por me bindjen e ver-
bër ndaj hierarkisë së pushtetit.

Rilindja prej kohësh e ka asgjë-
suar Partinë Socialiste. Nuk ka më
zgjedhje, nuk ka zëra kundër, nuk
ka debat, nuk ka alternativa në
përzgjedhjen e kandidatëve dhe
përfaqësimi më i lartë politik, siç
është qeveria, është katandisur te
disa anonimë, vullnet dhe tekë e
kreut të organizatës. Kësisoj, or-
ganizatës nuk i intereson as cilë-
sia e qeverisjes dhe as përgjegjësia
politike para votuesve, por kon-
trolli i tyre me çdo mjet dhe me-
todë si e vetmja mundësi për të
mbajtur pushtetin.

Kush dëgjon përgjimet e Dibrës,
më të drejtë mund të pyesë: ore, po
ç'i duhej Edi Ramës me çdo çmim

kjo bashki, sa të mobilizonte një
strukturë të tërë, nga ministrat e
deri te banditët për ta fituar atë?
A ia vlente risku i një manipulimi
të rëndë për Dibrën, ndërkohë që
kontrollonte thuajse gjithë ven-
din? Organizata nuk i bën llogaritë
në këtë mënyrë, me ndjeshmërinë
e një force politike që ka si qëllim
të përmirësojë jetën e qytetarëve.
Organizata duhet të tregojë forcë,
mbi të gjitha në bastionet e
kundërshtarit, për ta frikësuar
atë, për ta shantazhuar dhe për t'u
ngulur në kokë njerëzve se është
ajo dhe vetëm ajo që ka në dorë
gjithçka, vetë jetën e tyre. Të gjithë
duhet t'i nënshtrohen dhe ta pra-
nojnë si alternativë të vetme.
Puna, buka e përditshme, arsimi,
kujdesi shëndetësor, rruga, uji, e
ardhmja e fëmijëve, nuk janë çësh-
tje që rregullohen nga qeverisjet e
mira dhe alternimi i tyre, por nga
vullneti i Padrinos. I atij që koman-
don organizatën.

Nuk është rastësi që në këto
përgjime, por edhe në shumë afera

e skandale të tjera, nuk dalin të
përfshirë emra socialistësh të
vjetër. Nuk del Pandeli Majko, Vasi-
lika Hysi, Bashkim Fino, Erjon Braçe
etj. Ata janë te rregullat politikë të
luftës me kundërshtarin. Në organi-
zatë veprojnë ata, që kapitalin poli-
tik e kanë të lidhur me shërbimin
ndaj kreut dhe jo ndaj qytetarëve.

Një parti politike do të reagon-
te ndryshe pas daljes në dritë të
këtyre përgjimeve të frikshme. Pa-
varësisht procedurave ligjore,
përgjegjësia politike do të duhej të
prevalonte. Figurat e kapura me
presh në dorë, nga shefat e policisë
e deri te kandidatët aktualë për
kryetarë bashkish do të duhej të
pezulloheshin e shkarkoheshin.
Akti moral e ç'tensionon situatën
dhe i jep mundësi një partie të
kërkojë ndjesën e publikut. Orga-
nizata nuk vepron kështu, nuk
veproi as për Durrësin e nuk do të
veprojë as për Dibrën. Akti moral
për të është dobësi dhe asaj i duhet
të tregojë forcë për të mbajtur në
këmbë mekanizmin ekstrapolitik

që i garanton pushtetin. Reagimi i
vetëm që njeh ajo është mohimi dhe
akuza ndaj kundërshtarit.

Mirëpo kjo mënyrë e qeverisjes
dhe e kontrollit të shtetit, që elim-
inon konkurrencën politike, e çon
vendin në përplasje. Nënshtrimi
ndaj organizatës nuk mund të zg-
jasë përjetësisht. Prandaj është
koha e përgjegjësisë politike. Ril-
indja duhet t'i hapë rrugë Partisë
Socialiste për të rikthyer normali-
tetin në vend. Mjafton edhe pohi-
mi i atyre që i bëjnë fresk qeverisë,
se fenomene të tilla kanë ndodhur
edhe më parë, për të ndëshkuar ata
që po i përsërisin ato. Organizata
dështoi në premtimin e saj të madh
për të bërë shtet dhe një Shqipëri
më të mirë, tani Shqipëria duhet të
çlirohet prej saj. Niçet apo Keshët
nuk janë as Partia Socialiste dhe
as vullneti i qytetarëve. Dhe as Di-
bra nuk është modeli për të mbaj-
tur përjetësisht pushtetin. Sa më
parë të kuptohet kjo, aq më shumë
do të largohet konflikti për t'i lënë
vend politikës.
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Bosi i Partizanit pretendon ta mbyllë shpejt kompleksin dhe do fat në Champions

Demi: Trajneri dhe merkato
janë çështje të Olsi Ramës

Presidenti i ka "deleguar" pushtetin drejtorit
Gazmend Demi nuk

është nga ata presi
dentë që kërkon të

ndërhyjë në çwshtjet  e
brendshme të klubit. Pref-
eron që me to të merret
stafi. Natyrisht, vulën e
vendos ai, por siç rrëfen në
intervistën e dhënë "Re-
port Tv", drejtori Olsi Rama
është personi që ka
zgjedhur trajnerin dhe do
të merret me merkaton. Ai
shpreson të përfundojë sa
më shpejt  "shtëpinë e
kuqe" dhe nuk ia kursen
një përgjigje Safet Gjicit.

Trajneri  i  r i  FrankoTrajneri  i  r i  FrankoTrajneri  i  r i  FrankoTrajneri  i  r i  FrankoTrajneri  i  r i  Franko
Lerda, zgjedhja e juaj apoLerda, zgjedhja e juaj apoLerda, zgjedhja e juaj apoLerda, zgjedhja e juaj apoLerda, zgjedhja e juaj apo
e drejtorit Olsi Rama?e drejtorit Olsi Rama?e drejtorit Olsi Rama?e drejtorit Olsi Rama?e drejtorit Olsi Rama?

Siç e dini, e ka thënë
edhe drejtori, mbas ikjes së
Gegës për një problem
familjar, mbetëm dhe bëmë
disa interesime. E morëm
italian, sepse duam të arr-
ijmë një nivel më lart,
sepse kuptohet për tekni-
kën dhe të gjitha. Kishim

Jeton Selimi

sim tek ekipi im, te stafi
im, te drejtori. Me disa për-
forcime që do tw bëjmë be-
soj se është i kalueshëm.

Kompleksi i Partizan-Kompleksi i Partizan-Kompleksi i Partizan-Kompleksi i Partizan-Kompleksi i Partizan-
it. Gjici ka thënë se sta-it. Gjici ka thënë se sta-it. Gjici ka thënë se sta-it. Gjici ka thënë se sta-it. Gjici ka thënë se sta-
diumi i Kdiumi i Kdiumi i Kdiumi i Kdiumi i Kukësit do përukësit do përukësit do përukësit do përukësit do për-----
fundojë më shpejt…fundojë më shpejt…fundojë më shpejt…fundojë më shpejt…fundojë më shpejt…

Nuk e di çfarë ka thënë
presidenti Gjici, sepse atij
stadiumin ia bën bashkia
dhe federata. Ne si Partiza-
nin po e bëjmë vetë. Unë
nuk jam në garë se çfarë
bën Gjici, unë shpresoj që
ta mbaroj sa më shpejt.

Ka ndonjë datë se kurKa ndonjë datë se kurKa ndonjë datë se kurKa ndonjë datë se kurKa ndonjë datë se kur
do të rinisin punimet?do të rinisin punimet?do të rinisin punimet?do të rinisin punimet?do të rinisin punimet?

Shpresoj shumë që kam-
pionatin ta nisim te ky
ministadiumi ynë.

Përse u largua trajneriPërse u largua trajneriPërse u largua trajneriPërse u largua trajneriPërse u largua trajneri
Gega? Thuhet për arsyeGega? Thuhet për arsyeGega? Thuhet për arsyeGega? Thuhet për arsyeGega? Thuhet për arsye
personale, por këto ditëpersonale, por këto ditëpersonale, por këto ditëpersonale, por këto ditëpersonale, por këto ditë
a i  ë s h t ë  p a r ë  n ë  S h -a i  ë s h t ë  p a r ë  n ë  S h -a i  ë s h t ë  p a r ë  n ë  S h -a i  ë s h t ë  p a r ë  n ë  S h -a i  ë s h t ë  p a r ë  n ë  S h -
qipëri…qipëri…qipëri…qipëri…qipëri…

Trajnerin Gega e uroj
për fitoren e titullit. Ka
qenë një trajner i respek-
tuar. Gegën e kam sjellë
unë te Partizani. Kjo është
hera e parë dhe e vetme që
unë sjell trajner te Partiza-
ni. Kemi dhënë dorën si
burrat dhe ka ardhur pa
kontratë te Partizani. Pas
disa muajsh me drejtorin
Rama pa më thënë mua
bënë kontratën. Që të jemi
korrekt ajo kontratë u bë
me të gjitha kushtet që
donte Gega.  Më ka ardhur
një ditë të bukur, mbasi ka
folur me drejtorin, për një
problem familjar. I kam
dhënë dorën dhe i  kam
thënë familja është mbi të
gjitha. Kështu që ka qenë
një ndarje xhentëlmenësh.
Ka patur vetëm një prob-
lem familjar, asnjë pra-
paskenë tjetër unë nuk e
di të ketë. E dija që ka ikur
në Amerikë, ju po thoni që
është këtu, nuk kam infor-

do bëjmë një ekip më të
mirë se sa e kemi pasur në
aspektin teknik, rregullit
dhe disiplinës.

Shorti në ChampionsShorti në ChampionsShorti në ChampionsShorti në ChampionsShorti në Champions
me Karabak,  do  dëshi -me Karabak,  do  dëshi -me Karabak,  do  dëshi -me Karabak,  do  dëshi -me Karabak,  do  dëshi -
ronit një skuadër tjetër?ronit një skuadër tjetër?ronit një skuadër tjetër?ronit një skuadër tjetër?ronit një skuadër tjetër?

Kuptohet që Karabak
është një ekip më me eks-
periencë se ne. Ka shumë
vite kampion i Azerbajx-
hanit,  me kualitete të
mira, ka qenë deri në gru-
pet e Champions League.
Gjithsesi, unë nuk kisha
pretendim për ndonjë ekip
tjetër, sepse tek e fundit 11
me 11 luajmë. Unë kam be-

disa trajnerë, por drejtori
zgjodhi Franko Lerdën, të

cilit unë i kam dhënë be-
simin e plotë. Mendojmë se

macion. Megjithatë unë i
uroj fat  dhe gjithë të
mirat. Nëse ikën në një
skuadër tjetër pastë fat
dhe ishalla mos të ketë ato
problemet që më tha mua.

Tirana shumë aktiTirana shumë aktiTirana shumë aktiTirana shumë aktiTirana shumë aktivvvvveeeee
në mernë mernë mernë mernë merkakakakakatototototo. Ka mar. Ka mar. Ka mar. Ka mar. Ka marrë drë drë drë drë dyyyyy
l o j t a r ë  t ë  P a r t i z a n i t .l o j t a r ë  t ë  P a r t i z a n i t .l o j t a r ë  t ë  P a r t i z a n i t .l o j t a r ë  t ë  P a r t i z a n i t .l o j t a r ë  t ë  P a r t i z a n i t .
Mendoni se do ndryshojëMendoni se do ndryshojëMendoni se do ndryshojëMendoni se do ndryshojëMendoni se do ndryshojë
historia në derbi? Kenihistoria në derbi? Kenihistoria në derbi? Kenihistoria në derbi? Kenihistoria në derbi? Keni
thënë që nuk fitojnë sa tëthënë që nuk fitojnë sa tëthënë që nuk fitojnë sa tëthënë që nuk fitojnë sa tëthënë që nuk fitojnë sa të
jem unë president…jem unë president…jem unë president…jem unë president…jem unë president…

Tani,  derbi dihet që
është derbi. Unë i pari po
gëzohem shumë që Tirana
po përforcohet. Tek e fun-
dit  këto dy ekipe kanë
qenë vlera e shumë viteve
në kampionatit shqiptar.
Me oshilacionet e të dy-
jave, sepse Partizani ka pa-
tur të vetat dhe gjithash-
tu edhe Tirana. Për
lojtarët që ka marrë nuk
kam informacion sepse
unë nuk i ndjek skuadrat
e tjera. Derbi do të jetë
prapë derbi, të tri rezul-
tatet janë brenda, por be-
soj se ne do të jemi gjith-
monë më të fortë.

Për merPër merPër merPër merPër merkakakakakaton fton fton fton fton flitet selitet selitet selitet selitet se
do të afrohet Balaj dhedo të afrohet Balaj dhedo të afrohet Balaj dhedo të afrohet Balaj dhedo të afrohet Balaj dhe
Ramadani…Ramadani…Ramadani…Ramadani…Ramadani…

Në informacionin tim,
sepse me këtë punë mer-
ret drejtori,  e ka eksk-
luzive, e ka marrë vetë
përsipër. Shpresoj se do
sjellë lojtarë shumë të
mirë, të cilët besoj se do
bëjnë diferencën. Është
në punë çdo ditë për të
sjellë lojtarë cilësorë, siç e
dinë të gjithë nuk është e
lehtë, sepse dihet opinio-
ni për Shqipërinë,
megjithatë jemi në rrugë
të mbarë. Për dy prurjet
nga kampionati shqiptar
flitet  se janë lojtarë
shumë cilësorë. Si Melo
ashtu edhe ish-lojtari jonë
që luante te Teuta (Hakaj).
Drejtori është shumë en-
tuziast për të sjellë disa
prurje shumë serioze dhe
shumë të forta.

Korçarët njoftojnë shtyrjen e vendimit

Skënderbeu-UEFA, KAS
do të shprehet më 12 korrik!

Spanja ia beson stolin Morenos

Luis Erike si Gega, largohet
për "arsye personale"

Skënderbeu, ti
fozët e tij dhe

opinioni sportive
duhet të presë
akoma më gjatë
për të mësuar
vendimin e
Gjykatës së Arbi-
trazhit Sportiv
në Lozanë. Kon-
firmimi vjen nga
vetë klubi korçar,
që një ditë pasi
bëri të ditur se
priste të mësonte
të ardhmen në
Europë në datën
21 qershor, tashmë ka shtyrë këtë afat për 12 korrik.
Në fakt, është Gjykata e Arbitrazhit Sportiv, që me anë
të një njoftimi zyrtar, i bën me dije klubit të Skënder-
beut se ende duhet të qëndrojë në pritje. Skuadra sh-
qiptare kërkon pezullimin e dënimit të ashpër të UEFA-
s, që e ka përjashtuar për dhjetë vite nga Kupat e Eu-
ropës, pasi pretendon se Skënderbeu ka trukuar rezu-
ltatin e ndeshjeve. Megjithatë, korçarët në këtë edi-
cion mbeten jashtë Europës, pasi Laçi që i zëvendësoi
luan ndeshjen e parë në datën 11 korrik.

Luis Enrike
nuk do të jetë

më trajner i Ko-
mbëtares së Span-
jës! Vendimi ësh-
të konfirmuar
nga presidenti
Rubiales nëpërm-
jet një konference
të jashtëzakon-
shme për shtyp,
që u ka komuni-
kuar mediave
vendimin e 49-
vjeçarit për të
mos qenë më tra-
jner i "Furia Roja"-
s për pjesën e
mbetur të kon-
tratës. Trajneri i
lindur në Gijon,
zëvendësoi në
detyrë Fernando Hierron në korrik të vitit 2018, ndërsa
largohet nga posti në më pak se një vit drejtimi të skuadrës.
Vendin e tij, Federata Spanjolle e Futbollit, ka vendosur
t'ia besojë Robert Morenos, që mbante deri pak orë më
parë postin e zv/trajnerit të kombëtares.

RRUGËTIMI NË EUROPË

Roma në rrugën e Kukësit!
Partizani kësaj radhe kënaqet

Tabloja europiane për eki
pet shqiptar merr formë

të plotë. Pas shortit të së mar-
tës, ku Partizani, Kukësi, Teu-
ta dhe Laçi njohën rivalët e
tyre në aventurën europiane,
këtë të mwrkurë ekipet sh-
qiptarë janë njohur dhe me
kundërshtarët e ardhshëm në
rast kualifikimi. Karabaku në
letër ishte kundërshtari më i
fortë i mundshëm për Parti-
zanit, një skuadër me një su-
per buxhet, e cila prej kohësh

luan në nivele shumë të larta
në Europë. Nëse arrin të
kalojë këtë pengesë të madhe,
por jo të pamundur, Partizan-
it do të përballet me fituesin
e çiftit Dundalk-Riga, dy
kundërshtarë më të lehtë.
Nëse të kuqtë dështojnë në
turin e parë në Champions
League, atëherë do të luajnë

në turin e dytë në Europa
League, ku do të përballen me
fituesin e citit, Sherif Tiraspol-
Saburtalo, një skuadër e pan-
johur gjeorgjiane. Të pafat janë
nën kampionët e vendit, Kukë-
si. Nëse verilindorët arrijnë të
kalojnë Debreçenin, në raun-
din e dytë do të përballen me
Romën, një sfidë dhe një

kundërshtar thuajse e pam-
undur për t'u kaluar për
ekipin e Ernest Gjokës.
Kundërshtar i frikshëm
edhe për Teutën. Skuadra
bregdetare do të ndeshet me
fituesin e çiftit Gzira (Arme-
ni) - Hajduk Split (Kroaci).
Më me fat në këtë short ka
qenë Laçi. Në rast kualifiki-
mi ndaj Hapoel Ber Shevës,
kurbinasit do të ndeshen
me fituesen e çiftit, Shiroki
Brijeg - Kairat Almati.
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Gjeni ndryshimin

Dy figurat kanë ndryshime nga njëra-tjetra

Përgjigja, ja cilat janë ndryshimet e figurave
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Plotësoni vendet bosh në mënyrë që çdo kolonë të ketë numrat nga 1-9

SUDOK Përgjigje e sudokut të numrit të kaluar
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KRIPTOSKEME
Përgjigja e numrit të djeshëmKRIPTOSKEME

Fjalëkryqi (1) Fjalëkryqi (2)
HORIZONTAL:
1. Patricia këngëtare.
5. I vocërr ai i Migjenit
9. Hari spiune.
12. Qyteti i Robespierre.
14. Phineas i famshëm i cirkut.
16. Pak latinisht.
17. Inicilet e Banderas.
19. Janë tek në rrota.
20. Pak efikasitet.
22. Eshtë shkolla fillore.
24. Arrihet duke aderuar
27. Pak iniciativë.
28. Një... art i Don Judd.
29. U kompozua nga Rachmaninov.
31. Diku në qendër.
32. Një është për të lidhur.
33. Jepet për hartim.
35. Sergej, poet i famshëm rus.
37. Veriu pa kufij.

HORIZONTAL
1. Bëjnë arte me re.
2. Krijoi Arsene Lupin (inic).
3. Janë forma.
10. Në hyrje të plazhit.
11. Kapen të parat.
13. Janë ufot.
14. Mbahen nga ata që i thyejnë.
18. Inicialet e Mascagni-t.
19. Në krye të trupave.
20. Eshtë edhe ai i Këngëve dhe valleve.
22. Pak hemorragji.
23. U shkrua nga Jack London.
25. Institucione Ndërkombëtare Europiane.
26. Scarlet e Bashkë me erën.
27. Janë tituj në ekran.
29. Eric aktor.
31. Kështu e ka syrin vigjilenti
32. Janë nofka.
35. Një provë... inteligjence.

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

39. Mbyllin një tender.
41. Një pjesë analogjisë.
42. Mjeku pa ju.
43. Nisin nga kreu.
44. Një racë kombi.
46. Një rapper i famshëm.
49. Një pikë... vaji.
50. Në fund majtas.
51. Ndizen me një çelës.
53. Emri i Delon
54. Janë të dërguar specialë

VERETIKAL

1. Eshtë edhe ai i sheqerit.
2. Eshtë lloj papagalli.
3. Një Pop i Andy Warhol.
4. Sapo fillojnë.
6. Qendër në Kubë.
7. Eshtë pluhuri si Dash.

8. Eshtë e hollë dhe therëse.
9. Fillojnë muzikën.
10. Një kontinent i ri.
11. Eshtë për medaljen e parë.
13. Kujtohet për një fitore të grekëve ndaj
persëve.
15. Provinca e boerëve.
18. Eshtë qyteti i njëmbinjë dritareve.
21. Eshtë dukuria.
22. Eshtë hidrokarbur.
23. Griffith aktore.
25. Qe perëndesha e fitores.
26. Mbeten në fund.
30. Tregon çmimin.
34. Këndohet në opera.
36. Para Fe në New Mexico.
37. Eshtë princ arab.
38. Tony që këndon Quando, quando, quan-
do.
40. Bën mëza.
45. Pak tolerante.
47. Modem pa zë.
48. Pak marramendëse.
50. Mbyllin  një dyqan.
52. Fillojnë teorikisht.

- Pa guxim, nuk mund të
ketë të vërtetë, pa të
vërtetën nuk mund të ketë
virtyt tjetër.

- Shumë fëmijë, shumë
shqetësime. Asnjë fëmijë,
asnjë gëzim.

- Për sa kohë që ka fëmijë
të cilët janë të uritur, Zoti
nuk ekziston!

- Disa njerëz shfryjnë
sepse trëndafilat kanë
gjemba. Unë jam
mirënjohës që gjembat kanë
trëndafila.

ZBAVITJE

- Nëse gjithmonë bën atë që të pëlqen,
të paktën një person është i kënaqur.
- Shtëpinë e njeriut të punësuar, uria e
shikon nga jashtë, dhe nuk guxon të
hyjnë brenda.

- Të ecësh me një mik në errësirë,
është më mirë se sa të ecësh i vetëm
në dritë.
- Fëmijët janë kureshtarë. Fëmijët
vëzhgojnë milingonat ndërsa të rriturit i
shkelin.

37. Mund të jenë me sahat.
38. Një pjesë e naivitetit.

40. Pak imagjinatë.
42. Pikat pa kufij
43. Fillojnë aksionin.
44. Kërkohet nga poetët.
47. Nota e diapazonit.
48. I prin kolonës.
51. Eshtë filozofie moralit.
52. Ulet në dhomën e lartë.

VERTIKAL

1. Malet pa kufij.
2. Janë banorë imagjinarë të plan-
etit të kuq.
4. Inicialet e Altman.
5. Një sportist që arrin majat
6. Courier ish-kampion i tenisit.
7. Fillojnë testin.
8. Mund të jetë parabolike.
9. Bie me ballë.
10. Carnera, ish-kampion i ringut.
11. Lidhet mes punëtorit dhe
punëdhënsit
12. I kanë rrënjët në tokë.
15. Eshtë pushkë.
16. Brown i Kodi i Da Vinci-t.

17. Takim Brezash Durrës.
21. Ishte lumi i Elizit
22. Eshtë kardinal.
24. Mbyllin një krah.
28. Artikull anglez.
30. Mbyllin fushatat.
31. Partia pa ara.
32. Zola që shkroi Nana
33. Nganjëherë duhen  vënë mbi i.
34. Një fjalë kastile
36. Inicialet e Mann shkrimtar.
39. Maiden që këndojnë.
41. Ai i shtatë është kinemaja.
43. Fillojnë arsyetimin.
45. Eshtë nënë e Tironës.
46. Eshtë shahu i fundit.
48. Inicialet e Klee piktor.
49. Dy asa.
50. Mbarojnë fare
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