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QASJE E RE?

Hapet konkurs për
drejtorin e parkut
në Butrint, Mano:

S’kam dijeni, punoj

“Jam përpjekur t’u shpjegoj se ata nuk mund të ndërhyjnë”

Kryetari i Gjykatës së Lartë: Ngërçi që do të zgjidhet Kryetari i Gjykatës së Lartë: Ngërçi që do të zgjidhet 
me krijimin dhe funksionimin e institucioneve të rejame krijimin dhe funksionimin e institucioneve të reja

Xhezair Zaganjori: 
Politikanë më kanë 
kërkuar pezullimin 
e vendimeve penale

Gjykata e Lartë është në kolaps. Këtë ka nënkuptuar 
kryetari i gjykatës, Xhezair Zaganjori, i cili prej kohësh 
ka ngritur disa problematika që shqetësojnë gjyqësorin. 
Numër i reduktuar gjyqtarësh dhe këshilltarësh ligjorë ...

Në faqen 4

E DJATHTA

Frika nga LSI, Shehi:
Aleancë e përkohshme.

Nard Ndoka: S’ka 
opozitë me dy krerë

Kryeredaktor: Erl MURATI
Zv/kryeredaktore - Rezarta DELISULA  
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HISTORIA NE DUPE E RRAHMAN PARLLAKUT

Gjenerali shekullor:
Enveri tradhtoi

ushtarakët, e vërteta
e masakrës së Tivarit

LISTA E PLOTE E PRONAREVE NE TIRANE, DURRES, ELBASAN KORÇE, FIER, VLORE E SHKODER

PRONAT, 300 MLN LEKE PER
KOMPENSIM, KUSH PERFITON

Nga DRITAN HILA 

Pas asamblesë së partisë në pushtet 
janë dy faktorë që do të përcak-

tojnë të ardhmen e kësaj partie dhe 
qeverisjen e vendit. Rezultati i parë i 
prekshëm është... Vijon në faqen 20

Tashmë Rama i ka të gjitha, 
por nuk di t’i përdorë

Opinioni
 Ditësi

Vijon në faqen 21

Nga JORGJI KOTE 

GROKO është termi që po ndeshet 
më shpesh ditët e fundit në Gjer-

mani. Ai është shkurtimi i “Grosse 
Koalition” në shqip “Koalicioni i 
Madh” për të cilin ...

GROKO gjermane përballë 
urgjencave evropiane

Opinioni
 Ditësi

Nga KLODIANA LALA

 

Protestat e opozitës, 
Meta: Jo konflikte, 

fokusi te çelja e 
negociatave me BE

INTERVISTA

Në faqen 6
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Prapaskenat e ikjes
së Haki Çakos dhe
biografia e njeriut
që po e zëvendëson

Në faqet 2-3

REAGIMET POLITIKE

Nga VOLTIZA DURO

Shtatë dokumentet që duhet të plotësojnë e dorëzojnë përfituesit në 
Agjencinë e Trajtimit të Pronave. Brenda 5 ditësh mund të bëni ankimim

Në faqet 14-15

REPORTAZH/ Çfarë ndodh në fshatin ‘rebel’ 4 vite pas operacionit antikanabis 

“Vdes” Lazarati, nga luksi zhytet në skamje

Në faqen 13

Banorët: Mbijetojmë, bukën dhe ushqimet i blejmë me listë
ynë, tashmë nuk kërkon 
më “vizë”. Një tabelë anash 
rrugës na orienton djathtas, 
ku arrijmë të dallojmë për 
së largu Lazaratin, fshatin 
famëkeq, të trumbetuar aq 
fort nga mediat shqiptare, 
por edhe të huaja për kul-
tivimin e kanabisit...

Një trafi k jo i zakontë ka 
kapluar aksin nacional 

Gjirokastër-Kakavijë, në 
paraditen e 2 janarit të vitit 
të sapoardhur. Makina të 
shumta me targa të huaja 
po largohen drejt pikës 
kufi tare, por destinacioni 

INTERVISTA
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LEVIZJET NE POLICI
REAGIMET

Ish-drejtori i policisë, Çako: Jam njohur nga ministri i Brendshëm për këtë vendim

Haki Çako lirohet nga detyra, në vend
të tij komandohet Rebani Jaupi

Xhafaj: Është i domosdoshëm një lidership i ri
HAKI
ÇAKO
Pas lirimit nga
detyra e drejtorit të
Policisë së Shtetit,
Haki Çako ka
reaguar duke u
shprehur se është
njohur me vendimin,
ndërsa nuk ka
pranuar që të japë
detaje nga takimi
me Xhafajn. "Jam
njohur nga ministri
Xhafaj për lirimin
nga detyra", - tha
Haki Çako.

ARSYEJA E LIRIMIT
"Realizimi i objektivave të këtij mandati qeverisës,
në fushën e rendit dhe sigurisë publike, sfidat që e
presin Policinë e Shtetit, kërkojnë një ritëm më të
shpejtë dhe dinamikë të madhe pune. Për këtë
arsye është i domosdoshëm një lidership i ri, me
energjitë të reja për të motivuar dhe çuar përpara
punën e Policisë së Shtetit", - deklaroi Xhafaj.



Tre emrat më të përfolur për të zëvendësuar Çakon

Kush është drejtori i komanduar
i Policisë së Shtetit, Jaupi



Gara për KLP, Marku
tërhiqet nga kandidatura

Me një vendim të
Këshillit të Minis
trave ditën e hënë

u lirua nga detyra drejtori i
Përgjithshëm i policisë Haki
Çako. Ky vendim u firmos
nga kryeministri Edi Rama,
pas propozimit të ministrit të
Brendshëm, Fatmir Xhafaj.
Deri në emërimin e drejtorit
të ri, në vend të tij koman-
dohet zëvendësi, Reban Jau-
pi, ndërsa pritet që Çako të
marrë një tjetër detyrë nga
ministri Xhafaj. Largimi i
Haki Çakos nga posti i drej-
torit të Përgjithshëm të Pol-
icisë, përflitej prej muajsh,
megjithatë në njoftimin zyr-
tar për lirimin e tij, thuhet
se ministri I Brendshëm e
ka vlerësuar angazhimin
dhe kontributin e tij në po-
licinë e shtetit. Sakaq me li-
rimin nga detyra të Çakos
pritet që të ketë lëvizje të
tjera në të gjitha drejtoritë
e policisë në qarqe, por edhe
në struktura të tjera.
FAFAFAFAFATMIR XHAFTMIR XHAFTMIR XHAFTMIR XHAFTMIR XHAFAJAJAJAJAJ

Pas lirimit nga detyra
ministri Xhafaj pati një
takim me Çakon duke e
falënderuar për punën dhe
bashkëpunimin e deritan-
ishëm. Ministri i Brendshëm
theksoi se mandati i ri qever-
isës kërkon një ritëm më të
shpejtë dhe është i domos-
doshëm një lidership i ri, me
energjitë të reja për të moti-
vuar dhe çuar përpara
punën e Policisë së Shtetit.

"Realizimi i objektivave të
këtij mandati qeverisës, në
fushën e rendit dhe sigurisë
publike, sfidat që e presin
Policinë e Shtetit, kërkojnë
një ritëm më të shpejtë dhe
dinamikë të madhe pune.
Për këtë arsye është i domos-
doshëm një lidership i ri, me
energjitë të reja për të moti-
vuar dhe çuar përpara
punën e Policisë së Shtetit.
Puna e kësaj të fundit, do-
mosdoshmërisht duhet të
jetë e orientuar drejt rezul-
tateve konkrete, me qëllim
që t'u përgjigjet, kësisoj, më
mirë kërkesave të kësaj faze
të re dhe pritshmërive të lar-

Ina Allkanjari

ta të publikut dhe part-
nerëve ndërkombëtarë ndaj
Policisë së Shtetit",-deklaroi
Xhafaj.
REAGIMI I ÇAKOSREAGIMI I ÇAKOSREAGIMI I ÇAKOSREAGIMI I ÇAKOSREAGIMI I ÇAKOS

Pas lirimit nga detyra e

drejtorit të Policisë së Sh-
tetit, Haki Çako ka reaguar
duke u shprehur se është
njohur me vendimin, ndër-
sa nuk ka pranuar që të japë
detaje nga takimi me

Xhafën. "Jam njohur nga
ministri Xhafaj për lirimin
nga detyra"- tha ai. Pas li-
rimit Çako mbërriti në am-
bientet e Policisë së Shtetit
rreth orës 12:30, ku zhvilloi

Ditën e djeshme kryem
inistri Rama firmosi

largimin nga detyra të
Haki Çakos, ndërsa në
vendin e tij emëroi Rebani
Jaupin, me propozim të
ministrit Xhafaj, deri në
emërimin e drejtorit të ri.
Drejtori i komanduar
Jaupi nuk është emër i
panjohur, pasi ka mbaj-
tur disa pozicione në Po-
licinë e Shtetit. Në nëntor
të 2015, Rebani Jaupi u
emërua zv/drejtori i ri i
Policisë Shtetit me ur-
dhër të ish-ministrit të
Punëve të Brendshme,
Sajmir Tahiri, ndërsa iu
dha edhe grada policore
"Drejtues i lartë". Për-
para se të merrte detyrën
e zv/ drejtorit të Policisë
së Shtetit, Jaupi mbante
postin e drejtorit të krim-
it ekonomik në DPP, ndër-
sa pas largimit të tij u zëv-

Pas zgjedhjes së Arta Markut në krye të akuzës, kjo e
fundit tërhiqet nga gara për anëtare në Këshillin e

Lartë të Prokurorisë. Menjëherë pas miratimit të emrit të
Markut si kryeprokurore e përkohshme, ajo ka depozitu-
ar pranë Burimeve Njerëzore në institucionin e prokuror-
isë dorëheqjen nga gara për KLP. Për t'u bërë anëtare e
KLP, Marku kandidoi teksa ishte prokurore në qytetin e
Shkodrës. Bëhet me dije se ajo ishte një nga 19 prokurorët
në garë. Aktualisht në garën për Këshillin e Lartë të
Prokurorisë mbeten 17 prokurorë, pasi veç dorëheqjes së
Markut, të tillë kërkesë ka depozituar dhe Dritan Rresh-
ka. Dritan Rreshka prej 4 ditësh është komanduar në krye
të prokurorisë së Tiranës me firmë të zonjës Marku, duke
zëvendësuar në atë post Petrit Fushën. Nga këta 17 kandi-
datë që mbeten në garë, parlamenti do të përzgjedh 6
prokurorë që do t'i bashkëngjiten 5 anëtarë që vijnë nga
jashtë sistemit të prokurorisë për të plotësuar numrin
prej 11 anëtarësh nga i cili përbëhet KLP-ja. Gjithashtu,
një ndër arsyet e dorëheqjes si kandidatë për t'u bërë anëtar
të KLP-s për zonjën Marku dhe z.Rreshka ka qenë dhe
kufizimi ligjor që pengon Prokurorin e Përgjithshëm apo
drejtuesin e një prokurorie rrethi të kandidojë për KLP.

një takim me drejtuesit, me
të cilët ka bashkëpunuar për
dy vite që qëndroi në detyrë.
Haki Çako u emërua në pozi-
cionin e drejtorit 2 vite më
parë, në 16 prill 2015 në ven-

din e Artan Didit, ndërsa
pas lirimit nga detyra, sipas
burimeve nga Ministria e
Brendshme, do të emërohet
në një tjetër pozicion nga
Xhafaj.

endësua nga Lutfi Minx-
hozi. Sakaq bashkë me
largimin e Haki Çakos kanë
nisur të qarkullojnë edhe
emrat e parë që pritet të zëv-
endësojnë atë në krye të pol-
icisë së shtetit. 3 janë emrat
më të përfolur dhe më poten-
cialë për të zëvendësuar Ça-
kon. Ato janë Ardi Veliu
drejtori i policisë së qarkut
të Tiranës, post të cilin e

mban që prej muajit prill
2017. Emri i dytë është ai i
Eduart Merkajt. Merkaj
mban postin e drejtuesit të
Shërbimit për Çështjet e
Brendshme dhe Ankesave
në Ministrinë e Bren-
dshme. Edhe Merkaj është
një prurjet e ministrit
Xhafaj pasi është emëruar
më 27 prill të 2017. Drejtue-
si aktual i SHÇBA ka dhe
një eksperiencë 5 vjeçare
në Shërbimin Informativ
Shtetëror. Emri i tretë ësh-
të ai i Gjovalin Lokës. Gjo-
valin Loka mban aktual-
isht postin e drejtorit të
policisë së qarkut të Shko-
drës. Ai, gjithashtu, ka
mbajtur dhe poste të larta
në Drejtorinë e Përgjiths-
hme të Policisë së Shtetit.
Por ligji për Policinë e Sh-
tetit përcakton dhe disa
kritere për atë që do të jetë
drejtori i ri.

Drejtoria e Përgjithshme
e Policisë së Shtetit

Ish-drejtori i përgjithshëm
i policisë, Haki Çako

Drejtori i komanduar
Reban Jaupi

Arta Marku
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Kryetarja e LSI-së: Drogës e krimit do t'i përgjigjem me çizme

Kryemadhi: Rama, i pandehur shumë
shpejt. Do kemi një valë protestash

"Raporti me PD, një front bashkëpunimi politik"

LSI, letër
Arta Markut:

Na informo
për padinë ndaj

Edi Ramës

Kryetarja e LSI-së,
Monika Kryemadhi
deklaroi dje se krye-

ministri Edi Rama mund të
jetë i pandehur i drejtësisë
së shpejti. Në një bash-
këbisedim me gazetarët,
kryetarja e LSI-së tha: "Viti
politik 2018 do të jetë një vit
i dimensionimit dhe i
afirmimit të opozitës si një
alternativë bindëse dhe që
nxjerr vendin nga kriza dhe
do t'u japë shqiptarëve
shpresën e humbur në këto
vite. Ndërsa për kryeminis-
trin e rilindjes do të jetë vit i
izolimit të tij politik edhe
njerëzor". Sa i përket pro-
testës së paralajmëruar së
bashku me PD-në, Kryema-
dhi u shpreh se ende nuk ka
një datë për të, por diapazo-
ni i saj do të jetë i madh.
"Nuk bëhet fjalë për një pro-
testë, por për një vazhdë
protestash. Diapazoni i pro-
testës është shumë i madh.
Do ta organizojmë protestën
në një mënyrë shumëdimen-
sionale. Nuk ka të bëjë me
një individ, apo një proces
brenda parlamentit, por ka
të bëjë me familjen sh-
qiptare. Do të jetë një nga
protestat e mëdha, por nuk
do të jetë një protestë që do
të fillojë dhe do të mbarojë.
Nuk e kemi vendosur datën.
Finalja do të jetë realizimi i
objektivit me sukses, por
nuk është çështje çadrash.
Bashkëpunimi me PD do të
kthehet në një front bash-
këpunimi politik, kjo është
shumë e rëndësishme. Do të
ketë një agjendë afatgjatë
me objektiv të qartë, rrëz-
imin e Edi Ramës", u shpreh
Kryemadhi. Në një analizë
për vitin që shkoi, Kryema-
dhi tha se, "2017 ishte viti i
zgjedhjeve kriminale, i kan-
alizimit të vendit, të trafikut
të drogës, i kapjes së shtetit,
që çoi edhe në bllokimin e re-
formës në drejtësi". Ajo iu
përgjigj edhe akuzave të
bëra nga Rama në Asam-
blenë e PS-së, duke e aku-
zuar LSI-në si të trembur
nga drejtësia. "Rama, duke
qenë se është frikacak vetë,
mendon se edhe të tjerët janë
si ai dhe në lidhje me LSI, ai
e di shumë mirë që LSI nuk
e njeh nocionin e frikës, aq
më shumë unë, kështu që
nuk ka të bëjë fare me
frikën. Dua të them që
drejtësia nuk vendoset nga
frika e kryeministrit, por e

Darina Tanushi

vendosin institucionet. Ai
nuk është as prokurori dhe
as gjykatësi i sistemit të
drejtësisë. Ai mund të jetë
shumë shpejt një i pandehur
i sistemit të drejtësisë për
vetë jetën, për vetë shkakun,
mënyrën që ai ka jetuar dhe
sesi ka punuar dhe sesi ka
vepruar. Ka pafundësisht
gjëra për të cilat ai ka frikë",
theksoi Kryemadhi. E pyetur
në lidhje me përgjegjësitë që
ka LSI-ja sa kohë ka qenë në

qeverisje me PS-në, Kryema-
dhi tha: "Nuk kemi frikë të
marrim përgjegjësitë tona.
Aty ku kemi drejtuar ga-
bim, mund të themi që kemi
drejtuar gabim. Kemi pasur
edhe ne problemet tona dhe
nuk diskutohet, por kjo
nuk mund të mbulojë dot
kanabizimin e Shqipërisë.
Kjo nuk mund të mbulojë
dot trafikun e drogërave të
rënda në Shqipëri". Sa i
takon vendimit për një

bojkot të mundshëm të Par-
lamentit, Kryemadhi tha se
janë në diskutim me kreun
e PD-së, Lulzim Basha. "Do
të lëvizim drejt një axhende,
as njëjavore, as axhendë
mujore, por do të jetë një
axhendë afatgjatë me objek-
tiv të qartë rrëzimin e Edi
Ramës", tha ajo.

Nisur nga veprimi i saj
në seancën e fundit, Krye-
madhi tha: "Unë do të them
që çizmes së drogës dhe të
krimit do t'i përgjigjem
gjithmonë me çizmen e pro-
testës dhe shqiptarët e kanë
treguar që çizmja e pro-
testës është shumë e rrez-
ikshme, prandaj as nuk
pendohem dhe as nuk
tërhiqem nga ky veprim".
MANDMANDMANDMANDMANDAAAAATI ITI ITI ITI ITI I
DEPUTETËVEDEPUTETËVEDEPUTETËVEDEPUTETËVEDEPUTETËVE

I pyetur në lidhje me
mandatin e deputetit të LSI-
së, Kryemadhi tha se LSI
është e bindur për të vijuar
rrugën drejt proceseve që e
kthejnë Shqipërinë në nor-
malitet e stabilitet. "Sigur-
isht që në beteja të tilla do
të ketë vendime nga më të
ndryshmet, për të cilat disa
janë dakord, disa jo. Kjo ësh-
të demokracia, unë mendoj
që është e kotë të vazhdojmë
ta diskutojmë më këtë
proces. Ai tashmë mandatin
e deputetit e ka humbur. Në
parlament do të përfaqëso-
hemi me znj. Silva Caka, e
cila edhe ajo ka qenë një ish-
deputete dhe jam e bindur që
do të jetë po si z.Rehovica,
shumë dinjitoze dhe do ta
zëvendësojë të qenurin e saj
deputete", tha Kryemadhi.

Lëvizja Socialiste për
Integrim i ka dërguar

zyrtarisht dje një letër
Prokurores së Përgjiths-
hme, ku i kërkon infor-
macion në lidhje me pad-
inë që ka bërë ndaj
kryeministrit Edi Rama
për përfshirjen e policisë
në zgjedhjet e qershorit
vitin e kaluar. "LSI ka dër-
guar pranë institucionit
tuaj një material të deta-
juar me nr.142/2 prot.,
datë 17.06.2017, me lëndë:
'Përcillen shqetësime mbi
veprimet antiligjore dhe
thirrje antikushtetuese
të kryeministrit të vendit
gjatë mitingut elektoral
në Kuçovë, për pjesëmar-
rje dhe aktivizimin e
punonjësve të Policisë së
Shtetit në fushatë dhe ak-
tivitet elektoral në mbësh-
tetje të PS", ku provohet
shkelja e ligjit dhe Kush-
tetutës nga ana e kryemi-
nistrit. Kërkojmë nga ana
juaj të na informoni mbi
hetimin e kësaj çështjeje
nga ana e Prokurorisë së
Përgjithshme", shkruhet
në letrën e LSI-së, firmo-
sur nga sekretari i
përgjithshëm, Endrit
Braimllari.

LULZIM BASHA
"Është një tjetër
tregues i krizës së
thellë në të cilën e
ka zhytur krimi
institucionin e
Policisë së Shtetit.
Por, padyshim që
Haki Çako është
siç ishte, një 'kokë
turku', sepse
kupola e drogës
drejtohet nga Edi
Rama, nga Saimir
Tahiri, siç e di e
gjithë bota tani,
natyrisht edhe nga
Fatmir Xhafaj", u
shpreh kreu i PD.

PETRIT VASILI
Kreu i grupit
parlamentar të
LSI-së tha dje se
kryeministri Edi
Rama u tregua
mosmirënjohës,
pasi e shiti ish-
drejtorin me të
cilin priu dhe u bë
njësh me bandat
dhe trafikantët në
zgjedhjet e 25
qershorit. Sipas
tij, të
"suksesshmit"
zakonisht
dekorohen, ndërsa
këta i heqin.

ERMONELA FELAJ
"Në Ministrinë e
Brendshme ka pasur
disa ndryshime, që
besoj në mënyrë logjike
do të mbërrinin edhe te
drejtori. Ka një qasje të
ndryshme, pasi edhe
lidershipi i ministrisë ka
ndryshuar. Na kërkohet
një theks më i madh në
luftën kundër trafikut të
drogës dhe krimit të
organizuar. Kërkohej një
qasje dhe impuls i ri në
kuadër të hapjes së
negociatave që pritet",
tha dje Felaj.

Kryetarja e LSI-së,
Monika Kryemadhi

Ish-deputeti i Partisë
Socialiste, Pirro Lu-

taj, është emëruar drej-
tor i Zyrës së Përmba-
rimit. Ish-deputeti so-
cialist është caktuar në
këtë detyrë nga ministr-
ja e Drejtësisë, Etilda
Gjonaj. Pirro Lutaj ish-
te deputet i PS gjatë
mandatit të parë të
qeverisë "Rama", por u
la jashtë listave të PS
nga kryeministri në
zgjedhjet parlamentare
të 25 qershorit 2017. Siç
duket, vetëm pak muaj
pas largimit nga de-
putet i PS, kryeministri
ka vendosur ta "shpër-
blejë" socialistin me një
detyrë të re, duke i be-
suar postin e drejtorit
në Zyrën e Përmbarim-
it. Lutaj ka qenë prej
vitesh deputet i qarkut
të Fierit. Ai ishte edhe
pjesë e grupit të de-
putetëve që u futën në
grevën e urisë, por së
fundmi ai nuk u kan-
didua, deri në këtë mo-
ment që atij iu dha kjo
detyrë shtetërore.

U la jashtë listave,
ish-deputeti

Lutaj emërohet
në krye të

Përmbarimit
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AKSIONI OPOZITAR
PROTESTA

Aleatët e demokratëve
nuk e fshehin më
shqetësimin ndaj PD-

së për protagonizmin e LSI-
së jo vetëm në seancën e fun-
dit parlamentare, por edhe në
takimet me kryetarin e PD-së,
Lulzim Basha. Shqetësimin e
tyre aleatët e bënë dje të qartë
përballë z.Basha gjatë takim-
it në selinë e PD-së, duke iu
ankuar se LSI po bëhet fak-
tor brenda opozitës, ndërko-
hë që aleatët e PD-së janë ata
dhe jo partia e Kryemadhit.
Lulzim Basha mësohet se ka
mirëkuptuar shqetësimin e
kryerepublikanit Fatmir Me-
diu, kryedemokristianit
Nard Ndoka, kreut të LZHK-
së Dashamir Shehi dhe të
kreut të Partisë Agrare Am-
bientaliste Agron Duka, si
dhe është përpjekur të mbajë
një qëndrim përbashkues për
opozitën, të cilën e pret një vit
i gjatë protestash kundër
qeverisë "Rama 2". Aleatët i
kanë kërkuar Bashës ndry-
shimin e sistemit zgjedhor, një
sistem që do të maksimizon-
te votën e tyre. Dy nga aleatët
e PD-së, kreu i LZHK-së
Dashamir Shehi dhe kreu i
PDK-së Nard Ndoka konfir-
muan dje për "Gazeta Sh-
qiptare" ankesat që i janë
bërë z.Basha lidhur me LSI-
në dhe çështjet e tjera që kanë
të bëjnë me sistemin zgjedhor.
Z.Shehu i kujton Bashës se
aleatët e tij mbeten ata dhe jo
LSI, duke treguar ku ndahen
dhe bashkohen me partinë që
drejton zj.Kryemadhi.

Z.Shehi, a përbën shqe-Z.Shehi, a përbën shqe-Z.Shehi, a përbën shqe-Z.Shehi, a përbën shqe-Z.Shehi, a përbën shqe-
tësim për ju si aleatë të PD-tësim për ju si aleatë të PD-tësim për ju si aleatë të PD-tësim për ju si aleatë të PD-tësim për ju si aleatë të PD-
së faktorizimi i LSI-së bre-së faktorizimi i LSI-së bre-së faktorizimi i LSI-së bre-së faktorizimi i LSI-së bre-së faktorizimi i LSI-së bre-
nda opozitës dhe protago-nda opozitës dhe protago-nda opozitës dhe protago-nda opozitës dhe protago-nda opozitës dhe protago-
nizmi i saj?nizmi i saj?nizmi i saj?nizmi i saj?nizmi i saj?

Sa kohë bëhet fjalë për
luftë pa kompromis kundër
krimit të organizuar dhe
betejës kundër qeverisë
"Rama" të lidhur me krimin,
për ne si parti të djathtë nuk
përbën asnjë shqetësim. Por
nëse kjo është strategji defin-
itive e PD-së, ne si aleatë të
saj jemi të shqetësuar, pasi
PD-ja është parti e djathtë,
duhet të promovojë idetë lib-
erale dhe misioni i saj nuk
është si ai i LSI-së. Ndaj, nëse
qëllimi është që të sjellë LSI-
në në pushtet, atëherë rrugët
tona ndahen. Por kur bëhet
fjalë për largimin e kësaj qev-
erie të korruptuar dhe të
lidhur me krimin, ne nuk
kemi pse të jemi të shqetë-
suar, pasi mirëpresim këdo që
është kundër Edi Ramës.

Kë mirëpritni konkre-Kë mirëpritni konkre-Kë mirëpritni konkre-Kë mirëpritni konkre-Kë mirëpritni konkre-
tisht?tisht?tisht?tisht?tisht?

Mirëpresim edhe Ben
Blushin, që e ka akuzuar
haptazi Edi Ramën për lidh-
jet e tij me krimin. Por i rik-
thehem çështjes së LSI-së,
pasi ne kemi dhënë gjykimin
tonë, që aleanca është me ne,
ne që hymë në zgjedhje si

Protagonizmi i LSI-së, tri shqetësimet e aleatëve në takimin me Bashën

Rrëzimi i qeverisë, Shehi:
Aleanca me LSI, e përkohshme
"Blushi kundër Ramës, PD duhet ta ftojë"

Valentina Madani

opozitarë. Janë të mirëpritur
në këtë aleancë të re kundër
Ramës edhe LSI-së. Madje jo
vetëm LSI, por edhe të tjerë.
Mirëpo strategjia e bllokut
opozitar kalon përtej një ale-
ance të përkohshme. PD ka
një mision që është historik,
rivendosja e shtetit shqiptar,
lufta kundër korrupsionit,
rikthimi i të djathtës në push-

tet, këto janë tezat afatgjata.
LSI nuk përputhet me tezat
e së djathtës dhe të PD-së.
Mund ta ndihmojë, por kjo
është afatgjatë për PD-në.
Është në dorë të PD që ta
gjykojë pozicionin e vet. PD
nuk ka thjesht detyrë të zëv-
endësojë apo alternojë push-
tetin që të ikë Rama dhe të
vijë Basha, s'është kjo detyra

e PD, është shumë më e mad-
he. Ne e gjykojmë si një forcë,
e cila mund të kontribuojë
për rrëzimin e Ramës, por jo
për objektiva të tjera. Ndar-
ja e pushtetit është e dorës
së dytë, por PD ka një mision
historik të qendrës së djath-
të, ndërsa LSI nuk ka ndonjë
rol këtu.

Ia keni shprehur z.BashaIa keni shprehur z.BashaIa keni shprehur z.BashaIa keni shprehur z.BashaIa keni shprehur z.Basha

shqetësimin që keni përshqetësimin që keni përshqetësimin që keni përshqetësimin që keni përshqetësimin që keni për
faktorizimin e LSI?faktorizimin e LSI?faktorizimin e LSI?faktorizimin e LSI?faktorizimin e LSI?

Patjetër, ia kemi thënë në
mënyrë të qartë. Nëse Partia
Demokratike vendos me LSI-
në, atëherë bëhen dy opozita
bashkë. Opozitarë ka shumë,
por për të drejtuar opozitën
ka vetëm një dhe ajo është
PD-ja.

Dhe cila ka qenë përgjiDhe cila ka qenë përgjiDhe cila ka qenë përgjiDhe cila ka qenë përgjiDhe cila ka qenë përgji-----

gjja që morët prej kryetaritgjja që morët prej kryetaritgjja që morët prej kryetaritgjja që morët prej kryetaritgjja që morët prej kryetarit
të PD-së?të PD-së?të PD-së?të PD-së?të PD-së?

z.Basha tha që koalicioni
është me partitë e djathta
dhe kështu do të jetë edhe në
vijimësi, por situata është e
rëndë, tepër e vështirë, ndaj
duhet bashkëpunuar me
këdo që është kundër qever-
isë "Rama" dhe lidhjeve të tij
me krimin. Sipas tij, PD do
të bashkëpunojë me çdo
forcë politike që kundërsh-
ton qeverisjen e Ramës dhe
kërkon rrëzimin e saj në një
afat kohor më të afërt, duke
thënë se aleatët politikë të
PD-së janë ata që ishim në
tryezë me të.

Çfarë i kërkuat tjetërÇfarë i kërkuat tjetërÇfarë i kërkuat tjetërÇfarë i kërkuat tjetërÇfarë i kërkuat tjetër
z.Basha?z.Basha?z.Basha?z.Basha?z.Basha?

Një kërkesë e jona ka
qenë edhe është ndërhyrja
në Kodin Zgjedhor dhe ndry-
shimi i sistemit. Kërkuam
gjithashtu edhe ndryshimin
e hartës administrative.

Cila datë ka gjetur dako-Cila datë ka gjetur dako-Cila datë ka gjetur dako-Cila datë ka gjetur dako-Cila datë ka gjetur dako-
rdësinë e të gjitha palëverdësinë e të gjitha palëverdësinë e të gjitha palëverdësinë e të gjitha palëverdësinë e të gjitha palëve
për protestën e opozitës?për protestën e opozitës?për protestën e opozitës?për protestën e opozitës?për protestën e opozitës?

PD-ja si partia drejtuese e
koalicionit të djathtë e ka të
drejtën ekskluzive që të ven-
dosë për datën e zhvillimit
të protestës. Z.Basha do të
mbledhë nesër (sot) krerët e
degëve të PD-së dhe do të zyr-
tarizojnë datën e protestës.

Cilat janë pritshmëritëCilat janë pritshmëritëCilat janë pritshmëritëCilat janë pritshmëritëCilat janë pritshmëritë
e opozitës ndaj sh-e opozitës ndaj sh-e opozitës ndaj sh-e opozitës ndaj sh-e opozitës ndaj sh-
qiptarëve?qiptarëve?qiptarëve?qiptarëve?qiptarëve?

Ne duam t'i bindim sh-
qiptarët që kanë rënë në
dorë të horrave. Ky është një
impakt shumë i madh për
mua. Nuk është e thënë se
të gjithë do dalin në demon-
stratë, disa do shohin televi-
zor, dikush ka fëmijën në
punë, në polici, mësues,
mjek, infermiere. Frika
është e madhe. Do t'u tre-
gojmë shqiptarëve se ku ka
degjeneruar Shqipëria.
S'kemi ndërmend të djegim
institucionet dhe as të dëm-
tojmë Shqipërinë. Ne i
ftojmë shqiptarët që të re-
agojnë ndaj dëmit që po u
bëhet atyre, pasi ata po vua-
jnë pasojat e kësaj qever-
isjeje të korruptuar dhe të
lidhur me krimin.

Kreu i PDK: Jo opozitë çizmesh, por alternativë bindëse

Faktorizimi i LSI, Ndoka: Nuk
mund të ketë opozitë me dy krerë

ZZZZZ.Ndoka është e vërtetë.Ndoka është e vërtetë.Ndoka është e vërtetë.Ndoka është e vërtetë.Ndoka është e vërtetë
që në mbledhjen meqë në mbledhjen meqë në mbledhjen meqë në mbledhjen meqë në mbledhjen me

z.Basha, ju dhe aleatët ez.Basha, ju dhe aleatët ez.Basha, ju dhe aleatët ez.Basha, ju dhe aleatët ez.Basha, ju dhe aleatët e
tjerë të PD-së i jenitjerë të PD-së i jenitjerë të PD-së i jenitjerë të PD-së i jenitjerë të PD-së i jeni
ankuar atij për faktoriz-ankuar atij për faktoriz-ankuar atij për faktoriz-ankuar atij për faktoriz-ankuar atij për faktoriz-
imin e LSI-së brendaimin e LSI-së brendaimin e LSI-së brendaimin e LSI-së brendaimin e LSI-së brenda
opozitës?opozitës?opozitës?opozitës?opozitës?

Ne kemi detyrim më të
madh me Partinë Demo-
kratike, që koalicioni të
jetë jetëgjatë dhe s'ka të
bëjë me kursin e LSI-së.
LSI duhet të ketë status
të njëjtë me partitë e tjera
në koordinimin e aksion-
it opozitar kundër qever-
isë së Edi Ramës. Nuk
mund të ketë opozitë me
dy krerë.

Që do të thotë… ?Që do të thotë… ?Që do të thotë… ?Që do të thotë… ?Që do të thotë… ?
Mos të ketë opozitë

çizmesh, por alternativë
opozitare të mirëk-
oordinuar në funksion të
largimit të kësaj qeverie,
që po gllabëron çdo ditë
jetën e qytetarëve sh-
qiptarë. Opozita nuk du-
het të jetë e momentit,
emocionale, por të jetë e
qartë në objektivin e saj
për largimin e qeverisë
"Rama". Largimi i saj nuk

bëhet me gjendje emociona-
le, por me program të qartë
afatgjatë jo vetëm të mo-
mentit, pasi shqiptarët po
vuajnë pasojat e keqqever-

isjes së mazhorancës së ma-
jtë.

Si  mund të largohetSi  mund të largohetSi  mund të largohetSi  mund të largohetSi  mund të largohet
qeveria?qeveria?qeveria?qeveria?qeveria?

Opozita duhet të ketë një

strategji të qartë, duhet
të jetë bindëse dhe largi-
mi i qeverisë të bëhet
duke përdorur mjetet
demo-kratike.

Një ndër to ështëNjë ndër to ështëNjë ndër to ështëNjë ndër to ështëNjë ndër to është
protesta e paralajmëru-protesta e paralajmëru-protesta e paralajmëru-protesta e paralajmëru-protesta e paralajmëru-
ar nga opozita?ar nga opozita?ar nga opozita?ar nga opozita?ar nga opozita?

Po, çdo veprim i
opozitës duhet të jetë në
funksion të interesit të
qytetarëve shqiptarë,
pasi ata po varfërohen
çdo ditë e më tepër.

KKKKKur do të zhvillohetur do të zhvillohetur do të zhvillohetur do të zhvillohetur do të zhvillohet
protesta?protesta?protesta?protesta?protesta?

Në takimin me z.Ba-
sha pati diskutime të
ndryshme, por i takon
Partisë Demokratike që
ta vendosë dhe besojë që
(nesër) do ta publikojë
datën kur do të mbahet
protesta e parë. Kështu,
ramë dakord të gjithë që
i takon PD-së caktimi
për datën e mbajtjes së
protestës.

Protesta e fundit e
opozitës para Kuvendit

Kreu i LZHK-së,
Dashamir Shehi

Në mbledhjen e
thirrur dje nga

z.Basha, nga aleatët
mungonte vetëm
Vangjel Dule i

PBDNJ-së. Z. Dule e
kishte të pamundur
të ishte në mbledhje

për shkak të një
angazhimi familjar

jashtë Tiranës.

MUNGESA

Kryedemokristiani
Nard Ndoka
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Kryetari i PD-së, Lul
zim Basha, parala
jmëroi dje se opozita

do të zhvillojë një aksion të
gjerë protestash, të cilat do
të nisin brenda këtij muaji.
Z.Basha mblodhi dje në
selinë blu aleatët parlamen-
tarë për datën e protestës.
Takimi i nisur në orën 10:00
u mbyll rreth orës 11:30 me
një deklaratë nga kreu i PD-
së, i cili foli për aksionin
opozitar me protesta dhe me
një kushtëzim të mar-
rëdhënieve në parlament.
"Dua t'ju uroj të gjithë
punonjësve të media që ky
vit të jetë viti i përballjes
mes të mirës dhe të keqes.
Aksioni do të intensifikohet.
Sot kemi vënë piketat për
këtë kalendar veprimesh,
ndërsa u bëjmë thirrje in-
telektualëve, qytetarëve që
t'i bashkohen këtij sezoni të
protestës qytetare, për t'u
përballur me krimin dhe
krizën ekonomike e shpirtë-
rore. Opozita e ka marrë
këtë vendim, ku shumë sh-
qiptarë nuk paguajnë dot
faturat dhe krimi i qeverisë
bëhet gati të nisë aksionin
me ujin e pijshëm. Kjo është
t'i shpallësh luftë popullit
për hesap të krimit dhe
kriminelëve, ndaj ne kemi
marrë përsipër gjithë përgje-
gjësinë tonë, kemi diskutu-
ar për detajet. Protesta e
parë do të nisë brenda këtij
muaj. Konsultimin e kemi
bërë sot dhe vendimin do ta
marr bashkë me anëtarët e
PD dhe do ta shpall nesër
(sot) ", - tha kreu i PD-së. Vetë
Basha nuk bëri publike
datën e protestës së parë, por
burime nga PD bëjnë me dije
se opozita do të nisë pro-
testat më 27 janar. "Ky do të
jetë një vit i kurajës, përball-
jes e fitores mbi të keqen. Ky
është motivi që mban bash-
kë koalicionin opozitar dhe
që udhëheq aksionin e nisur
në fund të vitit të kaluar. Ak-
sioni do të intensifikohet.
Sot në diskutim me aleatët e
koalicionit opozitar kemi
vënë piketat për këtë kalen-
dar veprimesh, i cili do të
shtrihet e përqafojë të gjitha
shtresat e shoqërisë, duke u
bërë thirrje të gjithë zëdhë-
nësve të opinionit qytetar,
intelektualëve t'i bashko-
hen këtij sezoni të protestës
qytetare për t'u përballur
me krimin e bërë njësh me
politikën dhe paligjsh-

Protesta e opozitës më 27 janar, kreu i PD mbledh aleatët: S'do ketë çadër të dytë

Aksion kompleks PD-LSI, Basha:
Protesta, deri në largimin e Ramës
Thirrje intelektualëve për përballjen me krimin

Valentina Madani

mërinë që ka kapluar ven-
din", deklaroi z.Basha. Sipas
tij: "Opozita e ka marrë këtë
angazhim në një kohë kur
300 mijë shqiptarë nuk sig-
urojnë dot bukën e gojës". Z.
Basha vuri në dukje se opozi-
ta do të vijë në këto protesta
me një vullnet edhe më të
fortë dhe me një përgjigje
më të madhe popullore.
"Opozita do të përfaqësojë të
gjitha shtresat e shoqërisë.
U bëjmë thirrje të gjithëve të
bashkohen në këtë sezon
protestash, për t'u përballur

me paligjshmërinë e qever-
isë. Opozita e ka marrë këtë
angazhim në një kohë kur
300 mijë shqiptarë nuk sig-
urojnë bukën e gojës. Krimi
i veshur me pushtet bëhet
gati të fillojë aksionin për
ujin. Kemi diskutuar për një
aksion kompleks opozitar, si
dhe për protestën e parë që
do nisë brenda muajit. Ven-
dimin do ta marrë nesër për
datën. Përsëritje të çadrës
nuk do të ketë, do ketë të
reja, një vullnet edhe më të
fortë të opozitës dhe një

përgjigje më të madhe pop-
ullore", deklaroi z.Basha.
Lidhur me raportet e ardhs-
hme të opozitës me Kuven-
din, z.Basha bëri të qartë se
ato do të jenë të kushtë-
zuara. "Marrëdhënia me
parlamentin do të diktohet
tërësisht nga interesi pub-
lik. Ne marrëdhënien me
parlamentin do ta kemi të
kushtëzuar me interesin
publik dhe me aktin e rëndë
të pafalshëm të dhunimit të
Kushtetutës", u shpreh
kreu i PD-së.

PD vendos sot për datën e protestës

Aksioni, Basha mbledh krerët e
degëve dhe grupin parlamentar

Pas takimit të djeshëm
me aleatët, kreu demo-

krat, Lulzim Basha do të
mbledhë sot krerët e de-
gëve të PD në rrethe si dhe
grupin parlamentar. Lul-
zim Basha ka thirrur në
takim të gjithë krerët e
degëve sot në orën 11:00
për një bisedë 1-orëshe,
ndërsa në orën 12:00 do të
jetë në takim me grupin
parlamentar. Këto takime
intensive, që vijojnë nga
mbrëmja e së dielës  me
kryetaren e LSI, Monika
Kryemadhin, vijnë në një
moment ku opozita e
bashkuar po përgatitet
për një aksion të gjerë
protestash kundër qever-
isë, që pritet të fillojë

brenda muajit janar. Pas
takimit me aleatët, Basha
deklaroi se ditën e sotme do
të bëjë të ditur dhe datën se
kur do të nisë protesta e

opozitës, e cila mbetet
ende enigmë, ndonëse bu-
rimet thonë për "Report
TV" se opozita do të zbresë
në shesh më 27 janar.

"Kemi diskutuar për
një aksion kompleks
opozitar, si dhe për
protestën e parë që

do nisë brenda
muajit. Vendimin do

ta marr nesër për
datën. Përsëritje të
çadrës nuk do të

ketë, do ketë të reja,
një vullnet edhe më
të fortë të opozitës

dhe një përgjigje më
të madhe popullore",

deklaroi z.Basha.

PROTESTA

ALEANCA
"Protesta do zhvillohet pas datës 20, me shumë
gjasë data 27 janar. Të gjitha aktet e fundit kanë
thelluar krizën në vend dhe vendosmërinë e
opozitës për një qëllim politik, largimin e Ramës.
Opozita e bashkuar sot dhe parti që do afrohen
shumë shpejt, parti të tjera jo të parëndësishme,
do bashkohen për largimin e tij", tha z.Paloka.



Paloka: Do të na bashkohen edhe
parti të tjera të rëndësishme

Nënkryetari i Partisë Demokratike, Edi Paloka, i
ftuar në rubrikën "Opinion" në studion e lajmeve

në "News 24", paralajmëroi se opozitës do t'i bashko-
hen edhe parti të tjera, qëllimi i vetëm i të cilave është
largimi i Edi Ramës nga pushteti. "Protesta do zhvillo-
het pas datës 20, me shumë gjasë data 27 janar. Të gjitha
aktet e fundit kanë thelluar krizën në vend dhe ven-
dosmërinë e opozitës për një qëllim politik, largimin
e Edi Ramës. Opozita e bashkuar sot dhe parti që do
afrohen shumë shpejt, parti të tjera jo të parëndë-
sishme, do bashkohen për largimin e tij. Ky s'mund
të qëndrojë më kryeministër i Shqipërisë", theksoi
z.Paloka. Ai foli edhe për lirimin nga detyra të drej-
torit të Përgjithshëm të Policisë, Haki Çako. Për Ça-
kon, Paloka tha se ishte vetë koka e turkut e radhës,
por se përgjegjësi i vërtetë për kanabisin apo bash-
këpunimin e policisë me krimin në vend është vetëm
Edi Rama. "Është i qartë komenti i Fatmir Xhafajt,
i bie që Çako është larguar për punë të mirë. Këtë
absurditet vetëm në këtë qeveri mund ta dëgjosh,
por kjo ndodh se Çako është koka e turkut e
radhës. Se përgjegjësi i vetëm është Edi Rama. Ajo
që ndodhi me kanabisin, bashkëpunimi i policisë
me krimin në ato nivele nuk mund të jetë vetëm
përgjegjësi e Çakos dhe Tahirit. Çdo gjë është ur-
dhëruar nga Edi Rama. Çako duhet të ishte lar-
guar me kohë, s'duhet të dëgjonim lavdërime për
të, po kallëzim penal. Pas të gjitha fakteve të para-
qitura nga antimafia italiane, Çako duhet të ishte
përpara drejtësisë. Edhe më naivi në këtë botë e kup-
ton që Çako e Tahiri s'vepronin dot pa urdhrin dhe
dijen e Ramës. Ai buzëqesh kur shkojnë e shkarkojnë,
se diçka tjetër i kanë premtuar", tha Paloka.

Kryetari i PD-së, Lulzim Basha

Kryetari i PD-së, Lulzim Basha me krerët e degëve
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Propozimi i presidentit: Palët të arrijnë në një platformë të përbashkët

Protestat e opozitës, Meta: Jo
konflikte, fokusi te negociatat
"S'ka fuqi tokësore apo jashtëtokësore të më trembë"

Presidenti i Republikës, Ilir
Meta u shpreh dje se politi
ka duhet të heqë dorë nga sit-

uatat konfliktuale dhe të fokuso-
het tek qershori e hapja e negociat-
ave me Bashkimin Evropian. I ftu-
ar në emisionin "5 Pyetjet nga Ba-
baramo" në "Report TV", Meta tha
se nuk ka frikë nga asnjë fuqi tokë-
sore dhe jashtëtokësore, ndërsa
shmangu komentet për drejtorin e
shkarkuar të Policisë, Haki Çako.
Meta po ashtu u shpreh kundër
propozimit të Berishës për djegien
e mandateve të deputetëve të
opozitës.
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Nuk do të doja të ktheheshim një
vit mbrapa. Ndërsa përsa i takon
ngjarjes që ju i referohemi, është
një ngjarje që mund të na kthejë
shumë vite të tjera më mbrapa, në
kuptimin stisjes së situatave tërë-
sisht të panevojshme konfliktuale.
Kur ekziston tërësisht mundësia
dhe vullneti, nëse ky është i dyan-
shëm, për të bërë zgjidhje tepër pa-
rimore, kushtetuese, transparente
dhe me standarde, të cilat prod-
hojnë institucione të qëndrueshme,
të besueshme dhe të pakontes-
tueshme nga askush. Unë nuk do
të kthehesha këtu, po do të shikoja
pak përpara se është e lehtë të kthe-
hemi mbrapa. Do të theksoja
rëndësinë që të gjithë të fokusohe-
mi drejt qershorit të këtij viti dhe
drejt përmbushjes nga çdo aktor
politik, institucional në vend nga
shumica dhe nga opozita për të mos
ia humbur edhe një shans tjetër
Shqipërisë për çeljen e negociatave
me BE-në. Në këtë drejtim, mendoj
se është e rëndësishme të reflek-
tojmë nga ato që kanë ndodhur në
Shqipëri sistematikisht gjatë 27
viteve kur konfliktet e fryma për-
jashtuese i ka humbur vendit
shanse të tjera më para. Aq më tepër
që Evropa nuk na e ka shumë
ngenë, se ka halle të tjera të pa-
parashikueshme. Në këtë drejtim
ne duhet dyfishojmë-trefishojmë
forcat tona, të heqim dorë nga
bastet personale dhe nga frymë
konfliktuale, aq më tepër nga kënd-
vështrim më të lartë, objektiva më
të lartë, se çdo të ndodhë me zgjedh-
jet vendore, që për fat të mirë janë
pas një vit e gjysmë, apo se çdo të
ndodhë me zgjedhjet pas tri vitesh
e gjysmë të tjera, pasi në këta 6
muaj mendoj që vendi i ka të gjitha
shanset ende për çeljen e negociat-
ave. Nëse do të humbet edhe kjo
mundësi, atëherë do të jetë një kos-
to e madhe për perspektivën evro-
piane të vendit, por njëkohësisht
edhe për të inkurajuar të rinjtë,
krijuesit për të qëndruar në Sh-
qipëri dhe për t'u përkushtuar re-
alizimit të Evropës këtu dhe jo ta
kërkojnë Evropën të gjithë atje.
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Dua të bëj një vlerësim në tërësi
me atë që ka ndodhur me reformën
në drejtësi. Në mendimin tim duket
sikur jemi kthyer përpara 21-22
korrikut të vitit 2016, ku për fat të
keq shpeshherë, diku me mungesë
transparence, diku me dredhi, diku
me forma nga më të ndryshmet,
gjithmonë kishim një përpjekje jo

për të bërë një reformë me konsen-
sus dhe sipas rekomandimeve të
"Venecias", e cila ka dhënë një kon-
tribut të jashtëzakonshëm. Por,
thjesht për të bërë një reformë apo
për të dështuar një reformë dhe për
të faturuar fajin diku tjetër. Gjith-
monë është thënë që, Shqipëria lig-
jet i bën të mira, por çalon tek zba-
timi. Kështu që unë të thosha që
këtë radhë nuk do të bëjmë një ga-
bim fatal. Ne Kushtetutën në tërësi
e kemi një Kushtetutë relativisht
shumë të mirë për çështjen e re-
formës në drejtësi.

Pavarësisht nga disa detajime që
unë bënë atëherë duke mosparash-
ikuar ndoshta disa zhvillime në
zbatimin e saj, të cilat më pas kanë
krijuar disa interpretime të ndry-
shme lidhur me ndërtimin e institu-
cioneve të reja. Nuk është çështja
thjesht për Prokurorinë apo KLP-
në, por mendoj edhe për institucio-
net e tjera KED, e cila gjithashtu
është në një ngërç dhe nuk po funk-
sionon. Për Inspektorin e Përgjiths-
hëm të Drejtësisë për vetë procesin
e zbatimit të vetingut është e
nevojshme të ketë një dialog të
strukturuar, sepse çdo zbatim i mëte-
jshëm i reformës në kushtet kur
palët reagojnë nga njëra-tjetra dhe
kërcënojnë njëra-tjetrën, nuk ndih-
mon për qëllimet madhore të

kësaj reforme për të garantuar
institucione të reja të një drejtësie
të re, të cilat janë të standardeve më
larta, të ndërtuara me transparencë
dhe njëkohësisht janë të besueshme
dhe të pakontestueshme. E kemi të
vështirë që të bëjmë një politikë
mjaft racionale dhe mjaft konstruk-
tive në vazhdimësi, për arsye sepse
edhe për shkak të trashëgimisë to-
talitare nga e kaluara dhe pasoja që
ajo ka lënë tek të gjithë ne, tek sho-
qëria jonë që ndihet dhe sot fryma e
përjashtimit, dëshira për të shtypur
tjetrin dhe jo për të respektuar të
drejtat e tij, sepse është mënyrë për
të respektuar të drejtat e tua nesër.
Shumë pasoja të cilat kanë të bëjnë

me temperamentin tonë mesdhetar,
pak si ballkanas, dëshira për të
pushtuar kundërshtarin, jo për ta
mundur dhe për ta respektuar. Të
gjitha këto na bëjnë një shije që të
kemi një politikë shumë racionale.
Por, të gjithë kemi për detyrë që për-
sa i takon në mënyrë të veçantë
çështjes që ka që bëjë integrimin
evropian të vendit dhe të zbatimit
të reformës në drejtësi; që ka të bëjë
me institucione afatgjata, të cilat
duhet të sjellin një besim të ri të
publikut, sipërmarrësve vendës,
investitorëve të huaj, të gjithëve tek
shteti ligjor, këtu është një domos-
doshmëri, mendoj unë, dhe është jo
vetëm çështje e vullnetit politik.
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Është e drejta e çdo force poli-
tike për të organizuar manifestime,
por mendoj se manifestimet nuk
janë zgjidhje. Ato janë një përpjekje
për sensibilizim, për të shprehur një
pakënaqësi, një alternativë apo për
të tërhequr vëmendjen, apo për të
siguruar mbështetje. Për mua ësh-
të më e rëndësishme një platformë
për të kontribuuar në çeljen e ne-
gociatave për anëtarësimin e Sh-
qipërisë në Bashkimin Evropian.
Dhe mendoj se të dyja palët duhet
të kenë platforma dhe të gjejnë
pikëtakimet për një platformë të
përbashkët.
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Unë kam qenë dhe jam partizan
i pjesëmarrjes në çdo rast në
demokraci, pavarësisht nga stan-
dardet e funksionimit të demokra-
cisë, apo qoftë edhe të vetë parla-

mentit. Edhe demokracitë më të
zhvilluara kanë ulje-ngritjet e tyre,
kështu që ju nuk mërziteni po të
them që nuk jam dakord me Dok-
torin.
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Kush ju? Ju në njëjës apo ju në
shumës?
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Më vjen keq të jap një përgjigje
për një lojë mediatike, sepse nuk
mund të them për ndonjë lojë tjetër.
Thonë që përsëritja është nëna e
dijes, por në raste të tilla është nëna
e gënjeshtrës dhe e mashtrimit. Që
do të thotë për pyetjen konkrete:
besoj zoti Rama e di shumë këtë gjë.
Besoj se nuk e ka pasur për mua. E
dinë edhe të tjerë, nuk ka fuqi jash-
tëtokësore që të më trembë mua as
me drejtësi dhe as me padrejtësi. Si
politikan, i vetmi shqetësim që kam
unë është drejtësia e popullit sh-
qiptar. Nuk jam as prokuror, nuk
jam as gjykatës. Kam respekt për
ta dhe dëshiroj që ata të ndihen
gjithnjë të pavarur dhe të mbështe-
tur në punën e tyre. Unë jam një
politikan që është ballafaquar me
drejtësinë, të cilit i janë shkelur të
drejtat, i cili ka kërkuar vetë të he-
tohet dhe jam këtu ku jam dhe do
të vazhdoj të jem në politikë për një
kohë të gjatë, pavarësisht se dëshi-
roj dhe do të dëshiroj që të promo-
voj më të rinjtë në politikë, sikurse
kam bërë edhe në të kaluarën.
Kështu që këto janë lojëra, politike,
mediatike.

PPPPPororororor, duk, duk, duk, duk, duke qenë gjae qenë gjae qenë gjae qenë gjae qenë gjatë në poli-të në poli-të në poli-të në poli-të në poli-
tikë, a do të ktheheni sërish nëtikë, a do të ktheheni sërish nëtikë, a do të ktheheni sërish nëtikë, a do të ktheheni sërish nëtikë, a do të ktheheni sërish në
parlament pas përfundimit tëparlament pas përfundimit tëparlament pas përfundimit tëparlament pas përfundimit tëparlament pas përfundimit të
mandatit presidencial?mandatit presidencial?mandatit presidencial?mandatit presidencial?mandatit presidencial?

S'jam i sigurt për këto zhvillime,

por...
S'jeni i sigurt, sepse mund taS'jeni i sigurt, sepse mund taS'jeni i sigurt, sepse mund taS'jeni i sigurt, sepse mund taS'jeni i sigurt, sepse mund ta

ndërprisni mandatin e presiden-ndërprisni mandatin e presiden-ndërprisni mandatin e presiden-ndërprisni mandatin e presiden-ndërprisni mandatin e presiden-
tit...?tit...?tit...?tit...?tit...?

Kur them... Jo, nuk më shkon
mendja për këtë gjë, përkundrazi.
Nuk më shkon mendja se ky është
një institucion tërësisht legjitim
dhe është detyra ime të mbroj
legjitimitetin dhe integritetin e
këtij institucioni në interes të ven-
dit, jo në interesin tim personal.
Kurrsesi! Së dyti, kur them se do të
merrem gjatë me politikë, kam
parasysh që unë jam një qenie poli-
tike. Edhe tani unë po bëj politikën
e presidentit. Nuk po bëj politikën
e asnjë force politike, përkundrazi.
Dhe kur njeriu është politik, edhe
kur bën shëtitje, mendon politik-
isht.

Rreth një muaj më parë ambas-Rreth një muaj më parë ambas-Rreth një muaj më parë ambas-Rreth një muaj më parë ambas-Rreth një muaj më parë ambas-
adori Lu u shpreh se në muajinadori Lu u shpreh se në muajinadori Lu u shpreh se në muajinadori Lu u shpreh se në muajinadori Lu u shpreh se në muajin
janar në rrjetën e drejtësisë do tëjanar në rrjetën e drejtësisë do tëjanar në rrjetën e drejtësisë do tëjanar në rrjetën e drejtësisë do tëjanar në rrjetën e drejtësisë do të
bien peshqit e mëdhenj. Ju kenibien peshqit e mëdhenj. Ju kenibien peshqit e mëdhenj. Ju kenibien peshqit e mëdhenj. Ju kenibien peshqit e mëdhenj. Ju keni
dijeni?dijeni?dijeni?dijeni?dijeni?

Nuk kam asnjë dijeni dhe asnjë
arsye të komentoj. Aq më tepër që
nuk jam shenja e "Ujorit". Është
një e drejtë e tij. Të gjithë presin.

Me ju si politikan, si politikanMe ju si politikan, si politikanMe ju si politikan, si politikanMe ju si politikan, si politikanMe ju si politikan, si politikan
me përvojë mund të bash-me përvojë mund të bash-me përvojë mund të bash-me përvojë mund të bash-me përvojë mund të bash-
këpunojë, por e ka të pamundurkëpunojë, por e ka të pamundurkëpunojë, por e ka të pamundurkëpunojë, por e ka të pamundurkëpunojë, por e ka të pamundur
ta gjejë gjuhën e përbashkët meta gjejë gjuhën e përbashkët meta gjejë gjuhën e përbashkët meta gjejë gjuhën e përbashkët meta gjejë gjuhën e përbashkët me
zonjën Kryemadhi.zonjën Kryemadhi.zonjën Kryemadhi.zonjën Kryemadhi.zonjën Kryemadhi.

Shpresoj që ta gjejë me zotin
Basha. Por kjo është një e drejtë e
tij, e zotit Basha, e zonjës Kryema-
dhi, e të gjithë përfaqësuesve poli-
tikë dhe partiakë. Përsa më takon
mua, unë do të jem gjithmonë bash-
këpunues me kryeministrin Rama
dhe kryetarin e Partisë Socialiste
si parti e shumicës dhe me të gjithë
faktorët e tjerë.

Tani që keni një distancë ko-Tani që keni një distancë ko-Tani që keni një distancë ko-Tani që keni një distancë ko-Tani që keni një distancë ko-
hore, edhe distancën e mjaf-hore, edhe distancën e mjaf-hore, edhe distancën e mjaf-hore, edhe distancën e mjaf-hore, edhe distancën e mjaf-
tueshme edhe institucionale,tueshme edhe institucionale,tueshme edhe institucionale,tueshme edhe institucionale,tueshme edhe institucionale,
mendoni se keni gabuar në mo-mendoni se keni gabuar në mo-mendoni se keni gabuar në mo-mendoni se keni gabuar në mo-mendoni se keni gabuar në mo-
mente të caktuara gjatë drejtimitmente të caktuara gjatë drejtimitmente të caktuara gjatë drejtimitmente të caktuara gjatë drejtimitmente të caktuara gjatë drejtimit
të parlamentit?të parlamentit?të parlamentit?të parlamentit?të parlamentit?

Nuk mendoj se kam realizuar një
drejtim perfekt, aq më tepër që të
drejtosh parlamentin nuk është aq
e lehtë, sepse je i pari midis të parëve.
Sepse je i barabartë me të gjithë
deputetët e tjerë, por unë kam bërë
gjithçka për të parandaluar përsh-
kallëzimin e disa konflikteve të pa-
nevojshme. Jam akuzuar herë pas
here, edhe pse i kam dhënë fjalën
pak më shumë opozitës, por nuk
mendoj se kam bërë ndonjë gabim
të madh, sepse jo vetëm opozita, por
edhe pala tjetër shpeshherë e ka
kaluar cakun. Dhe mbi të gjitha, do
të thosha që jam përpjekur t'i
inkurajoj gjithmonë frymën e bash-
këpunimit.

Si e gjykoni mënyrën se si eSi e gjykoni mënyrën se si eSi e gjykoni mënyrën se si eSi e gjykoni mënyrën se si eSi e gjykoni mënyrën se si e
drejton zoti Ruçi tani? Mënyrë pakdrejton zoti Ruçi tani? Mënyrë pakdrejton zoti Ruçi tani? Mënyrë pakdrejton zoti Ruçi tani? Mënyrë pakdrejton zoti Ruçi tani? Mënyrë pak
më "manus militari"?më "manus militari"?më "manus militari"?më "manus militari"?më "manus militari"?

Nuk e kam ndjekur me shumë
vëmendje parlamentin. Nuk do të
doja tani të bëja vlerësime se si e
drejton zoti Ruçi. Mendoj se ai i ka
të gjitha mundësitë e eksperiencës
ta drejtojë më mirë se unë.

OPOZITA
“Është e drejta e çdo
force politike për të
organizuar
manifestime, por
mendoj se
manifestimet nuk janë
zgjidhje. Ato janë një
përpjekje për
sensibilizim, për të
shprehur një
pakënaqësi, një
alternativë apo për të
tërhequr vëmendjen
apo për të siguruar
mbështetje. Për mua
është më e
rëndësishme një
platformë për të
kontribuuar në çeljen
e negociatave për
anëtarësimin e
Shqipërisë në Bashki-
min Evropian”.

Presidenti i Republikës,
Ilir Meta, dje në emisionin
"5 Pyetjet nga Babaramo"
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Administrata tati
more ka konstatuar
tatimpagues, të cilët

ushtrojnë aktivitetin pa u
pajisur me certifikatën e
regjistrimit (NUIS). Tatimet
kujtojnë të gjithë individët,
se zhvillimi i një aktiviteti
ekonomiko-tregtar pa u
regjistruar në organet tati-
more dhe Qendrën Ko-
mbëtare të Biznesit (QKB),
përbën kundërvajtje admin-
istrative dhe penalizohen
me bllokimin e aktivitetit
deri në momentin e regji-
strimit, regjistrimin e men-
jëhershëm si tatimpagues
me TVSH, rivlerësimin e
shitjeve nga ana e adminis-
tratës tatimore, shoqëruar
me penalitetet përkatëse si
dhe bëhet kallëzim penal në
prokurori për individin që
ushtron aktivitet i paregjis-
truar, sipas parashikimeve
konkrete të neneve 41, 121,
124 dhe 131 të ligjit nr. 9920,
datë 19.05.2008, "Për proce-
durat tatimore në Repub-
likën e Shqipërisë", i ndry-
shuar.
NJËSITË NJËSITË NJËSITË NJËSITË NJËSITË TREGTTREGTTREGTTREGTTREGTAREAREAREAREARE

Gjithashtu, sjellim në vë-
mendje të të gjithë tatimpa-
guesve, të cilët kryejnë shitje
me shumicë se kryerja e
transaksioneve me individë
të paregjistruar, duke treg-
tuar mallra apo shërbime me
qëllim rishitjen e tyre, për-
bën kundërvajtje adminis-
trative dhe do të penalizohet
sipas parashikimeve të nen-
it 44, 124 dhe 128, të ligjit nr.

9920, datë 19.05.2008, "Për
procedurat tatimore në Re-
publikën e Shqipërisë", i
ndryshuar. Administrata ta-
timore iu bën thirrje të
gjithë individëve se është
koha për t'u regjistruar dhe
se shumë shpejt do të fillojë
vizitat në territor për të evi-
dentuar dhe formalizuar in-
dividët e paregjistruar.
AKSIONIAKSIONIAKSIONIAKSIONIAKSIONI

Ndërkohë është përmby-
llur java e trembëdhjetë e
aksionit kundër informali-

Bizneset që ushtrojnë aktivitet në shkelje të ligjit do të penalizohen

Tatimet nisin aksionin në terren, të
paregjistruarit për ndjekje penale
Njësitë e paregjistruara në QKB do të bllokohen

Ornela Manjani

tetit. Nga të dhënat e pub-
likuara në faqen zyrtare të
Drejtorisë së Përgjithshme,
rezulton se është mundë-
suar përfundimi i 19 877 kon-
trolleve. Dominuese vijojnë
të mbeten kontrollet nga
zyra, që përbëjnë edhe 72.3
për qind të totalit, ndjekur
nga vizitat fiskale dhe veri-
fikimet në terren. Ndërkohë,
lidhur me subjektet të cilat
kanë ndryshuar përgjegjës-
inë tatimore, nga raporti
janë evidentuar 1 724 të til-

la. Sa i përket verifikimeve
në territor, nga të dhënat e
DPT-së rezulton se janë ver-
ifikuar 28 169 subjekte, ku
18.7 për qind e tyre kanë re-
zultuar në shkelje dhe janë
penalizuar. Gjatë këtyre
trembëdhjetë javëve në
skemën e sigurimeve janë
futur 1030 punonjës, janë
mbyllur 573 subjekte si dhe
janë regjistruar 5 585 bi-
znese të reja. Ndërkohë, pro-
cesi i mbledhjes së detyri-
meve të prapambetura ka

vijuar dhe nga të dhënat 3701
subjekte kanë reaguar pozi-
tivisht dhe vlera ka arritur
në 3 miliardë e 183 milionë
lekë. Po ashtu, vazhdon
edhe procesi i fshirjes së
detyrimeve të prapambetura
për periudhën para vitit 2010
dhe atë 20111-2014. Sipas të
dhënave të DPT, shuma e
detyrimit të falur ka arritur
vlerën e 23 768 miliardë lekë
dhe përdorimi i kredisë për
shlyerjen e detyrimeve ësh-
të 3 608 miliardë lekë.

Raporti i BSH-së: Në tetor-dhjetor 2017 besimi shënoi rënie me 3.9%

Bie besueshmëria, ndikim kryesor
ndërtimi, tregtia dhe konsumatorët
Tremujori i fundit i vitit

të shkuar shënoi rënie
të besimit të biznesit dhe
konsumatorëve në
ekonomi. Treguesi i ndje-
sisë ekonomike ra me 3.9
për qind në tetor-dhjetor
2017 ku rolin kyç e luajtur
ndërtimi, tregtia, indus-
tria dhe konsumatorët
ndërkohë që shërbimet ish-
in të vetmet me tregues be-
simi në rritje. Vrojtimi i
Bankës së Shqipërisë nën-
vizon se tek industria
treguesi i besimit ra me 2.5
për qind gjatë tremujorit të
katërt të vitit 2017. "Ecuria
e TBI-së reflektoi rënien e
dy prej balancave formuese
të tij: kontratave po-
rositëse, me 6.4 pikë për-
qindje, dhe prodhimit, me
1.9 pikë përqindje. Ndërko-
hë, balanca tjetër për-
bërëse e TBI-së, gjendja e
inventarëve, rezultoi lehtë-
sisht më e përmirësuar"-
vlerëson BSH. Treguesi i be-
simit në ndërtim që prej të
tremujorëve njeh vetëm

rritje, shëmoi një pikë
kthese me një rënie prej 12.4
për qind në tremujorin e fun-
dit të 2017. "Kjo rënie e zhv-
endosi TBN-në rreth 5.3 pikë
përqindje nën mesataren
historike të tij. Të dy kompo-
nentët formues të treguesit
shënuan rënie, përkatësisht
me 14.8 pikë përqindje aktiv-
iteti ndërtues dhe me 10.0
pikë përqindje kontratat po-
rositëse. Midis balancave të
tjera, edhe balanca e pritjeve
për punësimin në tremujor-
in e ardhshëm rezultoi e
përkeqësuar. Ndërkohë, nor-
ma e shfrytëzimit të kapac-
iteteve vijoi të bjerë, duke
qëndruar në 59.0%. Kjo
normë është rreth 3.3 pikë
përqindje më poshtë nivelit
të shënuar në tremujorin e
mëparshëm dhe 5.1 pikë për-
qindje nën mesataren his-
torike të saj"-thuhet në
vrojtimin e BSH. Treguesi i
besimit në sektorin e
tregtisë (TBT) ra me 9.9 pikë
përqindje gjatë tremujorit
të katërt, duke u zhvendo-

sur me rreth 1.5 pikë për-
qindje nën mesataren his-
torike të tij. Niveli më i ulët
i treguesit u ndikua krye-
sisht nga rënia e balancës së
ecurisë së biznesit (-14.8 pikë
përqindje), dhe në një masë
më të vogël nga rënia e bal-
ancës së pritjeve për ecurinë
e punësimit në tremujorin e
ardhshëm (-4.9 pikë përqind-
je). Balanca e gjendjes finan-
ciare vlerësohet, gjithashtu,
me rënie. Ndërkohë, norma e
shfrytëzimit të kapaciteteve
vijoi të bjerë për të tretin trem-
ujor radhazi, duke qëndruar
në 67.1%. Treguesi i besimit
konsumator (TBK) shënoi
rënie me 0.7 pikë përqindje

në tremujorin e katërt, duke
ndërprerë rritjen e dy trem-
ujorëve të mëparshëm.
Treguesi vazhdon të qën-
drojë rreth 3.7 pikë përqind-
je mbi mesataren historike
të tij (Grafik 6). Dinamika e
TBK-së u përcaktua nga
rënia e tri prej balancave për-
bërëse të tij: situata e
përgjithshme ekonomike e

pritur në vend (-3.2 pikë për-
qindje), situata financiare e
pritur e familjes (-2.7 pikë për-
qindje) dhe situata e të
ardhurave dhe shpenzimeve
(-2.2 pikë përqindje). Ndërko-
hë, balanca tjetër formuese
e TBK-së - blerjet e mëdha -
shënoi rritje me 5.2 pikë për-
qindje, duke e ndikuar
treguesin në kahun rritës.

RIMBURSIMI

Paguhen
4.5 miliardë

lekë më
shumë se në

vitin 2016
Rimbursimi i TVSH

nga administrata
fiskale përgjatë shumë
viteve ka qenë gangrenë
për biznesin, por me ndry-
shimin e ligjit të TVSH
dhe procedurave të rim-
bursimit, tashmë është
përshpejtuar. Sipas statis-
tikave të Financave, për 11
mujorin e vitit të kaluar
janë rimbursuar 12.4 mil-
iardë lekë, nga 7.9 miliar-
dë lekë që janë rimbursuar
në të njëjtën periudhë të
vitit 2016. Por krahas asaj
që viti i kaluar ishte një
vit elektoral dhe është
shumë pranuese që dhe
niveli i rimbursimit të jetë
më i lartë, sipas të
dhënave, rimbursimi i
TVSH ndaj biznesit është
përshpejtuar ndjeshëm
këto vitet e fundit. Ky
proces, i cili ka qenë një
problem i vazhdueshëm i
ngritur nga sipërmarrja,
është një faktor i rëndë-
sishëm në marrëdhëniet
me tatimpaguesit dhe si
një detyrim ligjor, po ecën
me hapa pozitive.  Që nga
viti 2015 ka hyrë në fuqi
ligji i ri për TVSH-në. Në
ligj është vendosur që
TVSH-ja do të rimburso-
het vetëm mbi bazën e
analizës së riskut. Ligji
parashikon uljen e kohës
së trajtimit dhe dhënies së
rimbursimit të TVSH-së
nga administratat tati-
more 60 ditë për subjektet
e zakonshme dhe 30 ditë
për eksportuesit.

PENALITETET
Të gjithë
tatimpaguesit, të
cilët bëjnë shitje
me shumicë, të
tilla si kryerja e
transaksioneve
me individë të
paregjistruar,
duke tregtuar
mallra apo
shërbime me
qëllim rishitjen e
tyre, përbëjnë
kundërvajtje
administrative
dhe do të
penalizohen.Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve

Banka e Shqipërisë

NJOFTIM ANKANDI
PERMBARUES  GJYQESOR PRIVAT ARTAN SIMA

Datë 19/01/2018, ditën e Premte ,ora 16,00  perfundon ankandi i ri (i parë) , për shitjen e
pasurisë së paluajtshme lenë garanci nga debitori z. Ramadan Ibrahim Kordallibanues ne Bilisht
,Bashkia”Devoll” për detyrimin ndaj kreditorit : znj.Lindita Bere Kordalli, banuese ne
fshatin”Tren”,Rrethi Devoll .
“Apartament” me sipërfaqe totale 73.40 m2  e ndodhur në Bilisht, në vlerën 1.440.000 lekë.

Ankandet zhvillohet prane zyres se permbaruesit me seli lagjen nr.3, Rruga « Avni Rustemi
», nr.31 .k,1. Korce.
Kontakt  Cel.0674044666, e-mail. simaartan@yahoo.com

NJOFTIM ANKANDI
PERMBARUES  GJYQESOR PRIVAT ARTAN SIMA

Datë 19/01/2018, ditën e Premte ,ora 16,00  perfundon ankandi i ri (i parë) , për shitjen e pasurisë
së paluajtshme lenë garanci nga debitori z.Artur Dilaver Hasani dhe bashkpronaret  z.Dilaver
Ramo Hasani , z.Edmond Hasani , znj.Luiza Dilaver (Hasani) Hoxha banues ne,Rr” 28 Nentori”
,L.5,P.2,Shk.B,Nr.9, Korce për detyrimin ndaj kreditorit : z.Rexhep Shaban Furramani,Rr.Hasim
Vokshi,L.7,Nr.35,Korce.
“Apartament” me siperfaqe 63.10 m2,ndodhur ne Rr”28-Nentori”, pll.2, shk.2, k.5,ap.9, Korce, në
vlerën 1.600.000 lekë.
Ankandet zhvillohet prane zyres se permbaruesit me seli lagjen nr.3, Rruga « Avni Rustemi
», nr.31 .k,1. Korce.
Kontakt  Cel.0674044666, e-mail. simaartan@yahoo.com
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Gjykata e Lartë është
në kolaps. Këtë ka
nënkuptuar kryetari

i gjykatës, Xhezair Zagan-
jori, i cili prej kohësh ka
ngritur disa problematika
që shqetësojnë gjyqësorin.
Numër i reduktuar gjyqta-
rësh dhe këshilltarësh lig-
jorë deri në pamundësi për
plotësimin e trupit gjyqësor
dhe çështje që akumulohen
çdo ditë për shqyrtim. Po si
e sheh kreu i Gjykatës së
Lartë situatën, ndikimin e
politikës në sistem... Në in-
tervistën ekskluzive për
"Gazeta Shqiptare", Xhezair
Zaganjori shpjegon të
gjitha detajet se si mund të
shpëtojë sistemi i drejtësisë
nga "prangat".

Z. Zaganjori, prej disaZ. Zaganjori, prej disaZ. Zaganjori, prej disaZ. Zaganjori, prej disaZ. Zaganjori, prej disa
kohësh Gjykata e Lartëkohësh Gjykata e Lartëkohësh Gjykata e Lartëkohësh Gjykata e Lartëkohësh Gjykata e Lartë
funksionon me vetëmfunksionon me vetëmfunksionon me vetëmfunksionon me vetëmfunksionon me vetëm
nëntë anëtarë. Cilat janënëntë anëtarë. Cilat janënëntë anëtarë. Cilat janënëntë anëtarë. Cilat janënëntë anëtarë. Cilat janë
problematikat e hasura dheproblematikat e hasura dheproblematikat e hasura dheproblematikat e hasura dheproblematikat e hasura dhe
pasojat që sjellin në dëm tëpasojat që sjellin në dëm tëpasojat që sjellin në dëm tëpasojat që sjellin në dëm tëpasojat që sjellin në dëm të
qytetarëve?qytetarëve?qytetarëve?qytetarëve?qytetarëve?

Më lejoni para së gjithash
t'ju uroj Gëzuar Vitin e Ri, ju
dhe lexuesve tuaj dhe t'ju
falënderoj për intervistën e
për gatishmërinë që keni për
të bërë të njohur problema-
tikën me të cilën përballet ak-
tualisht Gjykata e Lartë, në
këtë fillim viti! Në fakt, për
të gjithë sistemin e drejtësisë
dhe veçanërisht për Gjy-
katën e Lartë, zgjatja tej çdo
lloj parashikimi e reformës
në drejtësi, ka shkaktuar një
sërë problemesh që kanë të
bëjnë kryesisht me zvarrit-
jet e gjykimeve, rritjen e
backlog-ut dhe cenimin apo
dëmtimin e efikasitetit të
sistemit. Kjo situatë është
përkeqësuar veçanërisht
vitin e fundit, me zvogëlimin
e ndjeshëm të numrit të
gjyqtarëve dhe këshilltarëve
në Gjykatën e Lartë. E kam
bërë të ditur disa herë këtë
gjendje të pazakontë, e cila
dëmton në radhë të parë, e
mbi të gjitha, interesat e
qytetarëve. Praktikisht nga
19 gjyqtarë, aktualisht jemi
9, pra nga tre për çdo kolegj,
në një kohë që shumica e
gjykimeve për çdo kolegj du-

het bërë më 5 gjyqtarë. Ndër-
sa numri i këshilltarëve lig-
jorë është reduktuar nga 34
në 10. Në këtë situate, kam
orientuar kolegjet që të
përqendrohen në një kate-
gori të caktuar çështjesh që
kanë natyrë më sensitive. Si
të tilla mund të përmend
çështjet e masave të sigurisë
në gjykimin penal, pensionet
ushqimore dhe ato të
pleqërisë, konfliktet e punës,
çështjet e ardhura rishtazi
nga Gjykata Kushtetuese,

etj. Duhet të theksoj, gjith-
ashtu, se ju kam kërkuar të
gjithë gjyqtarëve, që në zba-
tim të urdhrit mbi kriteret e
përshpejtimit të çështjeve, të
kenë parasysh veçanërisht
shqyrtimin me përparësi të
atyre çështjeve për të cilat
është vendosur pezullimi i
ekzekutimit të vendimeve të
gjykatave të apelit. Kjo është
posaçërisht e domosdoshme
ne gjykimin administrative
dhe atë civil. Nga ana tjetër,
janë marrë masa administra-

tive për plotësimin e
kolegjeve me gjyqtarë të gat-
shëm, përmes një skeme
gatishmërie, e cila ndihmon
në plotësimin e trupave
gjyqësore, për çdo ditë gjyki-
mi. Edhe vetë personalisht,
pavarësisht ngarkesave për
shkak të funksionit, kam

qenë i pranishëm në mënyrë
të vazhdueshme në gjykime
të cilat ligjërisht kërkojnë
shqyrtim sa më të shpejtë. Më
këtë rast dua të them se,
veçanërisht dy muajt e fun-
dit më është dashur të drej-
toj seanca edhe në gjykime
të çështjeve penale me
ndjeshmëri të lartë, për sh-
kak të nevojës së respektim-
it të parimit të gjykimit të
paanshëm. Janë çështje të
shqyrtuara disa herë në
Gjykatën e Lartë, e në këto

kushte, është pothuajse e
pamundur plotësimi i trupës
gjyqësore.

Çështjet që presin ra-Çështjet që presin ra-Çështjet që presin ra-Çështjet që presin ra-Çështjet që presin ra-
dhën për të gjykuar kapindhën për të gjykuar kapindhën për të gjykuar kapindhën për të gjykuar kapindhën për të gjykuar kapin
një numër rekord. Në gju-një numër rekord. Në gju-një numër rekord. Në gju-një numër rekord. Në gju-një numër rekord. Në gju-
hën e shifrahën e shifrahën e shifrahën e shifrahën e shifravvvvveeeee, mund të na, mund të na, mund të na, mund të na, mund të na
thoni sa është stoku?thoni sa është stoku?thoni sa është stoku?thoni sa është stoku?thoni sa është stoku?

Sigurisht që në kushtet e
këtyre mungesave, rritet
edhe numri i çështjeve që
presin të shqyrtohen. Prob-
lemi i numrave është i
thjeshtë. Me gjithë këto
probleme e mungesa, ritmet
individuale të gjykimit për
çdo gjyqtar, kanë mbetur rel-
ativisht të larta, varësisht
edhe vullnetit të vetë gjyq-
tarit respektiv. Këtë vit janë
gjykuar rreth 4000 çështje,
që nuk janë pak. Megjithatë,
numri i çështjeve të ardhu-
ra shtohet çdo ditë. Aktual-

isht, numri i çështjeve arrin
në 22.500, të ndara përafër-
sisht në; 14.000 dosje civile,
6000 dosje administrative
dhe 2500 penale.

Në çfarë ambientesh iNë çfarë ambientesh iNë çfarë ambientesh iNë çfarë ambientesh iNë çfarë ambientesh i
arkivoni dosjet e prapam-arkivoni dosjet e prapam-arkivoni dosjet e prapam-arkivoni dosjet e prapam-arkivoni dosjet e prapam-
betura, që presin radhënbetura, që presin radhënbetura, që presin radhënbetura, që presin radhënbetura, që presin radhën
për shqyrtim?për shqyrtim?për shqyrtim?për shqyrtim?për shqyrtim?

Kjo është një histori më
vete. Shqetësimi kryesor i
këtyre ditëve ka qenë gjetja
e hapësirave dhe sistemimi i
dosjeve të ardhura, pasi
mungojnë ambientet e

nevojshme. Në këtë gjykatë
punon një kolektiv prej
rreth 120 vetash, në një am-
bient që normalisht mund të
punonin jo më shumë se 50
vetë. Nga ana tjetër, mun-
gojnë hapësira apo dhoma të
mjaftueshme për të vendo-
sur dosjet gjyqësore, të cilat
shpesh janë edhe shumë vo-
luminoze, veçanërisht ato
penale apo civile. Pesha e
tyre rrezikon edhe sigurinë
e godinës. Për këtë arsye
kemi spostuar një pjesë të
mirë të tyre nga katet e
sipërme në katin përdhes,
duke zhvendosur njëkohë-
sisht disa nga zyrat që krye-
jnë shërbime ndaj publikut.

Pranë Gjykatës së LartëPranë Gjykatës së LartëPranë Gjykatës së LartëPranë Gjykatës së LartëPranë Gjykatës së Lartë
ka çështje me interes tëka çështje me interes tëka çështje me interes tëka çështje me interes tëka çështje me interes të
lartë publik, që presin tëlartë publik, që presin tëlartë publik, që presin tëlartë publik, që presin tëlartë publik, që presin të
gjykohen, siç është rasti igjykohen, siç është rasti igjykohen, siç është rasti igjykohen, siç është rasti igjykohen, siç është rasti i
Gentian Dodës, si po pro-Gentian Dodës, si po pro-Gentian Dodës, si po pro-Gentian Dodës, si po pro-Gentian Dodës, si po pro-
cedoni me këto dosje, përcedoni me këto dosje, përcedoni me këto dosje, përcedoni me këto dosje, përcedoni me këto dosje, për
shkak të mosfshkak të mosfshkak të mosfshkak të mosfshkak të mosfororororormimit tëmimit tëmimit tëmimit tëmimit të
kolegjeve?kolegjeve?kolegjeve?kolegjeve?kolegjeve?

Nuk dua të përmend çësh-
tje konkrete. Por, sikurse e
theksova edhe më sipër,
veçanërisht në gjykimin pe-
nal, ka vështirësi të shumta
për shkak të mosformimit
të trupës gjyqësore, për çësh-
tje të caktuara, kryesisht
atyre që vijnë në Gjykatën e
Lartë për herë të dytë ose të
tretë. Pikërisht për këtë ar-
sye, kam marrë pjesë edhe
vetë në një pjesë të mirë të
këtyre gjykimeve. Në ndon-
jë rast lind nevoja e pritjes
së gjyqtarëve të rinj për tra-
jtimin e tyre.

Si  jurist  me përvojë,Si  jurist  me përvojë,Si  jurist  me përvojë,Si  jurist  me përvojë,Si  jurist  me përvojë,
mendoni se ka zgjidhje kjomendoni se ka zgjidhje kjomendoni se ka zgjidhje kjomendoni se ka zgjidhje kjomendoni se ka zgjidhje kjo
situatë ngërçi? Çfarë sug-situatë ngërçi? Çfarë sug-situatë ngërçi? Çfarë sug-situatë ngërçi? Çfarë sug-situatë ngërçi? Çfarë sug-
jeroni?jeroni?jeroni?jeroni?jeroni?

Ne përpiqemi të bëjmë
ç'është e mundur me aq sa
kemi në dorë. Ngërçi besoj
që do të zgjidhet me
krijimin dhe funk-

GJYQESORI
INTERVISTA

Kryetari i Gjykatës së Lartë: Ngërçi që do të zgjidhet me krijimin dhe funksionimin e institucioneve të reja

Xhezair Zaganjori: Politikanë më
kanë kërkuar përshpejtimin e gjykimit
"Jam përpjekur t'u shpjegoj se ata nuk mund të ndërhyjnë"

Klodiana Lala

SITUATA
Nga 19 gjyqtarë,
aktualisht jemi 9, pra
nga tre për çdo kolegj,
në një kohë që
shumica e gjykimeve
për çdo kolegj duhet
bërë me 5 gjyqtarë.
Ndërsa numri i
këshilltarëve ligjorë
është reduktuar nga 34
në 10. Në këtë situatë,
kam orientuar kolegjet
që të përqendrohen në
një kategori të caktuar
çështjesh që kanë
natyrë më sensitive. Si
të tilla mund të
përmend çështjet e
masave të sigurisë në
gjykimin penal,
pensionet ushqimore
dhe ato të pleqërisë,
konfliktet e punës,
çështjet e ardhura
rishtazi nga Gjykata
Kushtetuese, etj.

ÇËSHTJET PËR GJYKIM

Me gjithë këto probleme e mungesa,
ritmet individuale të gjykimit për çdo

gjyqtar kanë mbetur relativisht të larta,
varësisht edhe vullnetit të vetë gjyqtarit

respektiv. Këtë vit janë gjykuar rreth 4000
çështje, që nuk janë pak.

“



Kryetari i Gjykatës së
Lartë,  Xhezair Zaganjori
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sionimin e institucion-
eve të reja, në për-

puthje me risitë që sjellin
ndryshimet kushtetuese e
ligjore.

Në cilësinë e kryetaritNë cilësinë e kryetaritNë cilësinë e kryetaritNë cilësinë e kryetaritNë cilësinë e kryetarit
të Gjykatës së Lartë, a kenitë Gjykatës së Lartë, a kenitë Gjykatës së Lartë, a kenitë Gjykatës së Lartë, a kenitë Gjykatës së Lartë, a keni
bashkërenduar me institu-bashkërenduar me institu-bashkërenduar me institu-bashkërenduar me institu-bashkërenduar me institu-
cionet e  t jera,  për tëcionet e  t jera,  për tëcionet e  t jera,  për tëcionet e  t jera,  për tëcionet e  t jera,  për të
zgjidhur kolapsin?zgjidhur kolapsin?zgjidhur kolapsin?zgjidhur kolapsin?zgjidhur kolapsin?

Jemi përpjekur të jemi sa
më bashkëpunues. Unë, së
bashku me stafin tim të
ngushtë, përfshirë këshi-ll-
tarët dhe një pjesë e ndih-
mësave ligjorë, kemi qenë në
kontakt të vazhdueshëm, për
të përcjellë shqetësimet dhe
propozimet për zgjidhje, për
probleme konkrete. Por, një
sërë ngërçesh apo proble-
mesh krijohen si pasojë e
ndryshimeve kushtetuese e
ligjore, të cilat duhet thënë
që nuk kanë qenë të pakta.
Gjithsesi ne jemi përpjekur
të komunikojmë veçanërisht
me ekspertët e EURALIUS, të

cilët dua t'i falënderoj për
gatishmërinë që kanë pasur
në vijimësi për trajtimin e sit-

uatave problematike.
Z.  Zaganjori,  f l itetZ.  Zaganjori,  f l itetZ.  Zaganjori,  f l itetZ.  Zaganjori,  f l itetZ.  Zaganjori,  f l itet

shumë për korrupsionin nëshumë për korrupsionin nëshumë për korrupsionin nëshumë për korrupsionin nëshumë për korrupsionin në
radhët e gjyqtarëve dheradhët e gjyqtarëve dheradhët e gjyqtarëve dheradhët e gjyqtarëve dheradhët e gjyqtarëve dhe
prokurorëve, sipas jush aprokurorëve, sipas jush aprokurorëve, sipas jush aprokurorëve, sipas jush aprokurorëve, sipas jush a
do ta zhdukë rdo ta zhdukë rdo ta zhdukë rdo ta zhdukë rdo ta zhdukë refefefefeforororororma nëma nëma nëma nëma në
drejtësi këtë fenomen neg-drejtësi këtë fenomen neg-drejtësi këtë fenomen neg-drejtësi këtë fenomen neg-drejtësi këtë fenomen neg-
ativ?ativ?ativ?ativ?ativ?

Uroj dhe shpresoj që të
gjenden rrugët dhe mjetet
për ta luftuar në vijimësi
këtë fenomen. Mekanizmat
e rinj mund dhe duhet të jap-
in rezultatet e tyre, por men-
doj se një nga mjetet më efek-
tive në të ardhmen, duhet të
jetë një "kontroll" apo
vlerësim i vazhdueshëm, i të
gjithë vendimeve që marrin
gjyqtarët dhe prokurorët.
Jo rrallë, korrupsioni apo
njëanshmëria në trajtimin e
çështjeve gjyqësore, duket
qartësisht nga vendimet e
marra, por pothuajse kur-
rkush nuk merret dhe nuk
bëhet asnjë debat për këto
vendime. Nga ana tjetër, lex-
imi apo vlerësimi i vazh-
dueshëm i vendimeve
ndikon pozitivisht edhe në
transparencën dhe ruajtjen
e konsistencës së vetë siste-

mit të drejtësisë. Në këtë
kuptim, mendoj se të gjitha
gjykatat, por veçanërisht
Gjykata e Lartë, duhet të
ketë një drejtori apo njësi të
veçantë të përbërë nga ju-
ristë me përvojë, të cilët du-
het të merren më çështjet e

njehsimit dhe konsistencës
së praktikës gjyqësore si
dhe problemet që kanë të
bëjnë me respektimin e pa-
rimit të sigurisë juridike në
vendimmarrje, parim aq i
domosdoshëm për forcimin
e shtetit të të së drejtës,
mbrojtjen e interesave të
qytetarëve dhe interesave
publike në Shqipëri. Në fakt,
një nisëm të tillë personal-
isht e mora dy vite më parë,
por nuk gjeta mbështetjen e
duhur për ta realizuar në
praktikë këtë ide, qoftë edhe
për arsye financiare.

Jashtë konturit  të tëJashtë konturit  të tëJashtë konturit  të tëJashtë konturit  të tëJashtë konturit  të të
drejtuarit të gjykatës su-drejtuarit të gjykatës su-drejtuarit të gjykatës su-drejtuarit të gjykatës su-drejtuarit të gjykatës su-
preme, a ndjeni ju presionpreme, a ndjeni ju presionpreme, a ndjeni ju presionpreme, a ndjeni ju presionpreme, a ndjeni ju presion
te kolegët tuaj për shkak tëte kolegët tuaj për shkak tëte kolegët tuaj për shkak tëte kolegët tuaj për shkak tëte kolegët tuaj për shkak të
vetingut?vetingut?vetingut?vetingut?vetingut?

Se çfarë ndjen secili nuk
mund ta di, por mendoj se
përgjithësisht është bash-
këpunuar dhe janë plotë-
suar rregullisht, nga të
gjithë kolegët, në afatin e
caktuar, të gjitha kërkesat
që kanë ardhur në kuadër
të reformës. Të njëjtën gjë
ka bërë edhe stafi ndihmës
si: Zyra e Marrëdhënieve
me Jashtë dhe ajo me Pub-
likun, kur ka pasur nevojë
për të asistuar gjyqtarët
dhe ndihmësat ligjorë, për
hartimin e dokumentacion-
it, plotësimin apo saktë-
simin e tij.

Artikulohet shumë përArtikulohet shumë përArtikulohet shumë përArtikulohet shumë përArtikulohet shumë për
ndërhyrje të politikës nëndërhyrje të politikës nëndërhyrje të politikës nëndërhyrje të politikës nëndërhyrje të politikës në
punët e drejtësisë. Sipaspunët e drejtësisë. Sipaspunët e drejtësisë. Sipaspunët e drejtësisë. Sipaspunët e drejtësisë. Sipas
jush a ekziston një fenom-jush a ekziston një fenom-jush a ekziston një fenom-jush a ekziston një fenom-jush a ekziston një fenom-
en i tillë?en i tillë?en i tillë?en i tillë?en i tillë?

Nuk e di se në ç'kuptim e
thoni këtë. Nëse flitet në
përgjithësi për punët e
drejtësisë e posaçërisht për
gjyqësorin, besoj se është e
qartë që përgjigja është po.

Edhe vete Montesquieu, që
në gjysmën e dytë të shekul-
lit të 18, kur fliste për ndar-
jen e pushteteve, e përshk-
ruante gjyqësorin si pushte-
tin "e zbehtë dhe të mjerë"
përballë dy pushteteve të
tjera, atij legjislativ dhe
ekzekutiv. Por SH.B.A. dhe
shtetet e tjera të Evropës
Perëndimore si Britania e
Madhe, Gjermania, Franca,
etj., kanë ditur ta forcojnë
dukshëm pavarësinë e këtij
pushteti, aq i domosdoshëm
për demokracinë si formë e
qeverisjes, për shtetin e së
drejtës dhe mbrojtjen e in-
teresave të individit. Ne jemi
shumë larg këtyre stan-
dardeve. Edhe pas gati 30

vjet ndryshimesh, ende poli-
tika përpiqet ta trajtojë
gjyqësorin apo drejtësinë në
përgjithësi, si oborrin e saj.
E kur nuk ka bindje,…. Një
vendim  merr një gjyqtar
apo prokuror, e kur ai nuk i
pëlqen apo prek interesat e
politikës, zbulohet men-
jëherë e shkuara, deri tek
gjeneza personale e ndosh-
ta edhe familjare e gjyqtarit
apo prokurorit. Edhe për sa
i përket çështjeve konkrete,
nuk mund të them se nuk
ekziston fenomeni i ndë-
rhyrjes. Ka pasur ndonjë
rast që edhe mua më janë
drejtuar politikanë të ndry-
shëm, të cilët në emër të per-
sonave të përfshirë në konf-
likte në zonat e tyre zgjed-
hore, etj., më kanë kërkuar
përshpejtimin e gjykimit,
zgjidhjen e konfliktit apo pe-
zullimin e ndonjë vendimi
penal. Jam përpjekur t'u
shpjegoj se ata nuk mund të
ndërhyjnë në çështje
konkrete, qoftë si persona
privatë apo funksionarë sh-
tetëror.

JJJJJaaaaavët e fundit u zgjodhvët e fundit u zgjodhvët e fundit u zgjodhvët e fundit u zgjodhvët e fundit u zgjodh
kryeprokurorja e përkohs-kryeprokurorja e përkohs-kryeprokurorja e përkohs-kryeprokurorja e përkohs-kryeprokurorja e përkohs-
hme, në një situatë tejet tëhme, në një situatë tejet tëhme, në një situatë tejet tëhme, në një situatë tejet tëhme, në një situatë tejet të
tensionuar që u pasua dhetensionuar që u pasua dhetensionuar që u pasua dhetensionuar që u pasua dhetensionuar që u pasua dhe
me akte dhune ne Kme akte dhune ne Kme akte dhune ne Kme akte dhune ne Kme akte dhune ne Kuvuvuvuvuvend.end.end.end.end.
A është kushtetuese proce-A është kushtetuese proce-A është kushtetuese proce-A është kushtetuese proce-A është kushtetuese proce-
dura e ndjekur ngdura e ndjekur ngdura e ndjekur ngdura e ndjekur ngdura e ndjekur nga Ka Ka Ka Ka Kuvuvuvuvuven-en-en-en-en-
di  për zgjedhjen edi  për zgjedhjen edi  për zgjedhjen edi  për zgjedhjen edi  për zgjedhjen e
kryeprokurorit?kryeprokurorit?kryeprokurorit?kryeprokurorit?kryeprokurorit?

Është çështje e politikës
dhe nuk më takon të ndë-
rhyj. Sigurisht që në inter-
pretim të kuadrit kush-
tetues dhe ligjor, edhe unë
si jurist, mund të kem men-
dimet e mia për këtë rast.
Por detyra funksionale më
pengon të shprehem pub-
likisht.

Zaganjori: Duhet një drejtori që të merret me çështjet e njehsimit dhe konsistencës së praktikës gjyqësore

“Drejtoj seanca edhe në gjykime të
çështjeve penale me ndjeshmëri të lartë”
“Pesha e dosjeve rrezikon edhe sigurinë e godinës”

DOSJET

Në këtë gjykatë punon një kolektiv prej
rreth 120 vetash, në një ambient që

normalisht mund të punonin jo më shumë
se 50 veta. Nga ana tjetër, mungojnë

hapësira apo dhoma të mjaftueshme për
të vendosur dosjet gjyqësore, të cilat
shpesh janë edhe shumë voluminoze,

veçanërisht ato penale apo civile.

“


Një sërë ngërçesh
apo problemesh

krijohen si pasojë e
ndryshimeve

kushtetuese e ligjore,
të cilat duhet thënë
që nuk kanë qenë të
pakta. Gjithsesi ne
jemi përpjekur të

komunikojmë
veçanërisht me

ekspertët e
EURALIUS, të cilët
dua t'i falënderoj për
gatishmërinë që kanë
pasur në vijimësi për
trajtimin e situatave

problematike.

BASHKËPUNIMI
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Gjykata e Apelit
i ul dënimin

në 6 vjet
ish-deputetit
Mark Frroku

Ish-deputeti Mark Fr
roku lirohet nga akuzat

për vrasje. Gjykata e
Apelit i uli atij dënimin në
6 vjet burg, nga të cilat ka
për të kryer më pak se dy.
Frroku është shpallur faj-
tor për tri vepra penale:
pastrimit të produktit të
veprës penale, fshehje të
pasurisë dhe ndërtim pa
leje me qëllime interesi.
Ish-deputeti kërkoi pafajë-
si, por Apeli la në fuqi dën-
imin e shkallës së parë,
duke pranuar uljen e
dënimit. Ndërkohë për
akuzën e vrasjes së Ale-
ksandër Kurtit në vitin
1999 në Belgjikë, depute-
ti Mark Frroku mori pafa-
jësi. Prokuroria kishte
kërkuar dënimin me 25
vite burgim për Frrokun,
nga të cilat 17 vetëm për
akuzën e vrasjen në
kryeqytetin belg.
Prokuroria ka deklaruar
se do të bëjë rekurs në
Gjykatën e Lartë, duke
këmbëngulur se Froku
duhet të mbajë përgjegjë-
si për vrasjen ndodhur në
Belgjikë.

Ina Allkanjari

"I rrezikohet jeta në qeli për shkak të sëmundjes", lirohet një prej anëtarëve të organizatës

"Xibraka", Gjykata e Apelit: Operacioni
u dekonspirua, u zhdukën provat

"Ndërhyrja e forcave policore, e nxituar dhe joefektive"

Gjykata pranon për
herë të parë se oper
acioni i policisë në

laboratorin e sofistikuar të
përpunimit të kokainës në
Xibrakë është dekonspiruar.
Në vendimin e Gjykatës së
Apelit për Krimet e Rënda
thuhet se operacioni ishte i
shpejtuar, gjë që iu dha
mundësinë të pandehurve të
fshihnin provat. Ky vendim
ngre dyshime për punën e
policisë dhe kritikon ashpër
prokurorinë, institucione
këto që në këndvështrimin e
gjyqësorit, favorizuan të pan-
dehurit dhe ndihmuan
krerët e grupit kriminal t'i
shpëtonin drejtësinë. "Nisur
nga provat e marra gjatë këtij
hetimi dhe fakti se organet
tona të ndjekjes penale dhe
të policisë kishin marrë nga
organet kompetente të sh-
tetit gjerman informacion
mbi aktivitetin e njërit nga të
pandehurit për trafikim të
lëndës narkotike, në kushtet
kur të gjithë të pandehurit e
këtij procesi dhe të tjera të
paidentifikuara ishin në
përgjim e vëzhgim, shpreh
mendimin se ndërhyrja e pol-
icisë më datë 14 janar 2015,
ora 15:10 në Xibrakë, ka qenë
e nxituar dhe joefektive. Ni-
sur nga fakti se njëkohësisht
në Xibrakë, enët me lëngje
po derdheshin për zhdukje
provash, ndërsa i pandehuri
Saimir Batku, sapo ka marrë
një telefonatë, devijoi

lëvizjen me automjet, krijoi
dyshimin se aksioni policor
të jetë zbuluar dhe ndërhyr-
ja policore të ketë qenë e par-
akohshme. Kjo pasi të paktën
i pandehuri në fjalë, të cilit
gjatë arrestimit në flagrancë
në automjetin e tij iu gjetën
19 kg lëndë narkotike ko-
kainë, mund të ndiqej dhe të
provohej nëse ngarkesa ishte

e destinuar për treg të
brendshëm apo eksportim të
saj", thuhet në vendim. Në
këtë dokument thuhet gjith-
ashtu se të pandehurit kanë
krijuar një grup të struktu-
ruar kriminal, në kuadër të
të cilit ata kanë importuar
një sasi lënde me përmbajtje
kokaine, etj. Më poshtë thek-
sohet se shkalla e organizim-

it për kryerjen e trafikimit të
lëndës narkotike dhe ek-
straktimit më pas të saj pro-
von se bashkëpunimi në kry-
erjen e veprës penale nuk ka
qenë rastësor, përkundrazi ka
qenë në nivelin e një grupi të
strukturuar kriminal.  Në

vitin 2015 gjatë operacionit
në pranga ranë 10 persona,
njëri prej të cilëve ndërroi
jetë gjatë hetimit. Sakaq, një
prej anëtarëve të organizatës
së Xibrakës është liruar disa
ditë më parë nga burgu, për
shkak të gjendjes shëndetë-
sore. Kelmend Dalipi vuan
nga një sëmundje shëndetë-
sore dhe nisur me pretendi-
min se në qeli i rrezikohet
jeta, ka kërkuar lirinë.
Kelmend Dalipi fillimisht u
dënua me 11 vite burg, por
Gjykata e Apelit i uli dën-
imin në 7.3 vite. Ai u arres-
tua bashkë me të vëllanë Ar-
jan Dalipi, pasi në Xibrakë të
Elbasanit në vitin 2015 u
zbulua një laborator droge.
Ata u arrestuan pasi maga-
zina e kthyer në laborator
droge është në pronësi të
tyre. Për shkak të gjendjes
shëndetësore, Kelmend Dali-
pi ka fituar lirinë.

Laboratori i  përpunimit të kokainës

VENDIMI
"Nisur nga fakti se
njëkohësisht në
Xibrakë, enët me
lëngje po derdheshin,
për zhdukje provash,
ndërsa i pandehuri
Saimir Batku, sapo ka
marrë një telefonatë,
devijoi lëvizjen me
automjet, krijon
dyshimin se aksioni
policor të jetë zbuluar
dhe ndërhyrja policore
të ketë qenë e
parakohshme", thuhet
në vendimin e gjykatës.

Shullazi mohon akuzat: Nuk e
kam kërcënuar Ylvi Beqjan

TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË - Është mbajtur dje në
Gjykatën e Krimeve të Rënda një tjetër
seancë ndaj Emiljano Shullazit. Ai iu ësh-
të përgjigjur pyetjeve të avokatëve dhe ka
mohuar akuzat e ngritura ndaj tij, përf-
shirë kërcënimin e biznesmenit Ylvi Beq-
ja. Shullazi deklaroi se ka firmosur kon-
tratat e bëra nga ai. "Nuk e kam kërcënu-
ar Ylvi Beqjan. Kam firmosur kontratat e
përpiluara nga Beqja", ka deklaruar Shul-

lazi në gjyq. Më pas një tjetër prej të pan-
dehurve, Gilmando Dani ka kërkuar sh-
tyrje të seancës. Ai ka dhënë pëlqimin për
t'u pyetur në gjyq, por në një moment të
dytë. Seanca e radhës do të jetë të mar-
tën e ardhshme. Emiljano Shullazi aku-
zohet për "Shtrëngim me anë të kanosjes
për dhënie të pasurisë", "Kanosje" dhe "Sh-
katërrim të pronës me eksploziv". Seanca
e radhës pritet të zhvillohet më 16 janar.

TENDER  I HAPUR KOMBËTAR

REPUBLIKA  E  SHQIPERISE
BANKA  E  SHQIPERISE
DEPARTAMENTI  I  ADMINISTRIMIT
SEKTORI  I  PROKURIMIT

Banka e Shqipërisë kërkon të realizojë objektin e prokurimit: “Blerje dhe implementim i disa
pajisjeve servera dhe shasi për nevojat e Bankës së Shqipërisë”.

Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit “Tender i
hapur kombëtar”, për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër, me fond limit 44,000,000 Lekë”.

Dokumentet e tenderit mund të tërhiqen pranë Sektorit të Prokurimeve të Departamentit të
Administrimit, të Bankës së Shqipërisë, me adresë: Rruga e Dibrës, Kompleksi “Halili”, Kulla A,
Tiranë, Tel. 042419411(ext.4251), çdo ditë nga ora 10.00 – 13.00 nga çdo person i autorizuar, me
paraqitjen e një kërkese me shkrim. Tërheqja e dokumenteve mund të bëhet vetëm pasi të keni
bërë paraprakisht pagesën e pakthyeshme prej 500 Lekë, pranë një banke tregtare në llogarinë
e Bankës së Shqipërisë sipas detajeve të mëposhtme:

Përfituesi:     Banka e Shqipërisë
BIC:              STANALTR
IBAN:            AL68 1011 1008 0000 0000 2222 222L; BIC
Përshkrimi:   Blerje dokumente tenderi për tenderin me objekt: “Blerje dhe implementim i
disa pajisjeve servera dhe shasi për nevojat e Bankës së Shqipërisë”.

Oferta duhet të paraqitet në zyrën e Sektorit të Prokurimeve, pranë Departamentit të Administrimit,
në Bankën e Shqipërisë, deri më datë 01 Shkurt 2018, ora 11.00, kohë në të cilën do të hapet
edhe tenderi, ku ftohen të marrin pjesë kandidatët ose përfaqësuesit e autorizuar të tyre.

Marka Cmimi nga data 08 
Janar 2018   (TVSH 

e perfshire) 

Camel Filter 260 

Camel Blue 260 

Winston Blue 250 

Winston Super Slims Silver 250 

Winston XStyle Blue 230 

Winston XStyle Silver 230 

Winston Blue 10’s 130 

Winston XStyle Black 250 

Winston XStyle Gold 250 

Shoqeria PRIMALL shpk , distributor I autorizuar per Shqiperine I 
markave te kompanise nderkombetare “JT International” , njofton se 
duke filluar prej dates 08 Janar 2018 cmimet e produkteve te tregtuara 
prej saj do te jene sipas listes me poshte:

Njoftimi behet ne perputhje me udhezimin  nr 2  date 28.01.2010 te 
Ministrise se Financave dhe udhezimit nr 17 date 13.05.2008 “Për 
tatimin mbi vlerën e shtuar në Republikën e Shqipërisë” (i ndryshuar).
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Manastirliu miraton dy masa lehtësuese për këtë kategori

Vendimi, asistencë në shtëpi për invalidët

Nënshkruhet marrëveshja, financim nga Kooperacioni Italian

Vihet në jetë Pylli Orbital, brenda
12 viteve, 1 pemë për çdo njeri

Veliaj: Gjelbërim në 23 zona të kryeqytetit

ZBATIMI

Nis sistemi i
referimit në
36 qendra

shëndetësore
Ka nisur sistemi i

referimit në 36 qen-
dra shëndetësore në Ti-
ranë si dhe në 4 poliklin-
ikat e specialiteteve. Në
qendrën Shëndetësore
të Laprakës janë inves-
tuar rreth 230 mijë euro
si dhe po përdoret
sistemi referimit elek-
tronik. Në inspektimin
e qendrës së re ishin të
pranishëm edhe kryem-
inistri Edi Rama dhe
ministrja e Shëndetë-
sisë, Ogerta Manastir-
liu. Kjo e fundit theksoi
se sistemi i referimit do
të lehtësojë shërbimin
nga burokracitë. "Në të
36 qendrat shëndetë-
sore në Tiranë dhe në 4
poliklinikat e special-
iteteve për herë të parë
kemi përfshirë një
sistem të ri, referimin
elektronik dhe
ekzaminimin elektron-
ik. Tani qytetarët
shmangin radhët e gja-
ta të pritjes te mjeku
specialist, duke vendo-
sur nëpërmjet sistemit
elektronik orën, datën e
vizitës dhe sigurisht
ndihmon mjekët për të
pasur aktivimin e të
gjithë diagnozës së paci-
entit dhe shërbimet që
ofron", - tha ministrja e
Shëndetësisë në fjalën e
saj. Ajo theksoi më tej se
përmirësimi i infras-
trukturës së qendrave
shëndetësore ka nisur
në 300 qendra shëndetë-
sore në 4 vite. "Këtë vit
fillojnë investimet në 80
qendrat e para në të
gjithë Shqipërinë, në
mënyrë që qendrat
shëndetësore të kenë
standarde dhe kushte sa
më të mira", - shtoi në
fjalën e saj Manastirliu.

MARREVESHJA
"Po bëjmë realitet disa
nga projektet bazë, por
ideja që do t'i mbijetojë
mandatit tonë në
bashki, por ndoshta
edhe jetës sonë, është
ajo e Pyllit Orbital. Ndaj
jam shumë entuziast që
me ndihmën e
Kooperacionit Italian
sapo kemi firmosur
financimin për projektin
e Pyllit Orbital, që do të
prodhojë rezultate
konkrete të 23 zonave
që do të gjelbërohen
falë këtij projekti".

Voltiza Duro

Projekti i Pyllit Orbit
al, që synon shtimin
e 2 milionë pemëve

në kryeqytet është mbësh-
tetur edhe nga agjenci të
huaja financiare. Ditën e
djeshme, kryebashkiaku
Erion Veliaj dhe drejtori i
Kooperacionit Italian,
Nino Merolla, nënshkruan
marrëveshjen e bash-
këpunimit për financimin
e të gjithë projektit të Pyl-
lit Orbital për gjelbërimin
e 23 zonave të ndryshme në
Tiranë. Veliaj theksoi se
deri në vitin 2030, kryeqy-
teti do të ketë 2 milionë
pemë të reja, e gjithë kjo
falë këtij financimi. "Po
bëjmë realitet disa nga pro-
jektet bazë, por ideja që do
t'i mbijetojë mandatit tonë
në bashki, por ndoshta
edhe jetës sonë, është ajo e
Pyllit Orbital. Ndaj jam
shumë entuziast që me ndi-
hmën e Kooperacionit Ital-
ian sapo kemi firmosur fi-
nancimin për projektin e
Pyllit Orbital, e cila do të
prodhojë rezultate

konkrete të 23 zonave që do
të gjelbërohen falë këtij
projekti", tha Veliaj. Më tej,
ky i fundit listoi një sërë
projektesh të rëndësishme
mes Bashkisë së Tiranës
dhe disa qyteteve italiane e

u shpreh se nënshkrimi i
kësaj marrëveshjeje është
një tullë mbi një raport fan-
tastik që Shqipëria ka me
Italinë, por sidomos Tirana
me qytetet italiane, duke
sjellë përfitime për qyteta-

rët. "Kjo e sotmja është një
tullë mbi një raport fantas-
tik dhe ideal që Shqipëria
ka me Italinë, por sidomos
Tirana me qytetet italiane,
nga e cila ka buruar dhe
gjithë ky bashkëpunim, që
po përkthehet në mënyrë
ditore, në të mira publike,
në përfitim të qytetarëve",
u shpreh kryebashkiaku.
Projekti për Pyllin Orbital
parashikon shtimin e gjel-
bërimit jo vetëm në periferi
të qytetit, por njëkohësisht
edhe brenda zonave ur-
bane. Gjithashtu, Veliaj ftoi
qytetarët dhe institucionet
e ndryshme private dhe sh-
tetërore që t'i bashkohen
kësaj nisme, duke kon-
tribuar për mbjelljen e
pemëve të reja, ndërsa
theksoi me bindje se deri
në fund të sezonit të mb-
jelljeve këtë vit, Tiranës do
i jenë shtuar mbi 100 mijë

Tashmë për personat
me aftësi të kufizuar

do të ofrohet një shër-
bim i ri i asistencës sh-
tëpiake si dhe do të le-
htësohen procedurat për
përfitimin e pagesës. Kjo
është bërë me dije nga
ministrja e Shëndetë-
sisë dhe Mbrojtjes So-
ciale, Ogerta Manastir-
liu, e cila ka miratuar dy
vendime që prekin këtë
kategori. Vendimi i parë
lidhet me vendosjen e
standardeve të shërbim-

it të përkujdesjes sho-
qërore dhe asistencës shtë-
piake, ndërsa i dyti ndrys-
hon formularët që duhen
plotësuar për përfitimin e
pagesës së aftësisë së kufi-
zuar, çka presupozon lehtë-
simin ndjeshëm të kësaj
procedure. Me vendosjen e
standardeve të reja,

parashikohet rritja e num-
rit të personave që marrin
shërbime, duke përmirë-
suar në këtë mënyrë edhe
jetën e tyre në bashkëvep-
rim me komunitetin ku je-
tojnë. Për të gjithë ata per-
sona që e kanë të pamun-
dur të kujdesen për veten
dhe nuk mund të ndihmo-

hen nga familjarët, do të
ofrohet vendosja e shërbim-
it të ri të asistencës shtëpi-
ake. Respektivisht ky lloj
shërbimi do të përfshijë
përmbushjen e nevojave të
përditshme, sipas vlerësim-
it, rast pas rasti, furnizimin
dhe shpërndarjen e ushqi-
meve të gatshme në shtëpi,

furnizimin e barnave apo
furnizime të tjera jetike.
Gjithashtu në këtë shër-
bim do të përfshihen edhe
shërbimet bazë mjekësore
dhe infermierike, mbajtja
e higjienës personale si
dhe shërbime rehabiliti-
mi, zhvillimi, këshillimi
psikologjik e ligjor sipas
rastit. E gjithë kjo do të
kryhet nga persona profe-
sionistë të certifikuar si
punonjës socialë,
psikologë, infermierë.

pemë. Ndërkaq, drejtori i
Kooperacionit Italian, Nino
Merolla siguroi se përmes
kësaj marrëveshje financi-
mi hidhet një hap i ri në
konsolidimin e miqësisë
midis dy vendeve. Merolla
u shpreh se realizimi i këtij
projekti do ta transfor-
mojnë Tiranën në një qytet
modern europian. "Jemi të
kënaqur që do punojmë së
bashku, në realizimin e
këtij projekti, për ta trans-
formuar Tiranën në një
qytet moder n, europian
dhe që do të jetë një shem-
bull, i cili do të tregojë se si
me punë këmbëngulëse,
me punë të mira, arrihen
rezultate të larta. Një ko-
mpliment për kryetarin e
bashkisë dhe për të gjithë
stafin e bashkisë që punon
për këtë qëllim", theksoi
Merolla, drejtori i koopera-
cionit italian.

Kryebashkiaku
Erion Veliaj

dhe drejtori i
Kooperacionit

Italian, Nino
Merolla, gjatë

nënshkrimit të
marrëveshjes

KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

NJOFTIM PËR EKSPERTË DHE SPECIALISTË TË PAVARUR

Në zbatim të ligjit Nr.9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar  dhe Vendimit të
Këshillit të Ministrave Nr. 184, neni 8, datë 17.03.2010, Komisioni i Prokurimit Publik  shpall
konkurrimin për plotësimin e listës vjetore të Ekspertëve dhe Specialistëve të Pavarur në fushat:
Ekspert vlerësimi i pasurive të paluajtshme; ekspert kontabël i regjistruar; inxhinjer elektronik/
informatik; inxhinjer mekanik; inxhinjer hidrologjik; inxhinjer elektrik; inxhinjer gjeologji-minierash;
inxhinjer mjedisi; inxhinjer ndërtimi; inxhinjer tekstile; kimist; specialist në farmaceutikë.

Kandidati duhet të plotësojë kërkesat :
1.Të ketë mbaruar arsimin e lartë në fushën ku ai do të konkurrojë.
2.Të ketë licensë në fushat ku ligji parashikon pajisjen me të.

Pagesa dhe shpenzimet e expertëve apo specialistëve të pavarur do të bëhet me parapagim nga
pala ankimuese.

Kandidati duhet të paraqesë brenda datës 09 Shkurt 2018 në selinë e Komisionit të Prokurimit
Publik  këto dokumenta: kërkesën për Aplikim, CV-në, fotokopje të diplomës dhe librezës së notave,
fotokopje të lincensës si ekspert, të librezës së punës, vërtetimin e gjendjes gjyqësore, fotokopje
te kartës së identitetit, një numër telefoni për t’u kontaktuar si dhe adresën e plotë të vendqëndrimit.

Permbaruesi gjyqesore Genti Bushati nxjerr per shitje ne ankand pasurine  :

Permbaruesi gjyqesore Genti Bushati nxjerr per shitje ne ankand pasurine  :
“Toke Are truall nr pasurie 222/11, vol 4 , faqe 83  ne Zonen Kadastrale  3652   ndodhur ne fshatin
Trush , Njesia Administrative Berdice , bashkia Shkoder
2. Çmimi me të cilin do të fillojë shitja në Ankand për pasurinë e siperpershkruar , eshte në vleren
515,200 (peseqind e pesembedhjetemije e dyqind) leke
Shitja e pasurise do te behet ( zhvillohet ) me date  15.01.2018  ora 16.16 ne Zyren e
permbaruesit gjyqesore Genti Bushati me adrese Rruga Don Bosko , Perballe Gjykates se rrethit
Gjyqesore Shkoder. Personat e interesuar duhet te derdhin perpara fillimit te ankandit 10 % te
vleres si garanci ne Banken BKT dega Shkoder  me nr llogarie 41064051, ose  ne Tirana Bank
me nr IBAN  AL74 2065 1017 0000 6
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Arrestohet autori. Mark Gjini: O do e shuaj unë atë, o ai mua

Konflikti për pronën, fqinji godet
me sëpatë në kokë 56-vjeçarin

I plagosuri: Më mori shtëpinë që e kam ngritur me gjak
KËRCËNIMI
Pas kryerjes së
veprimeve hetimore
paraprake ka rezultuar
se shkak i sherrit mes
familjes së Mark Gjinit
dhe të Gjon Markut ka
qenë një banesë. I
plagosuri Gjini është
shprehur se shtëpia
është e tija, por është
uzurpuar nga Gjon
Marku. Pas ngjarjes, ai
ka deklaruar se nuk po
gjen drejtësi për
çështjen e pronësisë
së banesës, ndërsa
tha se nuk do e falë
fqinjin e tij.

AKUZA
E ndërsa vetë "viktima" e kësaj ngjarjeje ka deklaruar
në sallën e gjyqit se nuk ka qenë Desart Ullorja personi
që e ka gjuajtur, 36-vjeçari po vuan dënimin me 4 vite
burgim. Në këtë situatë absurde prindërit kërkojnë
zbardhjen e së vërtetës dhe drejtësi për birin e tyre,
ndërsa akuzojnë policinë për fshehjen e provave.



TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË - Dy prindër të
dëshpëruar nga Elbasani,
që kërkojnë drejtësi për
djalin e tyre janë bërë dje
pjesë e emisionit "Me
zemër të hapur" në "News
24". Hysni dhe Sheirie Ul-
lorja kanë treguar në stu-
dio se djali i tyre ndodhet
pas hekurave për një vepër
penale që s'e ka kryer. I
biri Desarti, 36-vjeçar ndod-
het në qeli me akuzën e
"Plagosjes me dashje".
Prindërit e tij thanë në stu-
dio se gjithçka nisi në
datën 24 maj të vitit 2016,
kur organizohej një festë
në një lokal dhe Desarti
kishte shkuar për t'u argë-
tuar së bashku me disa
persona të tjerë. Për shkak
se kishte pirë alkool, De-
sarti është dehur dhe ësh-
të nxjerrë nga lokali e më

Bashkëshortët nga Elbasani: Policia fshehu provat, të lirohet!

Plagosja e truprojës së lokalit, prindërit e
36-vjeçarit të dënuar: Djali është i pafajshëm

pas është shoqëruar për në
shtëpi. Rreth 1 orë e gjysmë
pas largimit të tij ka
ndodhur një ngjarje e rëndë.
Njëri nga truprojat që
kujdesej për sigurinë e
lokalit është dhunuar nga
një grup prej 20 vetash. Tru-

proja është goditur me mjete
të forta dhe me pas i gjako-
sur është larguar drejt spi-
talit. Sipas prindërve të De-
sartit, ai është marrë zvarrë
nga policia me pretendimin
se ishte njëri prej autorëve
që ka dhunuar truprojën.

Madje, policia ka shkuar deri
atje sa ka deklaruar se kish-
te 1 vit që 36-vjeçari ishte në
kërkim. E ndërsa vetë "vikti-
ma" e kësaj ngjarjeje ka dek-
laruar në sallën e gjyqit se
nuk ka qenë Desart Ullorja
personi që e ka gjuajtur, 36-
vjeçari po vuan dënimin me
4 vite burgim. Në këtë situ-
atë absurde prindërit kërko-
jnë zbardhjen e së vërtetës
dhe drejtësi për birin e tyre,
ndërsa akuzojnë policinë
për fshehjen e provave. "Nuk
ka qenë djali. Të gjithë e dinë
në lagje se kush e ka rrahur

truprojën, edhe policia mad-
je. Askush nuk na ndihmoi.
Djali ngeli në burg. Unë e
takova vetë personin që u
plagos dhe në fillim nuk don-
te të fliste. Më pas ai tha se
nuk kishte qenë djali im që
e kishte dhunuar dhe këtë
gjë do e thoshte në sallën e
gjyqit", tha babai i Desarit.

Ndërkohë, nëna e Desartit
tha se djali i saj është i pafa-
jshëm. "Desarti kërkon
drejtësi, më thotë se nuk ka
bërë gjë. Djali nuk ka qenë
në kërkim. Natën kur ndo-
dhi ngjarja, im bir nuk ishte
atje, por kishte ardhur në
shtëpi. Kamerat u fshinë,
s'ka më prova", tha nëna.

SARANDËSARANDËSARANDËSARANDËSARANDË

Një 51-vjeçar nga Bor
shi ka përfunduar në
pranga, pasi ka dhu-

nuar një çift bashkëshort-
ësh, ndërsa ka plagosur me
sëpatë njërin prej tyre, pas
një konflikti për motive
pronësie. Bëhet fjalë për
Gjon Markun, banues në
këtë fshat, i cili akuzohet se
ka goditur me hunj dhe së-
patë fqinjët e tyre, Mark dhe
Lule Gjinin. Burime zyrtare
nga policia e Sarandës dje
bënë me dije se ngjarja e
rëndë ndodhi mbrëmjen e së
dielës, në vendin e quajtur
"Kubovë-Shkallë". Pas sinjal-
izimit për plagosjen e 56-
vjeçarit dhe të gruas së këtij
të fundit, policia ka shkuar
në vendngjarje dhe ka nisur
hetimet. Nga kryerja e vep-
rimeve hetimore paraprake
ka rezultuar se shkak i sher-
rit ka qenë një banesë. I pla-
gosuri Mark Gjini është
shprehur se shtëpia është e
tij, por është uzurpuar nga
Gjon Marku. Pas ngjarjes, ai
ka deklaruar se nuk po gjen
drejtësi për çështjen e pronë-
sisë së banesës, ndërsa tha
se nuk do e falë fqinjin e tij.
"O do të më shuajë ai mua, o
unë atë, se drejtësi s'po gjej
kurrkund", u shpreh Mark
Gjini, i cili ndodhet në spi-
talin e Sarandës. Mjekët e
këtij spitali pohuan se 56-
vjeçari ndodhet në gjendje të
rëndë, por jashtë rrezikut
për jetën. Ndërkohë, materi-
alet hetimore në ngarkim të
51-vjeçarit Gjon Marku iu
referuan Prokurorisë së
Rrethit Gjyqësor Sarandë,
për veprën penale: "Plagosje
e rëndë me dashje".
DËSHMIA EDËSHMIA EDËSHMIA EDËSHMIA EDËSHMIA E
TË PLAGOSURITTË PLAGOSURITTË PLAGOSURITTË PLAGOSURITTË PLAGOSURIT

Nga shtrati i spitalit
"Petro Nako" në Sarandë, i
plagosuri Mark Gjini ka
treguar me detaje për
"GSH" ngjarjen e ndodhur
mbrëmjen e së dielës. "Jemi
fqinj me familjen e Gjon
Markut. Isha me gruan dhe
djalin, kur papritmas na ka

dalë Gjon Pjetër Marku me
gjithë djalin e me gjithë
gruan, me sëpatë në dorë
dhe me hunj dy metra na
kanë goditur. Njoftuam po-
licinë, e cila nuk erdhi, se i
ka paguar ky zotëria. Ai i
ka blerë me lekë policinë

dhe Bashkinë e Himarës,
derisa policia nuk vjen në
vendngjarje. Nuk erdhi as
ambulanca, ndaj morëm
taksi dhe shkuam në spi-
talin e Sarandës. Na kanë
goditur mua, gruan; ndërsa
unë kam plagë në kokë, dorë

e këmbë. Mirë që erdhi një
fqinj i yni që na shpëtoi. E
kam rregulluar shtëpinë me
gjak e shpirt deri sa e kam
futur në legalizim. Në vitin
në 2005 kam paguar çdo lloj
detyrimi për atë shtëpi, tak-
së vendore, drita dhe ujë. Ai

gëzon shtëpinë time, ndërsa
unë rri në kasolle. Kam 4 vite
nëpër procese gjyqësore dhe
të drejtën e ka marrë ai e jo
unë. O do të më shuajë ai
mua, o unë atë, pasi drejtësi
s'po gjej kurrkund", tha
Mark Gjini.

Arbër Sulo

Sherr në oborrin e
shkollës, gjimnazisti
plagoset me thikë

në kraharor
GJIROKASTËR GJIROKASTËR GJIROKASTËR GJIROKASTËR GJIROKASTËR - Një sherr
i nisur në oborrin e gjimna-
zit "Siri Shapllo" në Gjiro-
ka-stër ka përfunduar me
plagosjen e një adoleshen-
ti, nxënës në këtë shkollë.
Mësohet se dy nxënësit
janë konfliktuar në oborr
e në gjaknxehtësi e sipër, 17-
vjeçari me inicialet A.D. e
ka qëlluar me thikë në kra-
haror bashkëmoshatarin e
tij E.F., i cili ka përfunduar
në spitalin e këtij qyteti.
"Njoftohemi se në urgje-
ncën e spitalit të Gjirokas-
trës është paraqitur për të
marrë mjekim shtetasi I.F.,
nxënës në gjimnazin 'Siri
Shapllo', i cili është konflik-
tuar në oborrin e shkollës
me shtetasin A.D.. Ky i fun-
dit ka goditur me mjet pre-
rës (thikë) në kraharor sh-
tetasin I.F., i cili ndodhet në
spital jashtë rrezikut për
jetën. Në vendngjarje kanë
shkuar shërbimet e poli-
cisë, të cilët shoqëruan au-
torin në ambientet komis-
ariatit", thuhet në njofti-
min zyrtar të policisë.

Grabitja në qytetin e Korçës, vajza
police e gjen të dashurin në shkurre

KKKKKORÇË ORÇË ORÇË ORÇË ORÇË - Zbardhen detaje
të reja në lidhje me gra-
bitjen që ndodhi mbrëmjen
e së shtunës në Korçë, ku
pasi u dhunua shoferi (një
35-vjeçar) autorët i gra-
bitën automjetin "Benz".
Ngjarja u shënua rreth
orës 20:30 në periferi të qy-
tetit, në rrugën që të çon

drejt Malit Moravë.
Ndërkohë, mësohet se bash-
kë me shtetasin D.A., në
mjetin e tij tip "Mercedes-
Benz", me targa AA 875 II,
ishte edhe e dashura e tij,
shtetasja me inicialet E.G.,
punonjëse e policisë së Ko-
rçës. Pas ngjarjes, "GSH"
ka siguruar dëshmitë e per-

sonave që u gjendën pak
minuta më vonë në vendin
e ngjarjes. Sipas tyre, vaj-
za pas grabitjes kërkoi ndi-
hmë në rrugë, ndërsa e ter-
rorizuar kërkonte të fejua-
rin e dhunuar, pasi autorët
e kishin hedhur me forcë
pak metra më tutje në një
shkurre. Falë ndihmës së

dëshmitarëve në vendin e
ngjarjes, vajza siguroi
një telefon, me dritën e të
cilit arriti të gjente edhe
35-vjeçarin. Ndërkohë,
telefoni i saj celular mbe-
ti në automjetin e grabi-
tur. Sakaq, policia është
vënë në ndjekje të au-
torëve të krimit, ndërsa
për çdo person që do të
japë informacion për
kapjen e tyre ka ofruar
një shpërblim prej 200
mijë lekësh të reja.

 Hysni dhe Sheirie Ullorja, dje në
emisionin "Me zemër të hapur"

Mark Gjini në spitalin e Sarandës,
duke folur për “GSH”

RRETHE
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REPORTAZH/ Afro katër vjet pas superoperacionit antidrogë, fshati "rebel" është kthyer në identitet

"Vdes" Lazarati, nga luksi zhytet në skamje
Banorët: Mezi mbijetojmë, bukën dhe ushqimet i blejmë me listë

Një trafik jo i zakontë
ka kapluar aksin na
cional Gjirokastër-

Kakavijë, në paraditen e 2
janarit të vitit të sapoard-
hur. Makina të shumta me
targa të huaja po largohen
drejt pikës kufitare, por des-
tinacioni ynë, tashmë nuk
kërkon më "vizë". Një tabelë
anash rrugës na orienton
djathtas, ku arrijmë të dal-
lojmë për së largu Lazara-
tin, fshatin famëkeq, të trum-
betuar aq fort nga mediat
shqiptare, por edhe të huaja
për kultivimin e kanabisit.
Teksa ngjitemi në rrugicën
me gropa, mbulohemi nga
hija e mureve të larta që tre
vite më parë shërbenin si
"bedenat" e ruajtjes së
hashashit. Por tashmë një
qetësi e frikshme mbi-
zotëron në fshat, ndërkohë
që mjegulla e zymtë ka mbër-
thyer vendin që dikur njihej
si kryeqyteti europian i
kanabisit.

Prej shumë kohësh, sh-
tetrrethimi ka rënë, nuk ka
më paralajmërime apo kon-
trolle për të hyrë në territor-
in lazaratas, as kërcënime
me armë, siç ndodhte dikur
në ato vite, kur banorët,
veçanërisht të rinj, kishin
një pushtet të papërbal-
lueshëm nga shteti. Tashmë
gjithçka që ka ngelur nga
Lazarati është skamja e
varfëria e ulur këmbëkryq
brenda vilave luksoze,
shumë prej tyre të ndërtu-
ara me pasuri të paligjshme.
BANORËTBANORËTBANORËTBANORËTBANORËT

Pas 20 minutash rrugë-
tim, arrijmë në qendrën e
fshatit Lazarat. Një grua e
moshuar rreth të 70-ve, me
shami e poture të zeza, po
mbush ujë në një çezmë aty
pranë. Pesha e jetës, e refle-
ktuar në sytë e ballin plot
rrudha, është shumë më e
rëndë se ato 10 shishe me ujë
që me zor po arrin t'i shkë-
pusë nga toka. "Djemtë ikën
jashtë vendit, nuk rrinin dot
më këtu, mbaroi gjithçka.

Tani jemi si mos më keq,
marrim bukën dhe ush-
qimet me listë, por le të vijnë
pushtetarët e të na shohin
si jemi katandisur. I thoni
Edi Ramës e Sali Berishës
që të vijnë këtu e të shohin
nga afër se si jemi zhytur në
mjerim",- shprehet e revol-
tuar e moshuara. Vazh-
dojmë të ecim në qendër të
fshatit, ndërsa në të djathtë

shohim një lokal të vogël,
me xhama të errët, e disa
karrige të vjetruara jashtë.
Brenda subjektit, dallohen
shtëllungat e tymit të
cigares, e vetmja shkelje e
ligjit që lazaratasit mund të
bëjnë tani. Kanë kaluar tre
vjet e gjysmë nga koha kur
lazaratasit nuk pyesnin dhe
i bënin sfidë ligjit. U desh,
superoperacioni antidrogë i

qershorit të vitit 2014 që në
këtë fshat "rebel" të vendosej
ligji. Hyjmë brenda lokalit
ku përreth një tavoline janë
ulur rreth 5-6 burra të thin-
jur, me kafe e një teke raki
para, që po luajnë domino.
Mesa duket, "shteti më vete"
i Shqipërisë sonë, ka marrë
sërish formën e mëparshme,
është rikthyer në identitet,
duke iu bashkuar normali-

tetit të fshatrave të tjerë të
vendit.
BIZNESETBIZNESETBIZNESETBIZNESETBIZNESET

Vazhdojmë të ecim në fs-
hat, ku para një minimarke-
ti qëndron një çift të moshu-
arish, të cilët mesa duket
janë pronarët e këtij biznesi
të vogël. Na presin me buzë-
qeshje, por sapo i pyesim
lidhur me situatën, fytyrat
e tyre vrenjten dhe ngur-
rojnë të flasin. "Largohuni,
nuk keni më se çfarë merrni
nga ne, se ashtu e kemi hal-

lin. Pak na kanë bërë? Nuk
dua të jap informacion,
kush politikan dëshiron të
vijë të shohë vetë ç'bëhet në
fshat",-thërret e revoltuar e
moshuara, ndërkohë që ten-
ton të na nxjerrë jashtë mar-
ketit. Ndërkohë, i shoqi i saj,
i ulur në një karrige aty jas-
htë, duket se kërkon të tre-
gojë gjithë brengat që po e
gërryejnë, duke na bërë me
shenjë që të shkojmë drejt
tij. "Këtë market të vogël e
kam hapur para shumë
vitesh, por një gjendje
ekonomike të tillë fshati
nuk e kam parë kurrë, jemi
në krizë. Fletorja është
mbushur plot me emrat e
atyre që marrin edhe bukën
me listë. Pyesni Edi Ramën
për gjendjen tonë se mund
t'iu përgjigjet më mirë.
Gjendja në Lazarat është
jashtëzakonisht e keqe dhe
kaotike, banorët i ka mby-
tur varfëria e papunësia.
Ishte viti i ri dhe lazarata-
sit pothuajse nuk kanë
blerë asgjë për ta festuar e
për ne ka qenë një natë si
gjithë të tjerat",-tregon pr-
onari i biznesit. Ndërkaq,
edhe kazinoja në të cilën

lazaratasit shumë kohë më
parë, linin miliona lekë,
tashmë ka dalë jashtë funk-
sionit, e dyert e saj janë
mbuluar me gazetat që sh-
kruan aq shumë për qen-
drën e kanabisit të Sh-
qipërisë. Mesa duket, ajo
çka ka ngelur nga fshati
famëkeq, janë vetëm muret
e larta që mbronin hashash-
in e fasadat e vilave, ndërsa
makinat luksoze që para
"pushtonin" jo vetëm Laz-
aratin, por edhe Gjirokas-

trën e zonat përreth janë
zhdukur. Vendin e tyre tash-
më e kanë zënë bagëtitë, të
cilat shumë prej banorëve i
kullosin për të shitur ndon-
jë shishe qumësht dyerve të
gjirokastritëve për të mbaj-
tur frymën gjallë. Pra,
shumë gjëra janë kthyer si
shumë kohë më parë për
Lazaratin, përveç migrimit
të të rinjve, i cili ka pësuar
një rritje nga viti në vit.
Djemtë lazaratas, që vite
para lëviznin me lekë ndër
duar e pistoleta në brez, në
makinat e shtrenjta, sot
janë larguar nga vendlind-
ja e tyre jashtë shtetit apo
në kryeqytet për një jetë më
të mirë. Gjatë rrugës së
kthimit nga fshati rebel,
shikojmë edhe fushën e sh-
kretuar që i mori jetën efek-
tivit të RENEAS, Ibrahim
Basha qershorin e 2015-ës
gjatë një operacioni anti-
drogë.
REAGIMI IREAGIMI IREAGIMI IREAGIMI IREAGIMI I
GJIROKASTRITËVEGJIROKASTRITËVEGJIROKASTRITËVEGJIROKASTRITËVEGJIROKASTRITËVE

Në periudhën e lulëzimit
të kanabisit në Lazarat,
edhe Gjirokastra pati një
ngritje ekonomike, pasi jo
pak qytetarë zgjodhën të
punonin në presimin apo
ujitjen e hashashit, ku pagu-
heshin shumë më shumë
sesa në një punë tjetër. Sot,
shumë biznese në
Gjirokastër janë mbyllur
për shkak se fuqia blerëse
ka rënë. "E mbylla dyqanin
me veshje. Para blinin
shumë, sidomos lazot. Tani
s'ka më kush t'i blejë, punë
s'ka, kjo rënia e Lazaratit
ndikoi edhe te ne",-tregon
një ish-pronar i një butiku
veshjesh në këtë qytet. Por
pavarësisht kësaj, shumë
gjirokastritë, me paksa
cinizëm tregojnë se ndihen
të kënaqur për gjithçka ndo-
dhi në Lazarat. "Shumë mirë
iu bë, e meritonin! Ishin bërë
zotër të Gjirokastrës, por
tani u kthyen aty në origjinë,
përfunduan ku e kanë ven-
din. Mund të flemë të qetë
natën, pa frikën se mos na
kap ndonjë plumb nga të sh-
tënat e lazaratasve",-tregon
një tjetër gjirokastrit.

Voltiza Duro

SITUATA

Gjendja në Lazarat është
jashtëzakonisht e keqe dhe kaotike,

banorët i ka mbytur varfëria e
papunësia. Ishte Viti i Ri dhe lazaratasit

pothuajse nuk kanë blerë asgjë për ta
festuar e për ne ka qenë një natë si

gjithë të tjerat"

“

LAZARATI
Prej shumë kohësh,
shtetrrethimi ka rënë,
nuk ka më
paralajmërime apo
kontrolle për të hyrë në
territorin lazaratas, as
kërcënime me armë, siç
ndodhte dikur në ato
vite, kur banorët,
veçanërisht të rinj, kishin
një pushtet të
papërballueshëm nga
shteti. Tashmë gjithçka
që ka ngelur nga
Lazarati është skamja e
varfëria e ulur
këmbëkryq brenda vilave
luksoze, shumë prej
tyre të ndërtuara me
pasuri të paligjshme.

Banore në Lazarat Ish-kazinoja në Lazarat

Lazarati

Kafja në qendër të fshatit
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• HASAN BEBETI

• FLORA XHAFERR HASEKIU

(UCI)

• FISNIK XHAFERR HASEKIU

• ENGJELL XHAFERR

HASEKIU

• FEIME SKENDER HASEQIU

• MARSELA BARDHUL HASEQIU

• DORINA  BARDHUL HASEQIU

• KRESHNIK FRANK UCAJ

• DALIP ZENEL KUQJA

• HYSEN DALIP KUQJA

• ZENEL DALIP KUQJA

• FAHRI JONUZ LAMÇJA

• DIJE JONUZ LAMÇJA

• ISMAIL JONUZ KAMAMI

• AGIM ARAPI

• NDRIÇIM ARAPI

• SHPETIM ARAPI

• HAJRIE ARAPI

• SULEJMAN ARAPI

• GJON KOL NDREU

• PRENA GJERGJ DEDA

• NDUE GJERGJ DEDA

• ZEF GJERGJ DEDA

• LEK GJERGJ DEDA

• PASHKE GJERGJ DEDA

• AGE GJERGJ DEDA

• LULE GJERGJ DEDA

• PRENA GJERGJ DEDA

• NDUE GJERGJ DEDA

• ZEF GJERGJ DEDA

• LEK GJERGJ DEDA

• PASHKE GJERGJ DEDA

• AGE GJERGJ DEDA

• LULE GJERGJ DEDA

• ASLLAN MLIKA

• MUHO MLIKA

• ESAT MLIKA

• ZENEL MLIKA

• QAMIL MLIKA

• SHYQYRI MLIKA

• ARBEN LIKA

• BARDHYL LIKA

• BRILANDA LIKA

• FATBARDHA LIKA

• LEJLA LIKA

• THEODOR LASHOVA

• OLLGA LASHOVA

• MIHAJL LASHOVA

• ILIR SAMI PILACA

• VAHID BORIÇI

• TAHSIM BORIÇI

• ARJET KULA

• MEHMET ILJAZI

• SULEJMAN ILJAZI

• FATMIR BEZHANI

• AISHE QAZIM KERCANI

• FERIT QAZIM KERCANI

• HYSNI QAZIM KERCANI

• LUMTURI QAZIM KERCANI

• QEFSERE QAZIM KERCANI

• SHABAN QAZIM KERCANI

• AISHE TORA

• FERID KERCANI

• HYSNI KERCANI

• LUMTURI MUCA

• QEFSERE AGO

• SHABAN KERCANI

• EDMOND MYHEDIN HALI

• ENDRIT AGIM BEQAJ

• REFAT KAMBER QEBINAJ

• HAJDAR SHABANI

• BASHKIM BEG SHABANI

• DRITA BEG SHABANI

• FATIME HAJDAR SHABANI

• HASAN HAJDAR SHABANI•

LULJETA  BEG SHABANI

• NURI HAJDAR SHABANI

• RAMAZAN  BEG SHABANI

• SHAJE RAMAZAN SHABANI

• SHAQIR HAJDAR SHABANI

• SHEFQET BEG SHABANI

• SKENDER BEG SHABANI

• XHUVANE SHKRETA

• HAJNE PICARI

• SADETE VESHI

• SHPRESA SHKRETA

• FLORIAN SHKRETA

• MEREME SHKRETA

• FATMIR GJEDIKU

• OSMAN SHKRETA

• DYLBERE SHKRETA

• RIHAN SHKRETA

• ALKED SHKRETA

• ARBEN SHKRETA

• SAIMIR SHKRETA

• FLORIDA SHKRETA

• MARJETA SHKRETA

• YLLI SHKRETA

• PELLUMB SHKRETA

• YMER SHKRETA

• XHEMILE SHKRETA

• VJOLLCA SHKRETA

• LUAN SHKRETA

• MAJLINDA SHKRETA

• GJYLE SHKRETA

• ARBEN RAMIZ LULI

• ENGJELLUSHE RAMIZ LULI

• FLORA MUSTAFA SAUKU

• HAXHIRE ISLAM LULI

• PETRIT MUSTAFA LULI

• SELIM RAMIZ LULI

• VJOLLSA MUSTAFA SAUKU

• QAMILE HAXHI BEGA

• SHPRESA BEDRI  KONI

(BEGA)

• ET'HEM BEDRI BEGA

• MERITA BEDRI MERJA (BEGA)

• MEJTE BEDRI  BRARI (BEGA)

• NAIME SHABAN BEGA

• BASHKIM HAMIT BEGA

• SADETE HAMIT  TUJANI

(BEGA)

• ILIR HAMIT BEGA

• MAKBULE HAMIT XHAJA

(BEGA)

• MYSLIM BEDRI BEGA

• AHMET OSMAN XIBRI

• DYLBERE OSMAN DELISINA

• KUJTIM OSMAN XIBRI

• RUKIE OSMAN SHKODRA

• SELMAN OSMAN XIBRI

• BUJAR DAJA

• FATMIRA MULLALIU

• ILIRJANA HUTA (HIDAJ)

• MINIR DAJA

• MIT'HAT HIDAJ

• SADIK HIDAJ

• YLLKA KONCI

Publikohet lista me
emrat e pronarëve
që marrin kompen-

simin për tokën e zënë nga
ndërtimet pa leje. Vlera në
total e kompensimit arrin
në afro 300 milionë lekë.
Lista është botuar dje në
Fletoren Zyrtare dhe për-
fituesit duhet të plotësojnë
shtatë dokumente, të cilat
duhet t 'i  dorëzojnë në
Agjencinë e Trajtimit të
Pronave për të marrë ko-
mpensimin. Sipas vendim-
it mësohet se përfituesit do
të jenë në qarkun Dibër,
Durrës, Elbasan, Tiranë,
Korçë, Fier, Vlorë dhe Sh-
kodër.
KOMPENSIMI

Masa e kompensimit fi-
nanciar për pronarët e pa-
surive të paluajtshme që
preken nga ndërtimet e le-
galizuara, referuar kartelave
të pasurive sipas ZVRPP-ve,
është 20 787,98 m² dhe vlera
totale e kompensimit finan-
ciar është 298 515 448,9 lekë.

Dokumentet që duhen dorëzuar në Agjencinë e Trajtimit të Pronave për të marrë paratë

Pronarët, 300 milionë lekë për kompensimin e tokave
Përfituesit në Durrës, Elbasan, Tiranë, Korçë, Fier, Vlorë e Shkodër

Ornela Manjani

PRANIMI
I KËRKESAVE

Procesi i regjistrimit apo
pranimit të kërkesave për
kompensim fillon 5 ditë pas
datës së njoftimit publik. Me
urdhër të drejtorit të
Përgjithshëm të ATP-së
ngrihet grupi i punës për

pranimin dhe shqyrtimin e
kërkesave, me objekt shpër-
blimin e pronarëve të pasur-
ive të paluajtshme, pronë
private që preken nga ndër-
timet informale dhe shpërn-
darjen e fondit përkatës. Gru-
pi i punës, brenda 60 ditëve
nga data e paraqitjes së

kërkesës për kompensimin e
pronës, kryen verifikimet e
duhura. Drejtori i Përgjiths-
hëm i ATP-së, brenda 30
ditëve nga data e përfundim-
it të procesit të verifikimit
nga grupi i punës, nxjerr
vendimin me emrat e sub-
jekteve që përfitojnë nga ko-

mpensimi dhe urdhëron
publikimin e listës së sub-
jekteve që kompensohen.
Gjithashtu, ai njofton edhe
aplikantët që nuk përfshi-
hen në listën e subjekteve që
kompensohen, duke përcak-
tuar arsyet e mos përf-
shirjes.

DOKUMENTET
Subjekti apo përfaqësue-

si i tij me prokurë duhet të
paraqesë pranë ATP-së Ti-
ranë kërkesën tip që i vihet
në dispozicion nga grupi i
punës pranë AKKP-së, të
plotësuar sipas rubrikave. Në
listën e dokumenteve është
dëshmia e trashëgimisë për
të gjithë trashëgimtarët e
ligjshëm të subjektit për-
fitues, sipas radhës së
trashëgimtarëve, në për-
puthje me përcaktimet e
Kodit Civil. Sipas ligjit për
dëshmitë e trashëgimive të
lëshuara nga gjykata për tes-
tamentin e bërë me akt note-
rial duhet të sillet certifikatë
familjare e personit për të ci-
lin është lëshuar kjo dëshmi.
Një tjetër dokument është
prokura e posaçme, e nënsh-
kruar nga të gjithë subjektet
që përfitojnë kompensim. Në
rastin e kërkesave individu-
ale të secilit bashkëpronarë
apo të një pjese të tyre, për
çdo aplikim të kryer, paguhet
tarifë shërbimi në vlerën 2
000 lekë, pavarësisht se i për-
ket të njëjtës pasuri të palu-
ajtshme.
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• ZAMIRA MARKU

• FATIME ASLLANI

KRYEGJYSHATA

BOTERORE BEKTASHIANE

• AGIM HYSEN MUMAJESI

• AISHE HYSEN MUMAJESI

• ALTIN ABDYL HYKA

• ARBEN XHEMAL MUMAJESI

• ASTRIM MUHARREM KAIMI

• BAJRAM REXHEP TAFAJ

• BESNIK XHEMAL MUMAJESI

• DHURATA SHEFQET

DEHEMI

• DJANA BAJRAM TAFAJ

• ENVER XHEMAL MUMAJESI

• FATBARDHA XHEMAL

MUMAJESI

• FATMIR HYSEN MUMAJESI

• FLUTURA SHEFQET

KRUETANI

• GUGASH SHEFQET HOXHA

• HATIXHE MURAT KAIMI

• HAVA HAXHI DUXHA

• ISUF XHEMAL MUMAJESI

• JETMIRA MUHARREM HAKA

• LUAN XHEMAL MUMAJESI

• MAJLINDA  XHEMAL

MUMAJESI

• MEREM SHAQIR HYKA

• NIMETE OSMAN CELA

• PELLUMB XHEMAL MUMAJESI

• PETRIT XHEMAL MUMAJESI

• REXHEP MUHARREM KAIMI

• SABRIJE OSMAN PICARI

• SHQIPONJA SHEFQET DINO

• SILVANA MUHARREM SHIMA

• SULEJMAN ABDYL HYKA

• VERA SHEFQET VAKIARI

• YLLI BAJRAM TAFAJ

KRYEGJYSHATA

BOTERORE BEKTASHIANE

• VANGJEL KALAM JANAQI

• ALEKSANDRAJANI BOJANI

(JANAQI)

• DHIMITRAQ JANI JANAQI

• NAUM JANI JANAQI

• LULJETA RAMAZAN JANAQI

• JANI VASIL JANAQI

• ENEA VASIL JANAQI

• MARJANA JANI MATA (JANAQI)

• LIRIKA JANI JANAQI

• ANTONETA  JANI CELA

(JANAQI)

• VANGJEL KALAM JANAQI

• ALEKSANDRA JANI BOJANI

(JANAQI)

• GJERGJ JANI JANAQI

• NAUM JANI JANAQI

• LULJETA RAMAZAN JANAQI

• JANI VASIL JANAQI

• ENEA VASIL JANAQI

• MARJANA  JANI MATA

(JANAQI)

• ANTONETA JANI  CELA

(JANAQI)

• LIRIKA JANI JANAQI

• ABDURAHMAN GJAKOVA

• AGIM BAJRAM XHEPA

• TOMOR BETA

• ABDULLA XHAMETA

• SHQIPONJA AGRON KUSI

• DANJELA DURIM KUSI

• GEZIM DURIM KUSI

• KEJSI DURIM KUSI

• SHQIPONJA AGRON KUSI

• DANJELA DURIM KUSI

• GEZIM DURIM KUSI

• KEJSI DURIM KUSI

• SAMI XHELAL HOXHA

• ALEKS DALIP MALAJ

• SAMI XHELAL HOXHA

• KASEM MERSIN BRAHJA

• DAKLEA ALFRED XINXO

• KASEM MERSIN BRAHJA

• KASEM MERSIN BRAHJA

KRYEGJYSHATA

BOTERORE BEKTASHIANE

• EDUART ENVER DUSHKU

• AGIM DINE

• BUKURIJE ALIMEHMETI

• FIQIRI KASHARI

• BAJRAM HAMIT XHAMETA

• BEDRI LATIF XHAMETA

• BLEDAR LATIF XHAMETA

• BUJAR LATIF XHAMETA

• ENVER LATIF XHAMETA

• FATOS LATIF XHAMETA

• GANI HAMIT XHAMETA

• HASAN QERIM XHAMETA

• ILIR LATIF XHAMETA

• KADRI HAMIT XHAMETA

• ROBERT KITO XAMO

• JASHAR SHABAN MUSTAFA

XHAMETA

• LULZIM ABEDIN GOJKA

• JASHAR  MUSTAFA XHAMETA

• JASHAR  MUSTAFA XHAMETA

• SHABAN MUSTAFA XHAMETA

• RESHAT HAKI ZIKA

• YLLI MUHARREM FERHATI

• AGRON BOGDANI

• ATLIJE YLLI

• BILAL BOGDANI

• DIANA BIBA

• EMINE BOGDANI

• FATMIR BOGDANI

• RAMAZAN BOGDANI

• RESHAT BOGDANI

• SAIMIR BIBA

• AGRON BOGDANI

• ATLIJE YLLI

• BILAL BOGDANI

• DIANA BIBA

• EMINE BOGDANI

• FATMIR BOGDANI

• RAMAZAN BOGDANI

• RESHAT BOGDANI

• SAIMIR BIBA

• AGRON SALLMONE

• AHMET KRUJA

• ANDREA SALLMONE

• ARJAN SALLMONE

• AURELA KRUJA

• BASHKIM KRUJA

• ELTON KRUJA

• GANI SALLMONE

• MAJLINDA SALLMONE

• MIMOZA SALLMONE

• RIGELS KRUJA

• XHEMAL KRUJA

• BUKURIJE KRUJA

• BUJAR DAJA

• DYLBERE KELLICI

• FATMIRA  MULLALIU

• MINIR DAJA

• YLLKA DAJA

• ZAMIRA  MARKU

• AISHE PULLEJA

• AISHE PULLEJA

• LILIANA  HUTA

• LINDITA SKENDER PEZA

(HUTA)

• LULJETA REXHEP KERCANI

• NURI REXHEP KERCANI

• SHPRESA REXHEP KERCANI

• LULJETA REXHEP KERCANI

• NURI REXHEP KERCANI

• SHPRESA REXHEP

KERCANI

• MHILL NIK RAMAJ

• PELLUMB RAMADAN DOREZI

• VALENTINA NESHAT SELIMI

• JONIADA LUAN SELIMI

• ROMINA LUAN SELIMI

• NESHAT HODO LILO

• SELIM  HAJREDIN KUNIQI

• LULJETA KERCANI

• NURI KERCANI

• SHPRESA KERCANI

• SADIK VESEL LURA

• MEDIHA CELA

• HYSEN LATIF BASHA

• AIDA FRASHERI (BESHO)

• ARDIAN  TOPTANI

• BEHIJE ALDA (TOPTANI)

• FADIL TOPTANI

• MELEQ FRASHERI

• MYNYRE TOPTANI

• NADIA FRASHERI

• NIRVANA LEKAJ (FRASHERI)

• XHEMILE TOPTANI

• AGIM RAGIP BEJA

• HAMIDE BEQO (BEJA)

• NAIME ALIKO (BEJA)

• LIZA MATI(ARYA) IRMA

• LILJANA PACI

• JONUZ JAKUP AJVAZI

• ABDI CIBAKU

• PETRO MUHARREM DUSHKU

• DRITAN MUHARREM DUSHKU

• VASFI MUHARREM DUSHKU

• RUZHDI SHURDHI

• MALIQ ISUF LULI

• MUSTAFA LULI

• RAMIZ SELIM LULI

• MUSTAFA LULI

• RAMIZ SELIM LULI

• MALIQ  KASEM SPAJA

• YLLI  ZALO CACI

• GENTIAN HASAN DALLASHI

• SHABAN XHEMAL PLAKU

• ALFRED  MASAR SOJLI

• ENGJEL EQEREM

PERNASKA

• SEMIHA BEQIR HASKU

• SUZANA  QAZIM QOSJA

• ZYBEJTE QAZIM QOSJA

• AFERDITA KONGOLI

• AGIM  BAKALLI

• AGRON  EREBARA

• ALMA  KELLEZI

• AMANTA SHABAN JASA

• ARJAN  BAKALLI

• BUJAR  EREBARA

• EDLIRA MUÇA

• EDMOND EREBARA

• EMINE  GJEVOÇI

• ENGJELLUSHE

KOKONOZI

• ENKELEJDA SHAHU

• ERVIN  BAKALLI

• FATIME  BAKALLI

• FATIME  GORENCA

• FATMIRA  KELLEZI

• HALIT  BAKALLI

• HAMIT  KOKONOZI

• HANKE  MATJA

• HASAN  CARA

• IDLIR  LOPÇI

• ILIR PERNASKA

• IRMA KELLEZI

• ISMETE NDROQI

• KLITON  MYFIT  LOPÇI

• LAVDIE BAKALLI

• LAVDIE KOKONOZI

• LEJLA BASHA

• LEJLA KOKONOZI

• LINDITA KELLEZI

• LULJETA KOKONOZI

• LUMTURIJE EREBARA

• LUMTURIJE VOGLI

• MEVLUDE DENAJ

• MIMOZA CARA

• MIMOZA KOKONOZI

• MIRELA QENAMAJ

• MUHAMET DANAJ

• MUHAMET VOGLI

• MYZEJEN VOGLI

• NAXHI BAKALLI

• OSMAN DENIA

• QAZIM BAKALLI

• QEFSERE VOGLI

• RAMADAN KELLEZI

• RIZA BASHA

• SADETE KELLEZI

• SEMIHA LILA

• SHABAN PLAKU

• VJOLLCA KARAJ

• YLBER KOKONOZI

• AFERDITA KONXHOLLI

• AFRIM STANGA

• HAJRIE ÇIZMJA

• HAXHI STAFA

• ISHE STAFA

• MYZEJEN MURTHI

• NADIRA BACELLI

• SELIM STAFA

• VAJE STAFA

• AFERDITA KANXHELI

• ALBANA THODHORI

• HAJRIE CANI

• HAXHI CANI

• ISHE CANI

• MYZEJEN CANI

• NADIRE CANI

• SELIM CANI

• ALBANA BAFTJAR

TUSHA (PETI)

• ATLIJE ZENEL XIBRAKU

• ANTON ZEF KOLIQI

• EVGJENI PANO KOLIQI

• KLARA ZEF PANARITI

• MIRJAM ZEF KOLIQI

• ZEF RAKACOLLI

• TEODORA KOTE

• SHAZIJE GRUBLLESHI

• XHEMAL GRUBLLESHI

• SIRI  GRUBLLESHI

• FESTIM GRUBLLESHI

• KUDRETE GRUBLLESHI

• NAZMIJE GRUBLLESHI

• MAKBULE GRUBLLESHI
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Rrëshqitja e tokës, gjeologët-bashkiakëve: Situata e paralajmëruar që para 5 vitesh, nuk morët masa

Rreziku i shembjes së pallatit, disa
banorë nuk pranojnë të evakuuohen
"Bashkia u kujtua të na nxjerrë nga banesat pas mesnate.
Kushtet në konviktin e Pedagogjikes, të papërshtatshme"

Brikena Metaj

GJIROKASTËRGJIROKASTËRGJIROKASTËRGJIROKASTËRGJIROKASTËR

Pas alarmit për rrez
ikun e shembjes së
një pallati 5-katësh

dhe i një vile 2-katëshe në
lagjen "Punëtore" të
Gjirokastrës, bashkia e këtij
qyteti ka bërë evakuimin e
banorëve. Mësohet se
evakuimi i tyre është bërë
pak pas mesnatës të së di-
elës. Vendimi për evakuim
është marrë nga kryebashki-
akja Zamira Rami dhe është
miratuar nga prefekti Astrit
Aliaj, pas orësh të gjata dis-
kutimi, ndërsa banorët përg-
jatë gjithë kësaj kohe kanë
pritur një përgjigje institu-
cionale. Kryebashkiakja
Rami pohoi se ky vendim
synon qetësimin e banorëve
dhe garantimin e jetës së
tyre. Familjet që rrezikohen
janë strehuar në konviktin
e Shkollës Pedagogjike deri
në raportin përfundimtar të
specialistëve të gjeologjisë.
"Deri në momentin që studi-
mi gjeologjik të vijë pranë
Bashkisë së Gjirokastrës dhe
pranë Prefekturës së
Qarkut, ne do t'i evakuojmë
banorët pranë konviktit të
Pedagogjikes. Sigurisht që
këto janë vendime për të
qetësuar qytetarët, në
mënyrë që ata të mos jenë të
paorientuar dhe të mos
shprehen se nuk ka një vend
për t'u strehuar dhe ku të
jenë të përkujdesur nga ana
jonë", u shpreh Zamira
Rami. Por, duket se vendimi
për evakuim nuk ka kënaqur
pritshmëritë e banorëve,
disa prej të cilëve kanë
kundërshtuar të dalin nga
banesat e tyre. Ata janë gjen-
dur të papërgatitur që të
evakuohesh në atë orë të
vonë të natës dhe nuk kanë
pranuar të braktisin bane-
sat. Banorët e dy ndërtesave
të rrezikuara thanë dje për
"Gazeta Shqiptare" se kanë
pritur me orë të tëra që të
mësonin nëse do të evakuo-
heshin apo do ta kalonin
natën në shtëpitë e tyre dhe
se kishin tri ditë pa gjumë
nga frika se mund të përfun-
donin nën gërmadha. Të
lodhur nga pritja e marrjes
së një vendimi, ata janë rik-
thyer në banesa. Trokitja pas
mesnate e përfaqësuesve të
bashkisë të shoqëruar nga
policia bashkiake i ka nervo-
zuar ata.

BANORËT
"Kishim gjithë ditën e

gjithë natën që i prisnim,
ndërsa bashkiakët u kujtu-
an të vinin pas mesnate. Ata
na zgjuan nga gjumi dhe na
thanë: Dilni jashtë se kemi
urdhër. Nuk pranuam të din-
im. Ku do shkojmë? Në këto
shtëpi kemi djersën e një
jete. I kemi ngritur me qin-
darka", thanë banorët të ir-
rituar. Pavarësisht pretendi-
meve, vendimi i bashkisë i
detyron ata të largohen prej
andej qoftë edhe me forcë.
Pjesa më e madhe e banorëve
ishin larguar para mbërritjes
së ekipeve të ekzekutimit të
vendimit, që nisi fill pasi u
komunikua derë më derë.
Kanë qenë vetëm 7 familje
(nga 15 gjithsej) të pran-
ishme në shtëpitë e tyre në
pallatin 5-katësh dhe 3 famil-
jet e banesës private, të cilët
u evakuuan gjatë orëve të
para të mëngjesit të së
hënës. Nga 5 familje, të cilat
u dërguan në konviktin e
shkollës Pedagogjike, vetëm
3 prej tyre pranuan të
kalojnë natën në këtë kon-
vikt, kushtet e të cilit sipas
tyre nuk janë aspak të për-
shtatshme.
SPECIALISTËT

Tri ditë më parë, një grup
specialistësh të gjeologjisë,
të ardhur nga Tirana bënë
vëzhgimet dhe matjet e ven-
dit, të cilat do të konklu-
dohen në një raport përfun-
dimtar mbi situatën dhe do
të vendosin fatin e banesave
të 18 familjeve. Burime për
"GSH" bënë me dije se ky
raport jep shpresë për ban-
orët e pallatit 5-katësh, pasi
situata nuk paraqitet e rrez-
ikshme. Mësohet se më e
rrezikuar dhe e prekur nga
çarjet dhe rrëshqitjet e tokës
është vila private ku ban-

ojnë 3 familje. Por, raporti
parashikon gjithashtu mar-
rjen e masave të mëtejshme
si: ndërtimin e pritave apo
ngritjen e mureve
mbrojtëse.
PËRPLASJA

Disa ditë më parë, special-
istët e bashkisë dhe ata të
gjeologjisë në Gjirokastër u
përplasën në lidhje me rrez-
ikshmërinë që paraqet situ-
ata. Qëndrimet e kundërta
shkaktuan konfuzion dhe

shtuan gjendjen e alarmit te
banorët. Specialistët e Bash-
kisë së Gjirokastrës pohuan
se monitorimet e vazh-
dueshme dhe konkluzionet
paraprake flasin për një sit-
uatë jo të rrezikshme për
banesat. Inxhinieri që drej-
ton ekipin e monitorimit të
situatës për bashkinë, Ale-
ksandër Pesha, tha se pallati
nuk gjendet mbi shtresën
gjeologjike që po rrëshqet,
kështu që nuk ka vend për

panik tek banorët. "Nuk ka
rrezik, po e monitorojmë sit-
uatën", u shpreh Pesha.
Ndërsa, gjeologët e shërbim-
it gjeologjik në Gjirokastër
kanë qenë më të ashpër në
qëndrimet e tyre. Drejtori i
këtij shërbimi, Çano Nora,
pohoi se situata është rënd-
uar dhe rrëshqitjet e vazh-
dueshme paraqesin rrezik-
shmëri. Por ai shtoi se ban-
orët mund të qëndrojnë në
banesat e tyre për sa kohë që
situata vijon të jetë me këto
kushte. Një përkeqësim i sit-
uatës pritet në rastet e
reshjeve të shiut, që sipas
gjeologëve do të sjellin rrësh-
qitje më të mëdha toke. "Sit-
uata është përkeqësuar dhe
kjo duket edhe nga thellimi
i tokës me sy të lirë. Pritet
të ketë shira dhe situata do
të rëndohet më shumë, ndaj

duhet të jetë në monitorim
dhe me rëndësi është që
pushteti vendor të bëjë in-
vestimet e duhura nisur nga
përcaktimet që do të bëjnë
ekspertët e gjeologjisë, për të
mbrojtur ndërtimet dhe ban-
orët në këtë lagje", u shpreh
Nora. Ky i fundit pohoi se
Shërbimi Gjeologjik i
Gjirokastrës, 5 vite më parë,
ka dorëzuar në bashkinë e
qytetit një studim ku para-
qitej rrezikshmëria e kësaj
zone dhe nevoja emergjente
e marrjes së masave për
parandalimin e situatës ak-
tuale, por këto rekomandime
nuk janë marrë parasysh nga
Bashkia e Gjirokastrës, duke
sjellë si pasojë denigrimin e
gjendjes dhe rrezikun e
shembjes së banesave. Sipas
tij, "kjo është një situatë e
paralajmëruar".

HETIMI
Tri ditë më parë, policia e Gjirokastrës referoi në
prokurori materialet për ndërtim pa leje ndaj
pronarëve të një godine 2-katëshe, që ndodhet në
fund të kodrës (buzë rrugës nacionale Gjirokastër-
Kakavijë), mbi të cilën ndodhet pallati 5-katësh dhe
vila. Dyshohet se shkak për rrëshqitjen e dherave
janë bërë gërmimet pranë kësaj godine. Por, do jetë
raporti përfundimtar i specialistëve, që do të hedhë
dritë mbi shkakun e rrëshqitjes së tokës.

Rrëshqitja e tokës
në lagjen “Punëtore” Pamje nga konvikti i shkollës “Pedagogjike” në Gjirokastër

Faksimile e
vendimit të

Bashkisë së
Gjirokastrës për

evakuuimin e
banorëve
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INTERVISTE/ Flet "Heroi i Popullit", nga lufta për çlirim, në gjyqin politik

Gjeneral Rrahman Parllaku:
Enver Hoxha na tradhtoi

"Përgjegjësit e masakrës së Tivarit, komandanti dhe Koçi Xoxe"

Edhe pse 98 vjeç, mbart ende
freskinë fizike, mprehtësinë
e gjykimit dhe energjinë e

një burri shteti. Ai i ka kaluar të
gjitha fazat në jetën e tij, ngritjet në
detyrë e grada, të qenit deputet, por
dhe burgun politik ku vuajti për 16
vjet. Sot burri shekullor rrëfen
'tradhtinë' që ushtarakët i bënë En-
verit dhe të vërtetën e masakrës e
Tivarit. Në një intervistë ekskluzive
për "Gazeta Shqiptare", gjenerali na
tregon me krenari historinë dhe
luftërat e tij. Gjatë intervistës me
zotin Rrahman, dallohet haptazi
dashuria dhe lidhja e tij me
vendlindjen, me krahinën e Lumës
dhe Kosovën. "Liria e Kosovës, ish-
te ëndrra e jetës sime", shprehet
gjenerali. Qysh në moshë të re ai iu
bashkua lëvizjes rinore antifashiste
të qytetit të Vlorës, meqë bashkë me
të atin dhe të vëllanë për shkaqe
ekonomike ishin vendosur në Vlorë.
Me 6 janar 1943 caktohet koman-
dant i njësive guerile të qytetit të
Vlorës. Në lidhje me banimin e tij
në Vlorë për një kohë të kon-
siderueshme dhe ndihmesës së mar-
rë prej vlonjatëve në një periudhë
të vështirë në jetën e tij, gjenerali
shprehet se; " Pa dyert e zemrat e
familjeve vlonjate, ne s'do të mund
të bënim asgjë". Parllaku u largua
nga Vlora pasi u emërua si komisar
Batalioni në Brigadën e V, e më tej
mori pjesë aktive në LANÇ. Bashkë
me brigadën e III kaloi në Kosovë,
ku pas çlirimit të Pejës me 17 nën-
tor 1944 emërohet Komandant i Di-
vizionit të V. Me 1946 emërohet drej-
tor personeli në Ministrinë e
Mbrojtjes, ndërsa në vitin 1947 gra-
dohet me gradën "Kolonel". Në dh-
jetor 1947 emërohet drejtor i Drej-
torisë Politike të Ushtrisë deri në
prill 1948, kur u dërgua për studime
në Bashkimin Sovjetik, ku i mbaroi
studimet e larta ushtarake pranë ak-
ademisë së përgjithshme të ushtrisë
sovjetike "K.E.Voroshillov". Gradën
Gjeneral-Major, Parllaku e mori në
vitin 1952 dhe atë të "Gjeneral-Leit-
nantit" në vitin 1964. Rahman Parl-
laku është dekoruar me 9 urdhra e
3 medalje të luftës si dhe me tre ur-
dhra të shërbimit ushtarak për kon-
tributin e dhënë në ngritjen e gatish-
mërisë luftarake të ushtrisë. Gjith-
ashtu, për merita të veçanta në
luftë, i është dhënë titulli i lartë
"Hero i Popullit". Në vitin 1974 gjen-
erali burgoset nga diktatura komu-
niste me akuzën për pjesëmarrje në
të ashtuquajturin "Puç ushtarak
për krimin e tradhtisë ndaj atdheut,
të sabotimit dhe agjitacionit e pro-
pagandës me rrezikshmëri të lartë".
Në bazë të këtyre akuzave u dënua
me 25 vjet heqje lirie, nga të cilat
16 vjet e tre muaj i bëri në burgun
e Burrelit (16 dhjetor 1974-17 mars
1991), si pjesëtar në të ashtuquaj-
turin grup të Beqir Ballukut. Ak-
tualisht gjeneral Rahman Parllaku
është kryetar i Organizatës së Bash-
kuar të Veteranëve të Luftës të Pop-
ullit Shqiptar.

Gjeneral PGjeneral PGjeneral PGjeneral PGjeneral Parararararllaku, ju kllaku, ju kllaku, ju kllaku, ju kllaku, ju kenienienienieni
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fashizmit gjatë luftës së dytëfashizmit gjatë luftës së dytëfashizmit gjatë luftës së dytëfashizmit gjatë luftës së dytëfashizmit gjatë luftës së dytë
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Unë kam lindur më 17 prill të
vitit 1919 në fshatin Novosej të
Lumës, rrethi i Kukësit. Shkollën
fillore e kam kryer në Shishtavec.
Në moshën 12-vjeçare kam filluar
punë me babanë dhe vëllanë në
profesionin e pastiçierit në Cakran
të Mallakastrës dhe ne vitin 1936
shkova te punoja në Selenicë të
Vlorës. Në prag të pushtimit fash-

Ina Allkanjari

ist të 7 prillit 1939, se bashku me
vëllanë Selimin, kushëririn Baft-
jarin si dhe me popullin e Selen-
icës zbritëm në Vlorë për të
kërkuar armë për të mbrojtur ven-
din nga pushtimi fashist. Të zhgën-
jyer e dëshpëruar nga qëndrimi i
mbretit dhe qeverisë, që nuk e ar-
matosën e organizuan popullin për
luftë kundër fashizmit, u kthyem
në Selenicë. Në nëntor 1939,
hapëm një pastiçeri në qytetin e
Vlorës. Aty u lidha me të rinjtë
dhe u përfshiva në lëvizjen anti-
fashiste.

Cilat kanë qenë disa nga funk-Cilat kanë qenë disa nga funk-Cilat kanë qenë disa nga funk-Cilat kanë qenë disa nga funk-Cilat kanë qenë disa nga funk-
sionet që keni ushtruar gjatë 30sionet që keni ushtruar gjatë 30sionet që keni ushtruar gjatë 30sionet që keni ushtruar gjatë 30sionet që keni ushtruar gjatë 30
viteve në ushtri?viteve në ushtri?viteve në ushtri?viteve në ushtri?viteve në ushtri?

E kam filluar si komandat i një-
sive guerile të Vlorës në 6 janar
1943 deri në 28 nëntor 1943, kur u
transferova me detyre komisar
batalioni. Pas rezultateve të mira
në këtë post, u emërova zëv-
endëskomisar i Brigadës së VIII.
Më 8 qershor 1944 u transferova
në Brigadën e 3-të Sulmuese dhe
së bashku me anëtarët e shtabit që
drejtonin këtë njësi përballova me
sukses operacionin e qershorit të
ushtrisë naziste. Me çlirimin e Ko-
sovës, më 22 nëntor, në qytetin e
Pejës marr urdhrin e emërimit ko-
mandant i Divizionit të 5-të dhe u
gradova kolonel. Në dhjetor të vitit
1947, u caktova në detyrën e drej-
torit Politik të Ushtrisë, detyrë të
cilën e kreva deri në prill të vitit
1948. Pas kthimit nga studimet, u
emërova drejtor i Drejtorisë së Or-
ganizim-Mobilizimit në Ministrinë
e Mbrojtjes. Në vitin 1952-1954 cak-
tohem në postin e zëvendësminis-
trit të Mbrojtjes e drejtor i Pra-
pavijës së Ushtrisë dhe mora
gradën e lartë të gjeneral-majorit.
Gjatë viteve 1954-1961 do të shër-
beja si zëvendësministër i
Mbrojtjes për përgatitjen luftarake
të ushtrisë. Nga viti 1961 deri në
vitin 1967 kreva detyrën e koman-
dantit të Forcave Ushtarako-De-
tare dhe më pas komisar i këtyre

forcave dhe mu dha grada "Gjen-
eral-leitnant". Në vitet 1969-1970 do
të shërbeja si komisar i Forcave
Ushtarako-Ajrore dhe një vit më
vonë u emërova zëvendësministër
për përgatitjen luftarake të ush-
trisë.

Ju jeni dekoruar me shumëJu jeni dekoruar me shumëJu jeni dekoruar me shumëJu jeni dekoruar me shumëJu jeni dekoruar me shumë
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disa prej tyre?disa prej tyre?disa prej tyre?disa prej tyre?disa prej tyre?

Për shkak te meritave te lartpër-
mendura mu dha titulli "Hero i
popullit". Gjithashtu, jam dekoru-
ar me 9 urdhra e tri medalje të
luftës dhe 3 urdhra të shërbimit
ushtarak për kontributin e dhënë
në ngritjen e gatishmërisë luftar-
ake të ushtrisë.

Në vitin 1974 ju u burgoset ngaNë vitin 1974 ju u burgoset ngaNë vitin 1974 ju u burgoset ngaNë vitin 1974 ju u burgoset ngaNë vitin 1974 ju u burgoset nga
diktatura komuniste, përse udiktatura komuniste, përse udiktatura komuniste, përse udiktatura komuniste, përse udiktatura komuniste, përse u
dënuat?dënuat?dënuat?dënuat?dënuat?

Jam dënuar dhe burgosur nga
diktatura komuniste për pjesëmar-
rje në të ashtuquajturin "puç ush-
tarak", nën akuzën e "krimit dhe
tradhtisë ndaj atdheut, sabotimit
dhe agjitacionit dhe propagandës
me rrezikshmëri të lartë". Në bazë
të këtyre akuzave u dënova me 25
vjet heqje lirie, nga të cilat 16 vjet
e tri muaj i vuajta në burg (nga dh-
jetori i vitit 1974 deri më 17 mars
të vitit 1991), si pjesëtar i të ashtu-
quajturit "grup i Beqir Ballukut".

Si ndikoi arrestimi juaj nëSi ndikoi arrestimi juaj nëSi ndikoi arrestimi juaj nëSi ndikoi arrestimi juaj nëSi ndikoi arrestimi juaj në
jetën e të afërjetën e të afërjetën e të afërjetën e të afërjetën e të afërmvmvmvmvmve tuaj?e tuaj?e tuaj?e tuaj?e tuaj?

Pas arrestimit tim, drejtimin e
familjes e mori im vëlla, Selimi. Men-
jëherë pasi unë rashë në pranga, dja-
lin e madh të Selimit e liruan nga
ushtria, djalin e dytë nga oficer ku-
firi e çuan punëtor nëntoke në mini-
erën e Mushqetasë ndërsa të tretin
Hazbiun e dërguan në Pukë.

KKKKKur u lirur u lirur u lirur u lirur u liruauauauauat ngt ngt ngt ngt nga akuzaa akuzaa akuzaa akuzaa akuzat?t?t?t?t?
Duke pasur akuzën e rëndë të

"tradhtisë ndaj atdheut", të ashtu-
quajturit pjesëtarë të këtij grupi:
Beqir Balluku, Petrit Dume, Hito
Çako dhe unë nuk amnistoheshim
nga ligjet në fuqi. Në rekursin e
bërë nga unë, Gjykata e Kasacion-

it vendosi, më 20 korrik të vitit
1994, prishjen e vendimit të 5 nën-
torit të vitit 1975 të Gjykatës Ush-
tarake, që i cilësoi fajtorë ushtar-
akët e lartë, dhe pushimin e
akuzave të mësipërme.

Cilat janë disa nga postet poli-Cilat janë disa nga postet poli-Cilat janë disa nga postet poli-Cilat janë disa nga postet poli-Cilat janë disa nga postet poli-
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Kam qenë zgjedhur deputet i
Kukësit në Kuvendin Popullor për
7 legjislatura rresht, që nga viti
1945 deri në vitin 1973. Gjithash-
tu, kam qenë kandidat i KQ të
PKSH që nga tetori i vitit 1944 deri
në Kongresin e Parë. Në kongres-
in e Katërt rizgjidhem përsëri kan-
didat i KQ të PPSH dhe në Kongre-
set e Pestë e të Gjashtë bëhem
anëtar i këtij Komiteti. Sot jam kry-
etar i Organizatës së Bashkuar të
Veteranëve të Luftës të Popullit
Shqiptar.
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Bashkëngjitja jonë në atë kohë
forcave antifashiste, kontributi që
dhamë për çlirimin e Jugosllavisë
dhe pengimin e forcave gjermane
në tërheqje që po shpejtonin të sh-
konin në frontin e Normandisë,
kundër forcave anglo-amerikane,
ka bërë që kufijtë e Shqipërisë dhe
të Kosovës të mos ndryshohen,
sepse me vetë faktin që i takonim
kësaj aleance, Jugosllavisë i pam-
undësohej ndryshimi i kufijve të
Kosovës, e cila siç dihet edhe pse
mbeti nën robërinë sllave ajo (Ko-
sova) hyri si njësi federale të cilës
nuk iu ndryshuan kufijtë e të cilët
i ka edhe sot. Pra, them se ishim
pjesëtarë aktivë të arritjes së fi-
tores ndaj nazi-fashizmit. Akuzat
e atyre që thonë se aradhat parti-
zane të Shqipërisë ishin në Kosovë
për ta shuar kryengritjen e
Drenicës në krye me Shaban Pol-
luzhën, nuk qëndrojnë pasi në atë
kohë ne luftonim në Bosnjë. Po t'i
ngjiteshim boshtit nazi-fashist
mendoj se Kosova do të zbrazej nga
shqiptarët sikurse u zbraz Zara dhe
pjesë tjera të Kroacisë nga ital-
ianët. Kështu që shqiptarët
mbetën në trojet e tyre shekullore,
dhe sot janë faktor kyç në Ballkan.

Gjeneral PGjeneral PGjeneral PGjeneral PGjeneral Parararararllaku, si qëndrllaku, si qëndrllaku, si qëndrllaku, si qëndrllaku, si qëndrononononon
e vëre vëre vëre vëre vërteta e masakrës së Titeta e masakrës së Titeta e masakrës së Titeta e masakrës së Titeta e masakrës së Tivvvvvarit?arit?arit?arit?arit?

Në atë kohë ka pasur lajme
sikur divizionet tona kanë vrarë në
Kosovë dhe kanë bërë krime, gjë
që nuk i përgjigjet të vërtetës. Pas
60 vjetësh u vërtetua që ne nuk
kemi vrarë kosovarë, por, kemi
luftuar për Kosovën. Në luftimet
që drejtova unë në Kosovë, mu
vranë në Junik të Pejës, 32 veta
dhe u plagosa edhe vetë. Përpos
kësaj, zumë 27 pjesëtarë të diviz-
ionit SS Skënderbej rob dhe nuk
pushkatuam asnjë. Për fatin tim,
në 60-vjetorin për fitoren mbi nazi-
fashizmin, në Teatrin e Prishtinës,

ku isha i ftuar të flisja për këtë ng-
jarje, përmenda këtë akuzë dhe
thashë: "A do ketë ndonjë të gjallë
që ta kujtojë? U ngrit ndonjë nga
fundi dhe tha: Jam unë.

KKKKKush është përgjeush është përgjeush është përgjeush është përgjeush është përgjegjës nggjës nggjës nggjës nggjës nga palaa palaa palaa palaa pala
shqiptare për masakrën e Ti-shqiptare për masakrën e Ti-shqiptare për masakrën e Ti-shqiptare për masakrën e Ti-shqiptare për masakrën e Ti-
varit?varit?varit?varit?varit?

Përgjegjës janë Enver Hoxha
dhe Koçi Xoxe që e kanë ditur këtë
gjë. Sepse kosovarët, nuk kanë
dashur që të kalojnë kufirin. Në
raportet që u ka bërë Zoi Themeli
që ishte shef i Degës së Brendshme
të Shkodrës, kjo bëhet e qartë.
Shefqet Peçi, ishte komandant i
korparmatës së III. Pra, këto e kanë
ditur. Dhe kjo ka mbetur mister.
Ekzekutimi është bërë nga brigada
e X malazeze, me urdhër të Peko
Dapçeviç dhe Mila Gjilasë që ko-
mandonin korparmatën jugosllave.

Më herët për ju shkruhejMë herët për ju shkruhejMë herët për ju shkruhejMë herët për ju shkruhejMë herët për ju shkruhej
"Rrahman P"Rrahman P"Rrahman P"Rrahman P"Rrahman Parararararllaku, gjenerali qëllaku, gjenerali qëllaku, gjenerali qëllaku, gjenerali qëllaku, gjenerali që
tradhtoi Entradhtoi Entradhtoi Entradhtoi Entradhtoi Envvvvver Hoer Hoer Hoer Hoer Hoxhën", si e kxhën", si e kxhën", si e kxhën", si e kxhën", si e ko-o-o-o-o-
mentoni ju këtë?mentoni ju këtë?mentoni ju këtë?mentoni ju këtë?mentoni ju këtë?

Ne ish-kuadrot e larta ushtarake
që u dënuam me dhjetëra vite
burgim të rëndë nuk e kemi ndjerë
vetën kurrë fajtor për akuzën me
të cilën jemi dënuar, dhe asnjëri
prej nesh nuk e ka merituar një
dënim dhe trajtim të tillë aq të
rëndë. Më saktë do të ishte sikur
ato shkrime të mbanin titullin: "E.
Hoxha, ai i cili i tradhtoi gjener-
alët". Siç e dini të gjithë ne kemi
qenë luftëtarë të orëve të para,
udhëheqës politikë e ushtarakë
duke filluar nga çetat e deri në
njësitë më të mëdha divizione,
korp-armata. Nuk mund të besoja
se jam i burgosur, mirëpo E.Hoxha
arriti të vendosë në Shqipëri një
diktaturë të egër për të cilën gjeti
mbështetjen e shumë politikanëve
dhe ushtarakëve të asaj kohe, ndaj
edhe ne si ushtarakë e mbajmë
pjesën e fajit tonë për këtë trend.
Ai posedonte mjeshtëri të rralla
politike për të bërë makinacione të
brendshme në emër të popullit,
ndërsa në realitet luftonte kundër
interesave të tij. Me të drejtë mund
të thuhet se Enver Hoxha humbi
besimin tek ne për shkak të mospa-
jtimit tonë me konceptin e tij usht-
arak (komunist), ai tradhtoi gjener-
alët e ushtrisë shqiptare.

Sipas jush, LANC, ishte luftëSipas jush, LANC, ishte luftëSipas jush, LANC, ishte luftëSipas jush, LANC, ishte luftëSipas jush, LANC, ishte luftë
çlirimtarçlirimtarçlirimtarçlirimtarçlirimtare ae ae ae ae apo luftë cipo luftë cipo luftë cipo luftë cipo luftë civile?vile?vile?vile?vile?

E kam shpjeguar dhe më herët
që nuk mund të ketë luftë civile
kur ke okupatorin brenda. Nuk
bëhet lufta mes dy partive të një
vendi për pushtet. Lufta u bë
kundër okupatorit për çlirimin e
vendit dhe në kohë lufte të tillë,
luftohen edhe ata që janë në krah
të okupatorit. Shembullin e luftës
civile e kemi tek fqinjët tonë grekë,
ku u bë luftë civile pasi ikën gjer-
manët nga Greqia. A kanë pasur
qëllim pushtetin ata që kanë drej-
tuar luftën? Patjetër. Sepse ata që
luftojnë, duan të jenë edhe në krye
të vendit. Por kjo nuk e bënë luftën
e popullit, luftë civile.

Gjeneral Rrahman Parllaku duke folur për “GSH”
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Megjithëse drejtori i Parkut
Arkeologjik të Butrintit
është ende në detyrë,

Ministria e Kulturës ka hapur
konkurs për postin përmes një
njoftimi në faqen e saj zyrtare. A
ka pasur një lloj përplasjeje minis-
trisë dhe drejtorit për shkak të
ndërtimit të nisur në park? I vënë
para përgjegjësisë nga media,
atëkohë Gjergji Mano pat deklaru-
ar se leja e ndërtimit nuk është
dhënë prej drejtorisë së Parkut,
por prej Ministrisë së Kulturës.
Mandej, Mano u vu në shënjestër
të medias pasi nuk lejoi gazetarët
të hyjnë brenda. I emëruar në
detyrë në gusht të 2014-ës, për pos-
tin që mban ai, konkursi është
hapur ende pa u bërë katër vite nga
koha kur ai ka marrë detyrën.

"Njoftim për konkurim për vend
pune/ Drejtor në Zyrën e Admin-
istrim Koordinimit të Parkut Ko-
mbëtar Butrint. Në zbatim të Ven-
dimit të Këshillit të Ministrave nr.
173, datë 07.03.2003 'Për emërimin,
lirimin ose shkarkimin nga detyra
të drejtuesve të institucioneve, në
varësi të Këshillit të Ministrave,
Kryeministrit ose Ministrit', Min-
istria e Kulturës shpall konkursin
për pozicionin: Drejtor në Zyrën e
Administrim Koordinimit të
Parkut Kombëtar Butrint", thuhet
në faqen e Ministrisë së Kulturës.

Por, VKM-ja, përcakton në
pikën 2 të saj se "Emërimi i drej-
tuesve të institucioneve të
treguara në pikën 1 bëhet sipas
kërkesave dhe procedurave të më-
poshtme: - Kryeministri ose min-
istri përkatës urdhërojnë, të pak-
tën 15 ditë përpara datës së
emërimit, shpalljen në media të
vendit të lire". Aktualisht, pozicio-
ni nuk është shpallur i lirë, por për
pozicionin kërkohet drejtor.

Ministria e kontaktuar për mo-
tivin e shkarkimit të Manos(sepse
edhe e pathënë është shkarkim, në
mos tani me zgjedhjen e një
konkurenti), tha dje se Mano nuk
është shkarkuar. Të pyetur pse ësh-
të hapur konkursi për drejtor, MK
tha dje për "GSH" se "Konkursi
shpallet për një qasje të re në ad-
minsitrim, performancë, turizëm,
etj dhe se Mano vazhdon në detyrë,
deri në zgjedhje". Ndërkaq, Ven-
dimit i Këshillit të Ministrave nr.
173, datë 07.03.2003 "Për emërimin,
lirimin ose shkarkimin nga detyra
të drejtuesve të institucioneve, në
varësi të Këshillit të Ministrave,
Kryeministrit ose Ministrit" për-
cakton se për lirimin a shkarkimin
duhet paraqitur një motivacion.

Valltarët e Ansamblit të
Këngëve dhe Valleve, Rex-

hep Çeliku dhe Liljana Cingu u
dekoruan me dekoratën e lartë
"Nderi i Kombit" nga Presidenti
Republikës Ilir Meta. Ceremonia
që u zhvillua në ambientet e
presidencës u shoqërua edhe më
disa interpretime të valleve të
luajtur nga të rinjtë. Mes emo-
cionesh valltarët e ansamblit,
Liljana Cingu dhe Rexhep Çe-
liku falënderuan presidentin
Meta, kolegët e tyre nëpër vite
dhe të gjithë ata që i ndoqën
ndër vite si brenda Shqipërisë
por edhe jashtë saj. Nga ana e tij
zoti Meta vlerësoi kontributin e
dy artistëve Çeliku dhe Cingu
duke shprehur se ata janë am-
basadorët më të mirë të vendit
tonë dhe fjalët apo aktet nuk do
të mjaftonin.
"PERËNDESHA E
VALLES SHQIPTARE"

Majat e gishtave të saj duket
sikur nuk donin të rëndonin mbi
tabanin e skenës dhe as të prek-
nin në të. Ndërsa shputat e këm-
bëve uleshin me lehtësi dhe
ngriheshin njëherazi si të ishin
krejt pa peshë. Në 43 vjet art në
skenë, eleganca, kultura e lartë
muzikore, si njohëse e folklorit
të të gjitha trevave, shprehitë
dhe emocionet me të cilat i veshi

VENDIMI

BUTRINTI
Drejtori i Parkut në detyrë, ministria

hap konkurs për drejtor të ri
Ministria: Nuk e kemi shkarkuar,
vazhdon në detyrë deri në zgjedhje,
konkursi për një qasje të re

Gjergji Mano: Nuk kam
shkresë shkarkimi, nuk
kam asnjë koment

Fatmira Nikolli

Vetë Mano, i cili duket se u njoh
me hapjen e konkursit përmes
"GSH", në fillim ka refuzuar të ko-
mentojë për arsyet që kanë çuar
aty. Më pas, ai tha për "Gazeta Sh-
qiptare" vetëm se "nuk kam sh-
kresë shkarkimi" dhe shtoi "nuk
kam asnjë koment për çështjen".

Në muajin tetor kur një
grup gazetarësh u ftuan nga
Ministria e Kulturës për të
parë nga afër ndërtimin që po
bëhej në Butrint me projekt
të IMK-së dhe miratim të Min-
istrisë së Kulturës, Mano ish-
te krejt i tërhequr, edhe pse i
pranishëm. Përkrah ministres
Kumbaro ai i priti gazetarët
në hyrje të parkut, por, ose
nuk ishte i autorizuar, ose nuk
pati të dëshirë të përfshihej
në sqarimin e projektit të
bujshëm që shkaktoi tërmet
deri në parlament jo vetëm
prej procedurave, por edhe
për shkak të interpretimit të
ligjit të trashëgimisë mbi
ndërtimet në zona Arke-
ologjike A. Në fakt, në këto tri

vite, ose që prej ardhjes së Kumbaros
në krye të ministrisë, informacioni
del (nëse del) vetëm nga ministria ose
me autorizimin e saj, duke bërë
shpesh që institucionet, qoftë edhe
ato kombëtare të humbasin autonom-
inë që gëzonin. Megjithëkëtë në këto
vite Butrinti vijon të jetë pa plan

menaxhimi dhe, siç është kujdesur
të thotë disa herë Kumbaro, vëmend-
ja kryesore është përqendruar te
shpëtimi dhe reagimi i shpejtë ndaj
situatave emergjente.
KONKURSI

Në shpalljen e konkursit bëhet
e dije se Drejtori në Zyrën e Ad-
ministrim Koordinimit të Parkut
Kombëtar Butrint është përgjegjës
për ruajtjen, administrimin, koor-
dinimin dhe menaxhimin dhe pro-
movimin e trashëgimisë kulturore
dhe vlerave mjedisore në territor-
in e Parkut Kombëtar të Butrintit.

Ai drejton dhe koordinon punën
administrative, menaxhuese dhe
veprimtarinë ekonomike te ZAKB-
së, si dhe përfaqëson institucionin
në marrëdhënie me të tretët.

Njëherësh mban kontakte dhe
marrëdhënie me institucione sh-
tetërore dhe private, me persona
juridikë dhe fizikë, me organizma
kombëtare dhe ndërkombëtare
duke koordinuar dhe hartuar
plane zhvillimi, të detajuara në
përputhje me natyrën dhe masën
e zhvillimit të përcaktuara nga

plani i menaxhimit.
Kushtet që duhet të plotësojë

kandidati në procedurën e konkur-
rimit publik janë disa: ai duhet të
jetë shtetas shqiptar dhe pos
kërkesave bazë duhet të mos jetë
dënuar me vendim të formës së
prerë të gjykatës për kryerjen e një
krimi apo për kryerjen e një
kundërvajtje penale me dashje si
edhe ndaj tij nuk duhet të jetë
marrë masë disiplinore e largimit
nga puna për shkak të një shkelje-
je të rëndë disiplinore.

Sa i takon kërkesave të posaçme
kandidati duhet të zotërojë diplomë
të nivelit "Master shkencor", në
njërën nga fushat: Arkeologji,
Trashëgimi Kulturore, Arkitekturë;
të ketë eksperiencë pune mbi 10 vjet
në njërën nga fushat e sipërcituara,
preferohet të ketë kualifikime shtesë
në fushën e mjedisit, të ketë përvojë
në sektorin e turizmit dhe trashëgi-
misë kulturore, etj.

Në fund, shënohet se kandidati
duhet të propozojë një platformë
për administrimin dhe promovimin
e Parkut Kombëtar të Butrintit.

“NDERI I KOMBIT”

DEKOROHEN “PERËNDESHA E
VALLES” DHE “SHQIPONJA E SKENËS”

Lili vallet që aq natyrshëm e me
origjinalitet i interpretoi, i dhanë
mundësi të shprehë shpirtin e saj,
si në vallet me përmbajtje lirike
dhe epike njëherësh, duke na sjellë
të gjitha trevat tona kombëtare në
vallet popullore.

Në çdo vend të Evropës, Azisë,
Amerikës e Kanadasë ku ka sh-
kuar e është prezantuar Ansamb-
li ka qenë prezent edhe Lili Cin-
gu, duke marrë pjesë në shumë fes-
tivale ndërkombëtare, ku ajo ka
shpalosur me interpretimin e saj

vlerat e artit koreografik shqiptar.
Me duart e saj, si të ishte një stil-
iste, u qepte valltarëve kostumet
e trevave të ndryshme, sidomos
në Festën e Flamurit. Artistja e
madhe, Lili Cingu është vlerësuar
nga kritikët e artit botëror si
"Perëndesha e valles" dhe është
nderuar me çmime, urdhra e med-
alje të ndryshme kombëtare e
ndërkombëtare.
"SHQIPONJA E SKENËS
SHQIPTARE"

Rexhep Çeliku, biri i një famil-

je gjirokastrite të traditës ko-
mbëtare, ndoqi trashëgiminë e
të atit duke e gdhendur vallen
popullore shqiptare në tempul-
lin e kulturës, në skenën e An-
samblit tonë Kombëtar të
Këngëve dhe Valleve Popullore
si "Shqipja fluturuese",
sikundër e ka karakterizuar
kritika artistike shqiptare dhe
e huaj.

Rexhep Çeliku, me pasion
dhe përkushtim, me estetikë
dhe mjeshtëri, me talent të jas-
htëzakonshëm ka shkruar disa
nga faqet më të lavdishme të ar-
tit shqiptar.

Rexhep Çeliku ka interpret-
uar solistin e parë në 200 valle,
ka marrë pjesë në më shumë se
3000 shfaqje artistike dhe është
nderuar me shumë çmime ko-
mbëtare e ndërkombëtare e med-
alje të ndryshme.

Figura emblematike dhe e
veçantë e tij në skenë, kaq emo-
cionuese sa edhe mbresëlënëse
në portretin e tij të hekurt, por
edhe në gjithë gjymtyrët e tij,
me të drejtë është simbolizuar
në thënien mbresëlënëse "Nje-
riu që vallëzon me shqipet" ose
"Shqiponja e skenës shqiptare".

Në foto:
Drejtori Gjergji Mano

Në foto:
Presidenti Republikës Ilir Meta me valltarët
e ansamblit, Rexhep Çeliku dhe Liljana Cingu
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TAKIMI

Me 6 janar pikërisht në
datëlindjen e Fan S. No
lit në mjediset e Vatrës

Panshqiptare në Nju Jork, u pre-
zantua botimi më i fundit i studi-
uesit dhe diplomatit Mal Berisha
(anëtar nderi i Vatrës) "Herman
Bernstein, ambasador i SHBA në
Shqipëri në vitet 1930-1933?. Një
vepër që ka ngjallur interes nga
analistët dhe mediat e Tiranës nuk
kishte se si të mos prezantohej
pikërisht në ato mjedise që duan të
mbajnë gjallë histori për të cilat
historia shqiptare ka heshtur për 50
vjet. Në dhjetor të vitit 2014 ambas-
adori Mal Berisha pas një pune
kërkimore nxori nga arkivat dhe
solli nën dritën e botimit pub-
likimin e parë mbi Bernstein duke
ia prezantuar një audience mjaft të
larmishme amerikano hebreje, por
edhe shqiptaro-amerikane në mje-
diset e Yivo Institute for Historical
research. Pak vjet më vonë vjen
edhe botimi i plotë, një studim tash-
më i thelluar mbi jetën e Bernstein,
antologjinë e veprës, letërkëm-
bimet, publikimet dhe deri tek di-
plomacia e tij, raportet me Tiranën
e asaj kohe, rolin që mundet të lua-
jë diplomacia aktive në kushtet e
një vendi që përjeton kriza të një-
pasnjëshme deri tek ato që vënë në
pikëpyetje identitetin. Vepra më e
fundit është në vazhdën e botimeve
"Shqiptarët lisa mbi truallin ilir",
"Jeta e jashtëzakonshme e Charls
Telford Ericksonit në Shqipëri",
"Realitete shqiptaro- britanike" e të
tjera vepra që Shqipërinë e shohin
me sytë e të huajve, sy që dinë ta
dallojnë realitetin dhe që dinë ta
duan dhe ta mbrojnë Shqipërinë në
ditët e saj të vështira.

Në vatrën e ftohtë të 6 janarit
1018 nuk munguan vatranët e
vjetër dhe të rinj që nga Agim
Karagjozi ish-drejtues i Vatrës deri
tek Andrra Berisha më e brishta
dhe bukura ëndërr shqiptaro-
amerikane. Nuk mund të mungon-
te mendimi i bazuar në fakte e do-
kumente nga studiuesi dhe ish-
gazetari i Zërit të Amerikës zoti Id-
riz Lamaj, apo mendimi i hollë-

Një ambasador amerikan më 1930
në Shqipëri dhe letërkëmbimet e tij

Takimet te Vatra, dy histori ambasadorësh
mendjendritur në Vatrën Panshqiptare

Marjana Zeneli Bulku

sishëm i editorialistit të "Dielli"-it
zotit Dalip Greca, por natyrshëm
diplomacia kulturore që ambasa-
dori Berisha aplikoi suksesshëm

në Londër funksionoi dhe në
këtë rast përmes prezencës së ten-
orit kosovar Riad Ymeri, i cili
"Fjalët e Qiririt" të kryerilindasit
Naim Frashëri i solli me tingujt e
Limoz Dizdarit duke i bërë ato mure
të ftohtë veshur me foto shekullore
të përjetojnë rilindje të vërteta me
evokimet e veprës së Mal Berishës,
fjalë të kryerilindasit Frashëri në
ditëlindjen e Nolit

Një ambasador amerikan i viteve
'30 në Shqipëri përmes një studimi
të hollësishëm nga një prej ambas-
adorëve shqiptarë më të suk-
sesshëm, i cili aplikoi me sukses
gjatë shërbimit të tij diplomatik di-
plomacinë kulturore, historike, ak-
ademike duke lënë gjurmë aty, por
janë veprat studimore e historike

të zotit Mal Berisha që do lënë gjur-
më historike mbi të shkuarën tonë
të pashkruar. Pse autori rrëmoi në
vitet më të ndritshme të historisë
tonë për të cilat ajo vetë pak
flet?!Nuk munguan as pyetje si këto
dhe natyrshëm edhe falënderimet
mirënjohëse të veprimtarit të spika-
tur zotit Harry Bajraktari.

Cilat janë analet burimore, do-
kumentet historike që shfrytëzon
Berisha kur arkivat shqiptare nuk
i shpëtuan dot kurrë tranzicioneve
politike me bazë historike?!
YIVO INSTITUTE FOR
HISTORICAL RESEARCH

Si një prezantim në mjediset e
atij institucioni model të kujtesës,
udhëtoi në kohë e u shndërrua në
një dokument historik, trashëgim

me vlerë për brezat.
Është pikërisht vepra "Herman

Bernstein 1930-1933" që vjen në
vëmendjen e lexuesit, studiuesit,
diplomatit, shqiptarit që përmes
punës së dy diplomatëve:
Bernstein&Berisha ndriçon anët e
panjohura të historisë tonë. Është
një vepër ku kupton shumëçka, por
mbi të gjitha pohon se Amerika e
ka dashur shumë Shqipërinë dhe
shqiptarët atyre viteve kjo duket
në përmasën shumëdimensionale
të ambasadorit amerikan në Sh-
qipëri Bernstein.

Një studim i thelluar në an-
tologjinë e veprës së Bernstein,
historinë e jetës, raportet njerë-
zore me miq e bashkëpunëtorë ku
theksohet ajo me mbretin Zog, do-

kumente, letërkëmbime, medi-
time çka e sjell të gjallë portretin
human të atyre viteve në ditët
tona përmes prezantimit të veprës
nga ana e autorit, i cili nuk har-
ron kurrë të ndalojë në vatër, pa-
varësisht angazhimeve dhe detyr-
imeve të tij profesionale dhe per-
sonale. Tashmë përkrah amerikan-
it të jashtëzakonshëm që e donte
aq shumë Shqipërinë Charles Tel-
ford Erickson radhitet një tjetër
amerikan, është Herman Bern-
stein.

Dhe natyrshëm më bren
kureshtja cili do të jetë dashamirë-
si tjetër që di ta dojë Shqipërinë jo
me fjalë, por me vepra dhe akte që
na mësojnë çka na u mohua,
ndriçojnë çka na u errësua dhe
rrojnë përtej kohës së vet për sa
kohë ka studiues që historinë dinë
të na e sjellin të gjallë me çdo mjet,
të vërtetë, argument dhe logjikë.

ZETA SHPALL ÇMIMIN "ARDHJE" PËR ARTISTËT,
 FITUESI DY MUAJ NË NEW YORK

Europën Lindore dhe
Juglindore, është një
konkurs i hapur, që fton
artistët të marrin pjesë në
një proces transparent, që
ofron jo vetëm mundësi
për krijimin dhe prezan-
timin e veprave të reja në
një ekspozitë të përbash-
kët, por edhe mbështetje
në zhvillimin e tyre artis-
tik dhe profesional. Një
juri e përbërë nga profe-
sionistë të fushës, vendas
dhe ndërkombëtar, do të
përzgjedhë 4 finalistë, të
cilëve do t'iu mundësohet
një buxhet prodhimi prej
30,000 lek dhe një kurator
për ekspozitën. Fituesi/ja
e çmimit do të zgjidhet për
meritën dhe premtimin

artistik të demonstruar në bazë të
portfolios artistike dhe CV's, ve-
prës së ekspozuar në ekspozitën e
finalistëve, intervistës me jurinë
ndërkombëtare dhe potencialit për
të përfituar nga përjetimi i skenës
artistike të New York-ut, përgjatë
dy muaj qëndrimi tek Residency
Unlimited.

Afati përfundimtar për ap-
likimet është 15 shkurt, 2018.

Lista shkurtër e 4 artistëve të
përzgjedhur si finalistë do të pub-
likohet me 2 mars, 2018. Hapja e
ekspozitës së 4 artisteve finalistë
dhe shpallja e fituesit me 1 qershor,
2018. Një takim informativ për
"Ardhjen", rrjetin YVAA, dhe pro-
gramin e rezidencës tek Residen-
cy Unlimited, si dhe punëtori pro-
fesionale do të mbahen tek Qendra
Zeta me datë 15-17 janar.

KRITERET E APLIKIMIT
Çmimi dhe rezidenca në NY

është projektuar për një artist in-
dividual, nën moshën 35 vjeç.

Thirrja është e hapur për
artistë aktivë në skenën e artit
bashkëkohor në Shqipëri, si dhe
ndërkombëtarisht, prej së paku 3
vjet. Artistë shqiptarë që jetojnë
jashtë Shqipërisë, duhet të jenë
pjesë e komunitetit artistik në
vend, duke ekspozuar rregullisht
gjatë 3 viteve të fundit. Artistë që
nuk janë shtetas/e të Shqipërisë
mund të marrin pjesë vetëm nëse
kanë një kontribut të posaçëm në
zhvillimin e skenës së artit në
vend, si dhe karriera e tyre artis-
tike të jetë ngushtësisht e lidhur
me Shqipërinë. Artistë, të cilët
punojnë në të gjitha gjinitë e ar-
tit pamor, që përfshin pikturë,
skulpturë, grafikë, vizatim, insta-
lacion, fotografi, video, mediat e
reja dhe performancë. Përjashto-
hen artistë që punojnë kryesisht
në artet e aplikuara, dizajn, teatër,
vallëzim, dhe film artistik.

Qendra Zeta ka shpallur të
hapur Çmimin "Ardhje"

2018 dhe fton artistët e rinj, nën
moshën 35 vjeç të dërgojnë ap-
likimet. Në bashkëpunim me
Residency Unlimited (RU), që
pret artistin fitues për një rezi-
dencë dy-mujore në New York,
dhe mbështetjen e The Trust for
Mutual Understanding, Zeta or-
ganizon edicionin e X të
"Ardhjes".

Çmimi "Ardhje" u krijua nga
TICA, më 2005, duke u bërë
pjesë e rrjetit Young Visual Art-
ists Awards (YVVA), më 2007.
Çmimi "Ardhje" tashmë organi-
zohet nga Qendra Zeta si një
konkurs dhe çmim i përdyvit-
shëm, që ka për qëllim të nxis
krijimtarinë, ekspozimin pub-
lik, dhe promovimin e artit bash-
këkohor në Shqipëri dhe
ndërkombëtarisht. Ardhje, ash-
tu si dhe çmimet simotra nëpër

Në foto:
Kopertina e librit

Në foto:
Mal Berisha



E martë 9 Janar 201820 - OPINION

(V(V(V(V(Vijon ngijon ngijon ngijon ngijon nga fa fa fa fa faqja e parë)aqja e parë)aqja e parë)aqja e parë)aqja e parë)

... ç'ideologjizimi i partisë. Slo-
gani për luftë totale ndaj PD dhe
LSI nuk është as ideologji dhe as
program. Tregon vetëm rrugën
me të cilën do të mbahet pushte-
ti. Tashmë në radhët e saj janë
që të gjithë të rinj, të cilët kanë
bërë karrierë vitet e fundit, por
vështirë të spikatur në ndonjë
fushë, përjashto besnikërinë
ndaj shefit.

Nuk ka individë të cilët të kenë
një të shkuar ideologjike të majtë,
apo të jenë të artikuluar në këtë
krah. Nga pikëpamja filozofike i
fundit ishte Servet Pëllumbi.
Gramoz Ruçi ishte po ashtu figura
që mori pensionin e artë. Arta
Dade, Valentina Leskaj, Namik
Dokle, i përkasin historisë së kësaj
partie.

Bie në sy mungesa e individëve
të shquar në profesionet e tyre apo
në ato kërkimore. Asnjë shkrimtar,
asnjë historian, asnjë kërkues sh-
kencor nuk ka në listat e saj.
Boshllëku intelektual është i frik-
shëm. Në fakt, është sëmundje ko-
mbëtare.

Ajo që duket se ka mbetur si
qëllim në një parti që nuk ka më
ideologji është pasurimi. Dhe kjo
nuk do shumë, mund të shikohet.
E tregojnë rrobat e titullarëve,
makinat dhe bashkëshortët/et apo
fëmijët e tyre.

Ajo që do të ofrojë në lidhje me
qeverisjen e saj PS është edhe ajo
që është parashikuar. Koncentrimi
i shumë ministrive në disa duar
nuk është për efekt ulje të burokra-
cisë, pasi nuk mund të bihet nën
një numër të caktuar nëpunësish,
nëse nuk do që të asfiksosh shte-
tin dhe funksionet e tij.

Qëllimi ishte që kontrolli
nëpërmjet njerëzve të besuar të
jetë sa më i afërt, që nëpërmjet
sa më pak njerëzve të kontrollojë
paratë, fondet apo licencat në
funksion të mbajtjes së pushtetit.
Por kjo ka shkaktuar bllokimin e
aparatit shtetëror. Edhe sikur
drejtoritë e fuqizuara të bëjnë or-
ganikat e reja, edhe sikur të
bëhen rregulloret dhe "job de-
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Tashmë Rama i ka të gjitha,
por nuk di t'i përdorë

scription" e secilit specialist, nuk
është e mundur të vihen në
lëvizje. Mjaft të mendosh që zëv-
endësministrat u premtua që do
të merrnin kompetenca ligjore,
por asgjë nuk është bërë për këtë.
Vazhdon amullia e kompeten-
cave. Imagjinoni sa mund të jenë
bërë në rangje më të ulëta.

Nga Dritan Hila

GAFORJA

DEMI

UJORI

BRICJAPI

SHIGJETARI

AKREPI

PESHORJA

LUANI

VIRGJERESHA

BINJAKET

DASHI

PESHQIT

Është koha e përshtatshme për të kërkuar
një ngritje në detyrë, ose për të fituar një
vend pune që kërkon seriozitet dhe aftësi.
Një vendim i papritur do të dalë se është i
duhuri kundër çdo parashikimi pesimist.
Provojeni!

Jeni shpërndarë në shumë fusha. Ndiqni
objektiva që ju lodhin dhe ju stresojnë. Mos
vallë për hir të kësaj keni lënë mënjanë
dashurinë? Dëshira dhe pasioni do të
bëjnë që të kërkoni mundësi për të bised-
uar dhe bashkëpunuar me partnerin.

Sot marrëdhëniet tuaja do të jenë më të
fuqishme. Mund të ndryshoni mendje për
një eveniment. Do të keni takime të mrekul-
lueshme që do t' ju ndryshojnë jetën e
dashurisë apo do të forcojnë lidhjet ekzis-
tuese.

Sot priten ulje dhe ngritje të humorit në
lidhje me sqarime familjare, por jo përball-
je zënkash. Çlirohuni nga të tjerët. Veproni
sipas mendjes së juaj një çdo mjedis, po
u dashur fare t'i përshtateni ritmeve të të
tjerëve.

Një realizëm i mirëfilltë dhe një sens prak-
tik do të jenë zgjedhja e duhur për të luftuar
rastësitë jo të favorshme që do t'ju dalin
për të përballuar. Me Mërkurin që nuk ju
mbështet, do të keni prirje të gjykoni të tjerët
edhe për gjëra të kota: përpiquni të jeni më
realistë.

Një epror do që t'ju besojë një detyrë de-
likate dhe të rëndësishme. Tashmë e di që
jeni disi kryelartë, por askush nuk e ka af-
tësinë e juaj! Urani dhe Saturni ju favori-
zojnë në veçanti të gjitha veprimtaritë tuaja
artistike dhe krijuese.

Mund të humbni vëmendjen nga interesat
e juaja për të vrapuar pas angazhimeve të
përditshme dhe çështjeve praktike. Keni
nevojë për lëvizje, për ajër të freskët dhe të
pastër për t'u mbushur me frymë. Organi-
zoni një udhëtim në një zonë me dëborë.

Nuk mund të mohoni më faktet. Duke parë
që një ngjarje e vjetër shfaqet vazhdimisht,
më mirë të përballeni, njëherë e për gjith-
monë, për ta lënë pas. Do të jeni të gat-
shëm dhe me humor të mirë. Do të shijoni
anën e këndshme të dashurisë.

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

Do t'ju duhet të merrni disa vendime të
vështira për të çuar përpara gjërat. Pran-
daj, nuk ju ngelet gjë tjetër, përveçse të
angazhoheni! Tregohuni të vëmendshëm
ndaj kritikave të një miku, për të kuptuar se
çfarë përshtypjesh kanë të tjerët për ju.

Keni shumë pritshmëri ndaj një personi
që ndoshta nuk do të tregohet në lartësinë
e duhur. Do të ishte më mirë të përqendro-
ni vëmendjen diku tjetër. Mos u bëni kokë-
fortë! Keni dëshirë të madhe të imponohe-
ni në të gjitha rrethanat. Do të ishte mirë që
edhe të mendoheshit pak për veprimet që
ndërmerrni.

Të papritura të këndshme në famil je.
Përditshmëria do të jetë më emocionuese
dhe e këndshme, edhe pse do t'ju ndodhë
që të ndryshoni menjëherë programin. Do
të jeni në lartësinë e duhur për të marrë
vendime shumë delikate. Do të fitoni kësh-
tu vlerësimin e një eprori.

Rama nuk mund të bëjë një
shpikje të re për të zëvendësuar
mekanizmin që quhet shtet. Nëse
e fut në shtratin e Prokustit, e sig-
urt është që do të marrë një krijesë
të deformuar.

E vetmja e re që solli kjo asam-
ble ishte konfirmimi i Edi Ramës
si zot i plotfuqishëm i PS. Ka kon-

centruar në duart e tij të gjithë
pushtetin politik dhe ekonomik.
Por nuk di përse ta përdorë, pasi
ata që ka rreth vetes ose nuk
kanë ide, ose kanë frikë t'i flasin.
Do të jetë një impas që do vazh-
dojë për disa vite, derisa të
ndodhë fenomeni i vdekjes nga
mbipesha.                     /dritar/dritar/dritar/dritar/dritareeeee.net.net.net.net.net
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... po negociohet intensivisht këtë
javë ndërmjet CDU/CSU të Ange-
la Merkel/Seehofer dhe SPD-së të
Martin Schulz. Ky term u bë më i
zakonshmi në ligjërimin politik
dhe mediatik gjerman pas largim-
it mbi një muaj më parë të Partisë
Liberale (FDP) nga tryeza e bisedi-
meve për krijimin e koalicionit të
ri qeveritar të ashtuquajtur "Xha-
maika" që simbolizonte ngjyrat e
katër partive të saj përkatëse.

Në shkrimin tonë të datës 22
nëntor "Tërmet politik dhe për
Evropën" nënvizohej se pas dësh-
timit të lartpërmendur, për kr-
ijimin e një qeverie të qën-
drueshme pas zgjedhjeve par-
lamentare federale të datës 24 sh-
tator 2017 në Gjermani mbeteshin
tri alternativa, njëra më e vështirë
se tjetra. E para, krijimi i një qev-
erie të pakicës të kryesuar nga
Merkel nuk është fare praktik dhe
efikas për një vend të madh Gjer-
mania, me një kompleksitet refor-
mash dhe axhendash që i kapërce-
jnë kufijtë e këtij vendi. Ai do të
ishte vetëvrasje politike për vetë
Kancelaren Merkel, e cila do ta
kishte të pamundur që për çdo ligj
të rëndësishëm, dhe të tillë janë
shumë, të siguronte konsensusin
e nevojshëm të shumicës parlamen-
tare, duke qenë përherë nën rrez-
ikun e rrëzimit të saj.

Kësisoj, në një kohë kur SPD-ja
kishte deklaruar nxitimthi men-
jëherë  pas disfatës së saj në
zgjedhjet e lartpërmendura se do
të kalonte pa kthim në opozitë,
politikës gjermane i mbetej alter-
nativa e zgjedhjeve të reja të para-
kohshme. Këto zgjedhje, që do të
ishin të parat gjatë 70 viteve të fun-
dit në Gjermani do të tregonin duk-
shëm mungesën e stabilitetit poli-
tik dhe institucional në vendin më
të madh dhe me të përparuar evro-
pian. Veç cenimit të imazhit, ato do
të ishin me plot të panjohura dhe
surpriza të pakëndshme dhe për
fatin politik të Merkel dhe Schulz.
Kurrkush nuk jepte dot garanci se
zgjedhjet e reja do të sillnin ndon-
jë ndryshim te formacionet krye-
sore politike.

Për pasojë, pas përfundimit të
tyre mund të përsëritej e njëjta sit-
uatë e dhimbshme dhe më e vësh-
tirë për t'u zgjidhur. Sepse sipas
ligjit gjerman, zgjedhjet e para-
kohshme do të zhvilloheshin diku
nga mesi i muajit mars 2018. Do të
rifillonte sërish procesi i lodhshëm
dhe i gjatë i fushatës dhe pastaj i
bisedimeve për krijimin e qeverisë
së re; nëse gjithçka do të ecte pozi-
tivisht e pa pengesa, ajo do të mund
të krijohej diku në prag të verës së
ardhshme; për rrjedhojë, deri
atëherë Gjermania do të vazhdon-
te të drejtohej nga një qeveri kujd-
estare me Merkel tejet të dobësuar,
tashmë vetëm e ngarkuar si Kan-
celare, në pamundësi për të bërë
asnjë hap përpara në drejtim të
reformave deri në vjeshtën e vitit
2018. Në një kohë kur axhenda e
brendshme gjermane është plot
me çështje që kërkojnë urgjentisht
zgjidhje efikase.

Por, siç theksojnë pothuajse të

GROKO gjermane përballë
urgjencave evropiane

gjithë ekspertët dhe analistët poli-
tikë, pasojat më të rënda të kësaj,
vonesë e madhe do t'i shkakto-
heshin axhendës me plot urgjen-
ca ndërkombëtare e sidomos atë
evropiane të Gjermanisë. Kjo pasi
2018 është viti i fundit kur BE du-
het të miratojë vizionet dhe refor-
mat e saj, të brendshme dhe të jas-
htme, përfshirë dhe zgjerimin e
mëtejshëm drejt Ballkanit Perën-
dimor. Themi kështu sepse gjatë
vitit 2019, institucionet e BE-së
dhe të 27 vendet anëtare do të jenë
tërësisht të angazhuara me zgjedh-
jet e reja për Parlamentin Evropi-
an dhe rindërtimin e të gjitha
strukturave përkatëse; ky proces
do të përfundojë në fund të vitit
2019 ose fillimin e vitit 2020. Mirë-
po BE nuk mund të shkojë në këto
zgjedhje me "duar bosh", d.m.th. pa
pasur të "kopsitura" propozimet
madhore që janë hedhur për dis-
kutim për të ardhmen e BE-së.

Presidenti i Komisionit Evropi-
an Juncker ka shpalosur disa pak
muaj më parë planin e reformimit
të BE-së; po kështu, Presidenti
francez Macron ka bërë propoz-
imet e tij intriguese në këtë fushë,
duke mbetur në pritje të krijimit
të qeverisë së re gjermane.

Po aq e ngarkuar është dhe dos-
ja e BE-së për Ballkanin Perëndi-
mor, duke përfshirë dhe çeljen e
negociatave me vendin tonë. Veç
të tjerash, në maj 2018 do të zhvil-
lohet në Sofje Samiti i posaçëm i
BE-së, kushtuar rajonit tonë, ndër-
sa në qershor, Këshilli Evropian do
të miratojë vendimet e tij dhe në
përgjithësi strategjinë e re të BE-
së mbi Ballkanin Perëndimor që do
të jetë gati në mars të vitit të
ardhshëm.

Në një plan më të gjerë ndërko-
mbëtar, prej BE-së dhe, në radhë
të parë, Gjermanisë pritet me
urgjencë një dinamikë e re lidhur
me qëndrimet ndaj diktatorit të
Koresë së Veriut dhe kërcënimeve
të tij bërthamore; po kështu lidhur
me takimet e formatit të Nor-
mandisë për trajtimin e krizës në
Ukrainë që është ndërprerë prej
mbi një viti për shkak të
zgjedhjeve në Gjermani; më
urgjente bëhet situata në Lindjen
e Mesme, sidomos pas vendimit të
Presidentit Trump që njeh Jerus-
alemin si kryeqytetin e Izraelit ;
shqetësime të mëdha janë krijuar
dhe presin zgjidhje lidhur me ndry-
shimet klimatike, krizën e azilit,
terrorizmit ndërkombëtar, etj.

Sfida të tjera madhore për BE-
në dhe Gjermaninë janë synimi i
shpallur i Kinës për t'u bërë fuqia
me e madhe politike, ekonomike
dhe ushtarake e botës, prirjet e
reja të politikës së jashtme ruse,
turke, etj.

Mirëpo, këto qëndrime dhe ven-
dimet përkatëse nuk mund të mer-
ren pa fjalën dhe votën vendimtare
të Gjermanisë si vendi më i madh
i BE-së në bashkëpunim me
Francën dhe partnerë të tjerë të
mëdhenj, të cilët janë ende në
pritje të krijimit të qeverisë funk-
sionale gjermane.

Nisur nga sa sipër, alternativa e
vetme dhe urgjente rezultoi kriji-
mi i koalicionit të madh ose më
mirë të themi vazhdimi i tij, sepse
gjatë periudhës 2013 - 2017 të dy
këto parti janë në një aleancë të
tillë. Këtë e pohoi publikisht pak
kohë më parë vetë Merkel kur u
shpreh se "bota pret krijimin e
GROKO".

Nga pikëpamja politike dhe lig-
jore nuk ka asnjë problem. SPD-
ja doli partia e dytë më e madhe
në zgjedhjet e 24 shtatorit me 20
për qind të votave. Kësisoj, ligjër-
isht asaj i takon e drejta të hyjë
në bisedime me CDU/CDU që ka

dalë e para. Të dyja këto parti
kanë shumicën absolute në
Bundestag.

Më tej, të dy këto parti kanë
qeverisur në përgjithësi me sukses
vendin gjatë 70 viteve të fundit me
aleatët e tyre më të vegjël; nuk
kanë munguar dhe defektet e dësh-
timet e tyre, sidomos gjatë 2 - 3
viteve të fundit, për çka elektorati
i ka gjykuar duke "gërryer" pjesën
e tyre. Kësisoj, mesazhi zgjedhor
për to ka qenë që të vijojnë punën,
në mënyrë që të meritojnë be-
simin e tyre, edhe pse të lëkundur.

Të dy këto parti i kanë dhënë
vendit reputacionin dhe liderë të
kalibrit botëror, si Adenauer, Kohl,
Brandt dhe Schmidt. Mbi të gjitha
ato kanë përvojë dhe në bashkëpun-
imin e tyre, sepse kanë qeverisur
së bashku edhe gjatë periudhës
2005 - 2009 dhe 2013-2017.

Së bashku ato do ta kenë shumë
më të lehtë të përballojnë një
opozitë të zgjeruar krahas liber-
alëve, me të majtët komunistë dhe
një AfD tejet agresive.

Padyshim që GROKO pritet me
shumë interes dhe në vendet e ra-
jonit dhe në Shqipëri; sepse si kon-
servatorët dhe social- demokratët
gjermanë dhe liderët e tyre Mer-
kel dhe Schulz janë treguar mbësh-
tetës të fuqishëm të lëvizjeve tona
integruese, Procesit të Berlinit dhe
statusit kandidat në BE.

Në këto kushte, pas thirrjes së
Presidentit të vendit, Walter
Steienmeir, Merkel dhe Schulz me
15 grupe të përbashkëta pune fil-
luan më 7 janar bisedime intensive
mbi problematikën e qeverisjes,
konsensusin për temat e disku-
tueshme dhe përbërjen e kabinetit
të ri qeveritar.

Gjithsesi Groko nuk është ende
i sigurt për shkak të dozave mos-
besuese në radhët e të dy partive e
sidomos të SPD-së; kjo e fundit do
të jetë e detyruar të qëndrojë për
të tretën herë brenda 12 viteve të
fundit si partnerrja e vogël e Kan-
celares Merkel. Ndaj, Groko pritet
të jetë shumë më tepër se një "re-
make" i koalicionit të tanishëm,
dhe ca më pak "koalicion koope-
rues" ose KOKO, siç pati zëra bren-
da SPD-së, që nuk do të ishte "as
mish dhe as peshk".

Për pasojë, vazhdimi i këtij ko-
alicioni do të jetë më i vështirë për
Merkel. Kësaj radhe, SPD nuk do
të hyjë thjesht për të qeverisur, por
duke e parë këtë koalicion si "tram-
polinë" që në zgjedhjet e ardhshme
të vijnë në pushtet si aleati më i
madh. Kësisoj, SPD do të kërkojë
të përsërisë legjendarin Brandt që
në vitin 1966 e detyroi të futet në
koalicion të djathtën e Adenauer,
për të fituar bindshëm 3 vjet më
vonë më 1969. Edhe pse kjo duket
e vështirë sot kur SPD-së i mungon
një lider i atij formati dhe karizme
të tillë.

Qeveria e re pritet të krijohet
shumë shpejt diku në fund të mua-
jit janar, nëse gjithçka ecën sipas
parashikimeve, duke kapërcyer
edhe skepticizmin në bazën e të dy
këtyre partive, që gjithsesi është në
rënie përballë domosdoshmërisë
politike gjermane dhe urgjencave
jetike evropiane të përmendura
më lart.
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Negociatat, Zoran Zaev: Do të përfundojë koha kur Ballkani të jetë fuçi baruti

"Maqedonia e Re", emri i mundshëm për marrëveshje

KFOR-i reagon pas deklaratave serbe: Bashkëpunojmë edhe me Kosovën

Shefi i ushtrisë serbe:
KFOR-i paralajmëroi trazira
Vulin: Ushtria serbe, garantuese e paqes

Aleksandër Vulin, ministri
i Mbrojtjes së Serbisë

PROPOZIMET

Nisja e negociatave
Athinë - Shkup për
emrin e Maqedonisë
shton interesin për
alternativat e
paraqitura nga
ndërmjetësuesi i
Kombeve të
Bashkuara. Në mediat
maqedonase përflitet
tashmë emri "Nova
Makedonija" apo
"Maqedonia e Re".

NEGOCIATORËT

Negociatat pritet të
rinisin në Nju Jork më
18 dhe 19 janar, kur
do të zhvillohet edhe
raundi i parë me
pjesëmarrjen e
përfaqësuesve të
Greqisë dhe
Maqedonisë dhe me
ndërmjetësimin e
Methju Nimiç,
ndërmjetësuesit
ndërkombëtar.

Lubisha Dikovi, shefi i
Ushtrisë së Serbisë, ka
thënë se Komandanti

i KFOR-it i ka dhënë infor-
macione se mund të ketë
trazira në kufirin me Kos-
ovë. Ai ka thënë se KFOR-i
ka marrë të gjitha masat që
mos të ndodhë një ngjarje e
tillë. "Është me rëndësi të
potencohet se shkëmbimi i
informacioneve me KFOR-
in, si subjekt i sigurisë
përgjegjës për paqen në kra-
hinën jugore serbe, është i
përditshëm. Të premten
kam folur me Komandantin
e KFOR-it dhe kam marrë in-
formacione të caktuara që
në zonën tokësore të sig-
urisë mund të cenohet sig-
uria sikurse edhe brenda
territorit të Kosovës dhe Me-
tohisë",-ka thënë Divkovic,
shkruan RTS. Sipas tij, për
momentin gjendja në kufi-
rin me Kosovën është e qën-
drueshme. "Për fat të mirë
tani gjithçka është qetë dhe
situatë stabile dhe jam i sig-
urt se KFOR-i i ka marrë të
gjitha masat dhe kështu do
të mbetet",-ka thënë Dik-
oviç. Dicovic bashkë me
Ministrin e Mbrojtjes së Ser-
bisë, Aleksandër Vulin, kanë
vizituar Bujanovcin. Vulin
ka thënë se informacionet
që i marrin nga KFOR-i i
verifikojnë. Sidoqoftë, në
Kosovë s'ka pasur asnjë
njoftim prej KFOR-it për
mundësinë e trazirave në
kufirin me Serbinë. As Poli-

cia e Kosovës s'ka dhënë
ndonjë informatë për një
mundësi të tillë. Ndërkohë
që menjëherë pas raporti-
meve në media se KFOR-i i
ka dhënë disa informacione
palës serbe lidhur me situ-
atën e sigurisë në Kosovë, ka
ardhur edhe reagimi zyrtar
i këtyre të fundit. Në një re-

agim të lëshuar, KFOR-i ka
theksuar se brenda mandatit
të vet bashkëpunon ngush-
të edhe me palën kosovare
dhe me atë serbe në mënyrë
që të sigurojë një ambient të
qetë dhe të sigurt. "Duke iu
referuar raporteve të medi-
ave shqiptare dhe atyre ser-
be, lidhur me informacionet

që supozohej se u ofruan nga
KFOR-i tek autoritetet ush-
tarake serbe, KFOR-i vlerë-
son se situata në Kosovë ësh-
të e qetë dhe e qën-
drueshme. KFOR-i do të
vazhdojë të veprojë për një
mjedis të sigurt dhe liri të
lëvizjes nëpër tërë Kosovën.
KFOR-i, në kuadër të man-

datit të vet, mban lidhje të
ngushta dhe shkëmbime të
shpeshta të informatave me
institucionet e Kosovës dhe
Serbisë, vendet fqinje dhe
gjithashtu organizatat
ndërkombëtare. Prandaj, në
prani të çdo lloj parala-
jmërimi që mund të ndikojë
në situatën e sigurisë,

KFOR-i njofton se është i
gatshëm të marrë çdo masë
të nevojshme për ta mbaj-
tur Kosovën të sigurt, në
bashkëpunim të ngushtë
me Policinë e Kosovës dhe
EULEX-in, për të mirën e
çdo qytetari që jeton në Ko-
sovë", thuhet në njoftimin e
KFOR-it. Ndërkohë që 2 ditë
më parë, ministri i
Mbrojtjes, Aleksandar Vu-
lin dhe Ushtria Serbe me
rastin e "bozhicit" ka vizitu-
ar bazën "Jezerska mahala"
afër Bujanocit duke thënë
se "ushtria serbe është e
fortë dhe garantuese e sig-
urisë. E qëndrueshme për
paqe dhe stabilitetit në
vend dhe më gjerë", trans-
meton agjencia e lajmeve
"Presheva Jonë". Duke iu
drejtuar ushtarëve, të cilët
i përgëzoi Krishtlindjet "në
emër të tij dhe në emër të
komandantit suprem të
presidentit serb Aleksandar
Vuçiç,"-ai tha se pa një ush-
tri të fortë dhe të suk-
sesshme nuk ka as një shtet
të fortë dhe as të suk-
sesshëm. "Sot nuk mund të
mendojmë për veten, duhet
të mendojmë për ata që je-
tojnë në enklava (në Kos-
ovë), ata që kanë humbur të
dashurit e tyre dhe nuk i
dinë varrezat e tyre",-tha
Vulin. Ai vuri në dukje se
ne po mendojmë për to sot
dhe, siç tha ai, "nuk do ta
lejojmë kurrë një dhunë të
tillë të ndodhë përsëri".

Në muajin janar pritet
t'i jepet fund pritjes

së gjatë për nisjen e nego-
ciatave Athinë - Shkup
për emrin e Maqedonisë.
Gjatë këtij muaji është
hartuar një agjendë e
ngjeshur e aktiviteteve të
zyrtarëve të lartë të Shk-
upit dhe Athinës, si dhe
diplomatëve të lartë të
Brukselit dhe Uashingto-
nit në funksion të gjetjes
së një kompromisi rreth
kontestit për çështjen e
emrit mes Maqedonisë
dhe Greqisë për t'i hapur
rrugë zhbllokimit të
anëtarësimit të Maqedo-
nisë në strukturat euro-at-
lantike. Ditën e sotme ësh-
të paralajmëruar vizita në
Athinë e zëvendëskryem-
inistrit për çështje të In-
tegrimeve, Bujar Osmani.
Siç kanë njoftuar nga kab-
ineti i tij, "temë diskutimi
ndërmjet zëvendëskryem-
inistrit të çështjeve të In-
tegrimeve Bujar Osmani,
me ministrin e Punëve të
Jashtme të Greqisë, Nikos
Koxias dhe zëvendësin e
tij, do të jetë integrimi
euro-atlantik i Maqedo-
nisë". Ndërkohë, mediat
greke kanë paralajmëruar
dhe për një takim eventu-
al kokë më kokë ndërmjet
dy kryeministrave të dy
vendeve fqinje, atij të
Maqedonisë, Zoran Zaev,
dhe kryeministrit grek,
Aleksis Cipras në Davos.
Zëdhënësi i qeverisë së
Maqedonisë, Mile Bosh-
njakoski, në një takim me

gazetarët të premten nuk ka
dashur të zbulojë më shumë
detaje rreth takimeve në
fjalë, si dhe nuk ka dhënë
shpjegime se cilat mund të
jenë zgjidhjet e mundshme
për t'i dhënë fund kontestit
për çështjen e emrit. "Për-
derisa nuk ka asgjë konkrete
dhe specifike, nuk do të për-
mendim emra të mund-
shëm. Pra, momentalisht,
nuk ka bisedime për emrin
potencial apo diçka të ngjas-
hme",-ka deklaruar Boshnja-
koski. Në pyetjen e
gazetarëve se pse për aktiv-
itetet që po zhvillohen rreth

çështjes së emrit opinioni
maqedonas kryesisht njofto-
het nga mediat greke, Bosh-
njakoski ka thënë se për çdo
vendim, qytetarët do të jenë
të informuar në kohë. E për
njohësit e çështjeve politike,
arritja e një konsensusi të
brendshëm për definimin e
vijave të kuqe në lidhje me
kompromisin për çështjen
e emrit, paraqet një shtyllë
shumë të rëndësishme sa i
përket pozicionimit të
Maqedonisë kundrejt Gre-
qisë në tryezën e negociat-
ave për zgjidhjen e kontes-
tit  dy dekada e gjysmë

rreth emrit kushtetues të
Maqedonisë.  Nga ana
tjetër, kryeministri maqe-
donas është shprehur opti-
mist se vendi i tij dhe Gre-
qia kanë kapacitet dhe
mund të gjejnë një zgjidhje
për çështjen e emrit deri
në fund të gjysmës së parë
të vitit 2018. "Besoj se do të
përfundojë koha kur Ball-
kani do të jetë fuçi baruti
dhe do të vijë koha kur
Ballkani do të prodhojë
paqe, bashkëpunim, stabi-
litet, lidhje dinamike dhe
qarkullim të lirë të
njerëzve",-ka thënë ai. Në

javën e tretë të janarit, më
17 dhe 18, në Shkup pritet
të arrijë sekretari i
Përgjithshëm i NATO-s,
Jens Stoltenberg, me ç`rast
do të takohet me zyrtarët e
lartë të Maqedonisë, ndër-
sa në fokus të takimeve do
të jetë zgjidhja e kontestit
të emrit. Takimet intensive
kokë më kokë ndërmjet zyr-

tarëve të Athinës dhe Shk-
upit, si dhe vizita e sekretar-
it të Përgjithshëm të NATO-
s, Jens Stoltenberg, vjen pas
rifillimit të bisedimeve pas
një pauze pothuajse
dyvjeçare të përfaqësuesve
të Maqedonisë dhe atyre të
Greqisë me ndërmjetësues-
in e OKB-së, Metju Nimic,
për çështjen e emrit.
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Plotësoni vendet bosh në mënyrë që çdo kolonë të ketë numrat nga 1-9
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KRIPTOSKEME
Përgjigja e numrit të djeshëmKRIPTOSKEME

Fjalëkryqi (1) Fjalëkryqi (2)
HORIZONTAL
1. Një film publicitar
5. Në krye të bashkisë .
7. Me Romeo në makinë
10. Në fund majtas
11. Janë kompozime si Vejusha gazmore
15. Janë në masë.
16. Janë melodrama.
17. Fillojnë dobët.
18. Në hyrje të radios.
19. Një pjesë e lipotimisë.
21. Eshtë gjendje të fikti.
24. Eshtë vërtet i mërzitshëm.
25. Maiden që këndojnë
26. Hurley aktore.
27. Pak torturuese.
28. Ekstreme në  tunel.
29. Ndezur në aparaturë.
30. Ai i shenjtë është papa.

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

Gjeni ndryshimin

Dy figurat kanë ndryshime nga njëra-tjetra

Përgjigja, ja cilat janë ndryshimet e figurave

- Nëse doni që diçka të realizohet
shkoni vetë, nëse nuk doni, dërgoni
të tjerë.   (Benxhamin Franklin)

- Fundi i madh i jetës nuk janë
njohuritë,  por veprat.

(Tomas Fuller)

- A s’e sheh që luani rri i heshtur, por nga ai të
gjithë janë të frikësuar, e qeni leh pa ndalë
por prapë është i përçmuar.

Imam Shafiu
- Dora e butë thyen edhe gurin më të fortë. Fja-

la e ëmbël zbut dhe zemrën më të egër...!

DA VINÇI
- Grada e qytetërimit dhe moralit

të një populli kuptohet nga
këngët dhe lojërat e tij.

- Mendojnë për të ardhmen me
shqetësim, dhe harrojnë të
tashmen, nuk e jetojnë të
tashmen e as të ardhmen, (i
humbin të dyja).

- Njerëzit mërziten nga fëmijëria,
nxitojnë të rriten, më pas
shpresojnë të kthehen të vegjël
(fëmijë) përsëri.

HORIZONTAL
1. O Toole aktor
5. Si vizuale.
11. Në fund të lutjes.
13. Janë popullsi e qytetit
14. Një pije freskuese.
17. Eshtë enjtje.
18. Teke prize.
20. Janë mallkime shkishëruese.
22. Një aftësi paranormale.
25. Janë fakultetet më me leverdi.
27. Gjëja e romakëve.
29. Thahen me bonifikim.
30. Zemeckis regjisor
33. Janë në temë
34. Inicialet e Harris aktor.
36. Eshtë figurë gjeometrike.
37. Një markë makine qepëse.
41. Kush ka... ka zët.

42. Mbyllin komentin.
43. I bëhen të gjitha mikut.
45. Një version i dikurshëm i FIAT.
46. Fillojnë shkurt.
47. Një pikë në ligj.
48. Inicialet e Morricone-s.
49. Të fundit në manastir.
50. I ka kërcyer të xhindosurit.
51. Janë pjesë të dramës

VERTIKAL
1. Fillojnë panikun.
2. Ai i trëndafilit është i Umberto Eco-s.
3. Në krye të tenorëve.
4. Mund të jetë gjaku dhe kuzhine.
5. Inicialet e Anka këngëtar.
6. Kush ka... ka nevojë për gjak
7. Ndiqet ajo e fundit
8. Duken të gjata në pritje.
9. Një fazë gjumi.
10. Shteti i francezëve
12. Një art i shtatë.

13. Eshtë pellgu.
15. Shkroi Pa familje
16. Janë dokumente shtëpie.
18. Eshtë filmi që mallëngjen.
19. Një kolegj anglez.
21. Janë baballarët.
23. Mund të jetë elektrike.
24. Eshtë hidrofobi.
26. Ajo e forcës është për të çmendur.
27. Kremi pa ekstreme.
28. Si sezonale.
31. Mund të jenë unike
32. Mund të jenë periodike të tilla.
35. Eshtë bishë që zgërdhihet.
38. Fillojnë nazet
39. Inicialet e Diamanti aktore.
40. Eshtë mosha më e bukur.
44. Fillojnë temën.
46. Kufizojnë një send.

TTTTThëniehëniehëniehëniehënie
të mençuratë mençuratë mençuratë mençuratë mençura

31. Merrte fuqi nga toka.
32. Pak enigmatike.
33. Ngryset në mbrëmje.
35. Kufij itinerari.
36. Ai i harresës ishte Leti.
39. Eshtë porosia e fundit.
41. Janë bimë uji.
42. Opera e Mascagni-t.
44. Magritte piktor.
46. Eshtë ndenjëse zbukurimi.
48. Ndiqen me ilaçe.
50. Në krye të armiqve.
51. Një godinë në miniaturë
52. Eshtë muzika... më e kollajtë.

VERTIKAL
1. Qe mbreti i parë i Izraelit.
2. Post scriptum
3. Një sferë... për model.

4. Eshtë infeksion në bark
5. Një mund të jetë arme.
6. Në krye të atletëve.
7. Eshtë grimcë me bërthamë.
8. Ishte sundimtar si Tutankamon
9. Masat pa kufij
12. Një sport baskësh .
13. Janë marrëdhënie.
14. Padia pa kufij.
16. Eshtë në minorancë.
20. I ka shumë të goditura Agron Llakaj.
22. Kështu janë  lojtarë te formaconit
23. Janë të holla dhe therëse.
26. Makinë ruse.
32. Eshtë dita e dytë
34. Bisha aktore.
37. Në mes të rrugës.
38. Një trup pa kënde.
40. Satie kompozitor.
43. I ka të ndryshme një sakat.
45. King Cole i muzikës.
46. Inicialet e Penn aktor.
47. Në mes të dhomës.
49. Të fundit në spital.

D A L A I V A K A N T E P

E D E N P N A D I A R M

R R E M I R E T E T R I O

T E S T R T A T I E O L

K S M N O T A R E T N N L

K A M A M E R I K A N E S

E H A P A M A N A E D S H

S K O L O N A O T E C E

T U N E L E T P U E R O S

O R A I T L K E S T I N A

K A N I S A R A H U E P

E T J A C I T A T E R T I

IO M A R I E K O H A A K

F I L L I D O M A T E R

R A F T M I M R S E

A A A P E R I P A T I M

N H P A K E T I M E T T

Z E M E R A K E T S T I

F I D A N E T V E T E M

S E N A T I I B E R I K E

S E N E K A L L A P A T

P T R E L E L S A T T A

L I V E T A A K A A D

N A A A R N J E A P E L

I R R S E R B B I D E T

B E L A M I S R N I

I I H I P O T E Z A T

Z P A R A K A L I M E T

A N E T A R E T L A A

R I T I U E I T A

A T E E M T A D I R O

K E N E T E I T A K A R

T K D T E A N E T A

U N I O N M R T K

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

L K S T T U R I S T E T

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13

14 15 16 17

18 19 20 21

22 23 24

25 26 27 28

29 30 31 32

33 34 35 36

37 38 39 40 41 42

43 44 45

46 47 48 49

50 51
1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15

16 17 18

19 20 21 22 23

24 25

26 27 28 29

30 31 32

33 34 35 46 37 38

39 40 41

42 43 44 45

46 47 48 49 50

51 52

15D 1 7 2 3 1 4 2 17 6 2 4

6 O 2 3 10 11 17 4 9 3 2

17B 7 8 6 9 6 13 4 6 17 7

7 I 11 7 2 6 1 4 2 2 4 8

8 6 12 4 13 2 4 2 4 9 4

18 3 1 4 12 4 1 4 11 1 3 2

2 3 12 2 3 12 3 16 1 2 3

16 3 4 15 13 16 2 7

15 2 4 8 16 2 12 7 2 4 2

4 18 1 1 7 8 7 9 6 13 7

12 7 1 7 3 12 8 1 4 1 4 2

7 2 3 10 7 3 3 2 7 6
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