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RREFIMI I PATREGUAR I ‘98

Arti në zi, shuhet 
kritiku Gëzim Qendro, 
Edi Rama e Kumbaro: 

Je i pazëvendësueshëm 

“Demarkacioni me Malin e Zi, pa konsulta” 

“Në dekoratat që shtetet diktatoriale ua japin “Në dekoratat që shtetet diktatoriale ua japin 
të vdekurve po blejnë përkushtime për vete” të vdekurve po blejnë përkushtime për vete” 

Akademiku Rexhep Qosja:
Dështim protokollar në 
Pavarësinë e Kosovës. 

Çlirimtarët, sot autokratë  

Kremtimi i Ditës së Pavarësisë së Kosovës, 17 shkurti, kaloi, 
por dekoratat, që zakonisht, kurdo e kudo, jepen brenda një 
dite, vazhdojnë të jepen! Dekoratat, që në Fjalorin e Shqipes 
së Sotme quhen edhe medalje, janë ...

Në faqen 8

“THRILLER” NE FIER 

E mbyti gruan me 
litar dhe ia mbuloi 

qafën me shall, 
pranga 75-vjeçarit 

Kryeredaktor: Erl MURATI
Zv/kryeredaktore - Rezarta DELISULA  

Tel:(04)2359-104, Fax:(04) 2359-116  E-mail:gazetashqiptare@hotmail.com
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ATENTATI 

Breshëri plumbash 
mbi makinën në 

lëvizje, tre të 
plagosur në Vlorë 

INTERVISTA/ “PAKTI DETAR, KERKOVA INFORMACION SHTESE PER NEGOCIATORET” 

‘PLOTFUQIA’, META: E KTHEVA 
PER PLOTESIM TEK BUSHATI 

Nga ILIR KALEMAJ 

Bashkimi Europian ka një interes 
të vazhdueshëm ta përshpejtojë 

procesin e integrimit deri në mo-
mentin e anëtarësimeve të reja, e 
konfi rmuar para ... Vijon në faqen 21

Tangoja europiane 
e Shqipërisë 

Opinioni
 Ditësi

Vijon në faqen 22

Nga GERON KAMBERI 

Procesi i zgjerimit të BE drejt 
vendeve të tjera jo-anëtare të kon-

tinentit europian është shndërruar 
një ndër instrumentet e politikës së 
jashtme të ...

BE - Ballkani Perëndimor: 
Zgjerimi “dietik” 

Opinioni
 Ditësi

Nga ORNELA MANJANI

 

Regjisori Drilon 
Hoxha: Më kanë 
ofruar para për 
të marrë filmin 

“VIP PAGES” 

Suplement

pages

4 FAQE SPECIALE

 

Raporti tek Enveri: 
Luk Kaçaj bën jetë 
të shthurur. Loro  
Kovaçi, kumarxhi 

Në faqet 10-11

DOSSIER/ NGA DASH KALOÇI 

Nga REXHEP QOSJA

Në faqen 5

3 faqe speciale/ Hapen procedurat për ata që nuk janë kompensuar asnjëherë 

Pronat, emrat e përfituesve të 18 miliardë lekëve  

Në faqet 17-19

Agjencia e Trajtimit të Pronave: Vendimet për dosjet e viteve 2008-2015 
iardë lekësh. Këto para 
do t’i përfi tojnë rreth 3500 
pronarë në të gjithë vendin. 
“Bazuar në aplikimet e 
kryera në ATP deri më tani 
për këtë proces, rezulton se 
rreth 3500 subjekte përfi tu-
es nuk janë paraqitur fare 
në ATP për ...

EKSKLUZIVE

Presidenti në “Studio e Hapur”: Greqia, jo veto për integrimin. Kryeprokurorja 
Marku është në provën e saj. Problem nuk janë arrestimet, por mosarrestimet 

Pronarëve që u është  
marrë toka nga ndër-

timet pa leje dhe nuk kanë 
marrë ende kompensimin 
duhet të paraqiten në 
Agjencinë e Trajtimit të 
Pronave për të përfituar 
prej fondit prej 18.9 mil-
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TRAFIKU I DROGES
ARRESTIMET

Superoperacioni është shtrirë në Gjirokastër e Durrës, priten arrestime të tjera

Shkatërrohet rrjeti i trafikut të drogës,
ndalohen dhe arrestohen 15 persona
Pjesëtarët e grupit kriminal janë kryesisht nga

Bashkia e Konispolit, disa me precedentë penalë

Operacioni në Greqi, shpallen në kërkim edhe 2 të tjerë

Sekuestrohen 104 kg kanabis sativa në aksin
Kapshticë-Kozan, arrestohet 26-vjeçari shqiptar

SARANDËSARANDËSARANDËSARANDËSARANDË

Një operacion i gjerë
antidrogë ka nisur
që prej mbrëmjes të

së hënës në Sarandë, ndërsa
është shtrirë ditën e
djeshme edhe në Gjirokastër
e Durrës. Burime nga poli-
cia e qytetit bregdetar dje
bënë me dije për "Gazeta Sh-
qiptare" se është zbuluar
dhe shkatërruar një grup
kriminal që trafikonte lëndë
narkotike nga Shqipëria në
Greqi. Mësohet se gjatë këtij
operacioni është sekuestru-
ar një sasi e kon-
siderueshme droge, ndërsa
janë ndaluar dhe arrestuar
15 persona, të cilët janë krye-
sisht banorë të Bashkisë së
Konispolit. Po të njëjtat
burime thanë se disa nga
shtetasit e ndaluar dhe të
arrestuar janë me prece-
dentë penalë. Ndërkaq,
pritet që të përfundojnë në
pranga edhe persona të tjerë
(të paktën tre), të cilët dys-
hohen se janë përfshirë në
trafikun e kanabisit me des-
tinacion vendin fqinj.
OPERACIONIOPERACIONIOPERACIONIOPERACIONIOPERACIONI
ANTIDROGËANTIDROGËANTIDROGËANTIDROGËANTIDROGË

Pas hetimeve me metoda
speciale, policia e Sarandës
në bashkëpunim me forcat
operacionale në Drejtorinë e
Përgjithshme të Policisë së
Shtetit, rreth orës 20:00 të së
hënës kanë ndërmarrë një
superoperacion antidrogë.
Paraprakisht bëhen me dije
inicialet e katër prej person-
ave të arrestuar. Kjo për sh-
kak të ruajtjes së sekretit
hetimor, pasi operacioni vi-
jon. Bëhet fjalë për shteta-
sit A.L., banues në fshatin
Shalës të Sarandë i dënuar
më parë për "prodhim dhe
shitje të lëndëve narkotike"
dhe i arrestuar më parë për
"dhënie ndihme për kalim të
paligjshëm të kufirit"; F.D.,
banues në Konispol; A.H.,
banues në fshatin Shalës si
dhe A.S., banues në fshatin
Vrinë. Ndërkaq, burimet e
mësipërme pohuan se gjatë
operacionit, grupit të trafi-
kantëve i janë sekuestruar
gjashtë automjete të markave
"Mercedes-Benz", "Wols-
vagen", "Renault" dhe "Fiat".
Sipas bluve, grupi kriminal
kryente trafik droge nga ku-
firi i gjelbër tokësor i Sa-
randës drejt Igumenicës e më
pas lënda narkotike dërgohej
në Athinë. Mësohet se ky
grup ka trafikuar disa herë
kanabis në vendin fqinj. Op-
eracioni i ndërmarrë nga poli-
cia shqiptare është bazuar
edhe në informacionet e sig-
uruara nga autoritetet

Arbër Sulo

PERSONA
Burime nga policia e
Sarandës deklaruan
se janë ndaluar dhe
arrestuar në total 15
persona, të cilët
dyshohen të jenë
pjesë e një grupi
kriminal që trafikonte
kanabis sativa nga
Shqipëria në Greqi.
Ndërkohë, pohohet se
pritet të arrestohen
gjatë orëve të natës
edhe 3 persona të
tjerë.
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GREQI GREQI GREQI GREQI GREQI - Gjatë një opera-
cioni të zhvilluar nga de-
partamenti i antidrogës së
Kosturit në Greqi janë
sekuestruar 104 kg kana-
bis sativa. Mësohet se
pjesëtarët e një organizate
kriminale e drejtuar nga
shtetas shqiptarë ishin ni-
sur me sasinë e drogës
drejt vendit fqinj. Sipas
burimeve policore, opera-
cioni është zhvilluar në
orët e para të mëngjesit të
djeshëm në aksin rrugor
që lidh Kapshticën me Ko-
zanin. Po të njëjtat burime
thanë se përfundoi në pran-
ga një 26-vjeçar shqiptar,
ndërsa u sekuestrua au-

tomjeti i përdorur për
trafikimin e lëndës narko-
tike. I riu shqiptar u dërgua
për masë sigurie në gjykatë,
e cila vendosi lënien e tij në
burg deri në përfundimin e
hetimeve. Ndërkohë, janë
shpallur në kërkim nga poli-

cia greke dy shtetas të tjerë
shqiptarë, emrat e të cilëve
nuk bëhen me dije. Policia
sqaroi se kishte informa-
cion në rrugë operative për
transportimin e lëndës
narkotike, ndaj dhe patrul-
la të specializuara të saj
monitoronin të gjitha au-
tomjetet e dyshimta që lëviz-
nin në këtë aks rrugor. Poli-
cia greke po vijon punën për
kapjen e personave të tjerë
të implikuar në këtë trafik.
Sipas autoriteteve, dysho-
het se ka edhe persona të
tjerë të përshirë në këtë
trafik, ndaj do të vijojnë he-
timet për identifikimin dhe
arrestimin e tyre.

greke gjatë operacioneve që
ata kanë ndërmarrë në ter-
ritorin e tyre. Burime të be-
sueshme thanë për "GSH" se
operacioni është shtrirë
edhe në Gjirokastër e në

Durrës dhe se ky operacion
po ndiqet nga prokurori i
Sarandës, Ilir Hoxha. Nga
ana tjetër, policia e Sarandës
është treguar e rezervuar në
lidhje me këtë operacion që

po zhvillohet në shkallë të
gjerë. Pritet që sot policia të
dalë në një deklaratë zyrtare
për operacionin antidrogë
dhe për personat e përfshirë
në aktivitetin kriminal.

Nga Shqipëria në Zvicër me 1 mln franga
heroinë, kapen 4 trafikantët shqiptarë

ZVICËR ZVICËR ZVICËR ZVICËR ZVICËR - Katër shqiptarë janë arrestuar në Zvicër,
pasi u kapën me drogë. Mediat vendëse raportojnë se
lënda narkotike kishte mbërritur direkt nga Shqipëria
në mesin e muajit shkurt, konkretisht një sasi prej 15
kg heroine. Aksioni policor u zhvillua në Gallen, Cyrih,
Schwyz dhe Gjenevë, ndërsa vlera e lëndës narkotike i
tejkalon 1 milion franga. "Droga arriti në rajonin e
Linthgebiet direkt nga Shqipëria", shkruajnë mediat
zvicerane. Në pranga gjithashtu u vunë edhe dy vëllezër
nga Serbia, të cilët shpërndanin drogën. Nga rajoni
Linthgebiet, droga shpërndahej tek tregtarët me shu-
micë në të gjithë Zvicrën. Gjithashtu u sekuestruan
edhe sasi parash kesh, që dyshohet se ishin përfituar
nga aktiviteti i paligjshëm.

Aksidenti në Milot, njëri nga
dy automjetet i mbushur drogë

7
9

LEZHË LEZHË LEZHË LEZHË LEZHË - Mbrëmjen e së hënës është zbuluar një sasi e
konsiderueshme droge në një automjet që u përfshi në
një aksident me një makinë tjetër, në afërsi të Milotit.
Zbulimi i lëndës narko-
tike ka qenë krejt i ras-
tësishëm për policinë e
Lezhës, e cila kishte sh-
kuar në vendngjarje pas
përplasjes se dy autom-
jeteve, që solli më pas
edhe bllokimin e lëvizjes
përgjatë Rrugës së Ko-
mbit. Sipas policisë, dys-
hohet që shkak i aksi-
dentit të ketë qenë shpe-
jtësia dhe lagështia në
rrugë. Mësohet se lënda
narkotike transporto-
hej me një makinë tip "Audi", me të cilën udhëtonin dy
persona. Automjeti u përplas me barrierat e rrugës,
ndërsa droga që ishte ngarkuar në bagazh në disa thasë
u përhap në të gjithë rrugën. Drejtuesi i automjetit ku
u gjet lënda narkotike u ndalua nga policia, ndërsa
personi që e shoqëronte u arratis. Policia e ka shpallur
në kërkim dhe po punon për kapjen e këtij të fundit.

Momenti i arrestimit
të Ermir Bajramajt dhe
Besim Hajdarajt
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Policia: Lënda narkotike me vlerë 100 mijë euro u sekuestrua në makinën e trafikantëve

Kapen me 1 kg kokainë, bien në pranga 2 durrsakë
Ermir Bajramaj dhe Besim Hajdaraj shisnin drogë në zonën e ish-Bllokut

TË ARRESTUARIT

64-vjeçari, në borxh me Serezin për ngarkesën me 1 ton drogë

Ekzekutimi i biznesmenit Begalla,
pista e hetimit: Konfliktet e drogës

Të tjera detaje dalin në
dritë, 12 ditë pas

vrasjes së biznesmenit 64-
vjeçar, Afrim Begalla, i
njohur edhe me emrin
Memli Begalla. Dyshohet
se ngjarja ka lidhje me
pazare të vjetra të drogës
mes biznesmnit dhe një
nga autorët e dyshuar si
pjesëmarrës në vrasjen e
tij, Ardian Serezi. Vrajsa
e Begallës, dyshohet se
mund të ketë lidhje me
sasinë prej 1 ton kanabis,
e kapur ne vitin 2014,
gjatë një operacioni të
Policisë në Gjirokastër,
ku u arrestua edhe Ard-
ian Serezi, në atë kohë
efektiv i policisë. Burime
nga policia pohuan per
TV KLAN se kjo është një
nga pistat që po hetohet.
Të njëjtat burime sqaru-
an se Begalla dhe Serezi,
dyshohet se kanë qenë
bashkëpronarë në ngar-
kesën me drogë, por se
pas arrestimit të Serezit
në 2014, Begalla u zhduk.

Për ketë sasi droge, 49-
vjeçari Ardian Serezi u
dënua 6.8 vjet burg nga
Gjykata e Apelit, dhe u lirua
me kusht më vonë, pasi kish-
te kryer më tepër se gjysmën
e dënimit. Mesohet se një

pjesë e parave që kishin shër-
byer për blerjen e lëndës
narkotike, Begalla nuk ia
kishte shlyer Serezit. Ky
fakt ka prodhuar një konf-
likt të ashpër mes tyre dhe
debate të vazhdueshme pas

daljes së Serezit nga bur-
gu. Prokuroria dyshon se
është Serezi personi që ka
organizuar vrasjen e kry-
er nga 43-vjeçari Denis
Demiri, i cili besohet se ka
ekzekutuar biznesmenin
kundrejt një pagese të
dhënë nga ish - efektivi i
policisë. Por edhe vetë
Serezi ka qenë pjesëmarrës
në vrasje dhe është filmuar
nga kamerat e sigurisë
bashkë me vrasësin, siç
shihen në pamje filmike.
Hetuesit kanë shpallur në
kërkim edhe një person
tjetër, identiteti, i të cilit
nuk jepet për shkak të
hetimit. Dyshohet se ai
mund të ketë qenë informa-
tori i Serezit dhe Demirit.

TIRANETIRANETIRANETIRANETIRANE

Dy persona kanë rënë
në pranga e policisë
ditën e djeshme pasi

akuzohen se shpërndanin
kokainë në lolaket e natës,
në zonën e ish-Bllokut.
Bëhet fjalë për shtetasit Er-
mir Bajramaj, 37 vjeç dhe
Besim Hajdaraj, 47 vjeç, të dy
banues në Durrës. Dy trafi-
kantët u kapën në flagrancë
në rrugën "Kongresi Manas-
tirit". Gjatë kontrollit në
automjetit tip "Nissan mi-
cra", i cili drejtohet nga Ba-
jramaj, u gjet dhe u sekues-
trua një sasi lënde narko-
tike e dyshuar "Kokainë" e
cila pas peshimit rezultoi 1
kg e 52. 8 gr. Droga e sekues-
truar, e cila do të shpërnda-
hej në zonën e ish-Bllokut
kapte vlerë 100 mijë euro.
ARRESTIMIARRESTIMIARRESTIMIARRESTIMIARRESTIMI

Policia e Tiranës ka final-
izuar ditën e djeshme opera-
cionin antidrogë të koduar
"High Class". Nga Seksioni
për Hetimin e Narkotikëve
në DVP Tiranë, në vijim të
punës për goditjen e veprim-
tarisë kriminale në fushën
e lëndëve narkotike dhe
kryesisht për drogat e forta,
bazuar në informacionet e
siguruara në rrugë opera-
tive, uniformat blu arrestu-
an në flagrancë shtetasit
Ermir Bajramaj, 37 vjeç, dhe
Besim Hajdaraj, 47 vjeç. Të

dy personat rezultojnë të
jenë banues në Durrës. Ndër-
sa arrestimi i tyre u bë i
mundur në rrugën "Kongre-

si Manastirit" në kryeqytet,
dy shtetasit e lartpërmen-
dur qarkullonin me autom-
jetin tip "Nissan micra" me

targë DR 3425 F, që drejtohej
nga shtetasi Ermir Bajra-
maj dhe janë kapur në fla-
grancë, ku gjatë kontrollit
të automjetit u gjet e u
sekuestrua në cilësinë e
provës materiale një sasi
lënde narkotike e dyshuar
"Kokainë", e cila pas peshim-
it rezultoi 1 kg e 52. 8 gr. Dro-
ga e sekuestruar kapte
vlerën 100 mijë euro. Lënda
narkotike ishte e destinuar
të shitej në qytetin e Ti-
ranës, në lokalet e natës, në
zonën e ish-Bllokut. Ndërko-
hë vijojnë veprimet për do-
kumentimin e plotë të kësaj
veprimtarie kriminale. Ma-
terialet i kaluan Prokuror-
isë së Rrethit Gjyqësor Ti-
ranë, për veprime të mëte-
jshme, për veprën penale të
"Prodhimi dhe shitja e
narkotikëve, kryer në bash-
këpunim".

Ina Allkanjari

KG KOKAINË
Dy trafikantët Ermir Bajramaj dhe Besim Hajdaraj
u kapën në flagrancë në rrugën "Kongresi
Manastirit". Gjatë kontrollit në automjetit tip
"Nissan micra" me targë DR 3425 F, i cili drejtohet
nga Bajramaj, u gjet dhe u sekuestrua një sasi
lënde narkotike e dyshuar "Kokainë" e cila pas
peshimit rezultoi 1 kg e 52. 8 gr. Droga e
sekuestruar kapte vlerën 100 mijë euro. Lënda
narkotike ishte e destinuar të shitej në qytetin e
Tiranës, në lokalet e natës, në zonën e ish-Bllokut.
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Ekstradimi i Alket Hatias,
Apeli shtyn për në 5 mars vendimin

DURRES DURRES DURRES DURRES DURRES - Gjykata e Apelit në Durrës ka zhvilluar ditën
e djeshme seancën e radhës ndaj Alket Hatias. Hatia
kërkohet për ekstradim për llogari të drejtësisë italiane
ku rezulton i dënuar me 20 vite burg për trafik droge dhe
shfrytëzim prostitucioni. Vendimi për ekstradimin ose
jo të tij, do të merret në datën 5 mars të këtij viti. Seanca
e djeshme u mbyll pasi do të merren në shqyrtim provat
e paraqitura nga pala mbrojtëse. Avokati mbrojtës i
Hatias tha se gjykata e Milanos dhe ajo e Krimeve të
Rënda ia ka dhënë dënimin dhe se klienti i tij e ka shlyer
për akuzën e trafikimit të lëndëve narkotike. "Klienti e
ka kryer dënimin pasi janë njehsuar vendimi i gjykatës
së Milanos me vendimin e Gjykatës së Krimeve te Rën-
da. Nuk mund të dënohet 2 herë për të njëjtën vepër.
Dënimin e ka kryer dhe e ka vuajtur dënimin e dhënë
nga Gjykata e Krimeve të Rënda. Kërkoj refuzimin e
kërkesës për refuzim",-tha avokati. 45-vjeçari Alket Hati
akuzohet nga drejtësia italiane se ka futur 340 kg hero-
inë dhe 200 kg kokainë në vitet 2002-2003, ndërkohë që në
shtetin italian ai njihet edhe si "zot i drogës". Hatia ësh-
të arrestuar më 8 korrik të vitit 2017 në Durrës me qëllim
ekstradimin e tij. U raportua se gjykata e Durrësit e ka
konsideruar të paligjshëm arrestimin dhe të pambësh-
tetur në prova. Prokurori e ka dërguar çështjen në apel
dhe do të jetë ai që do të vendosë për fatin e 45-vjeçarit.

45-vjeçari, 'zoti i drogës' në Itali

Viktima
Memli Begalla

49-vjeçari
Ardian Serezi

Ermir Bajramaj, 37 vjeç, banues në Durrës.

Besim Hajdaraj, 47 vjeç, banues në Durrës.
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PAKTI DETAR
DEBATI

Ish-ministri i Mbrojtjes,
Arben Imami zbardhi dje
të gjitha arsyet se pse

Artur Meçollari nuk duhet
të jetë pjesë e negociatave për
Marrëveshjen e Detit me
Greqinë. Sipas Imamit,
Meçollari ishte shkarkuar
për probleme që njiheshin
mirë nga Shërbimi Informa-
tiv i Ushtrisë, por ai e fitoi
gjyqin kundër shkarkimit të
tij, pasi Ministria e Mbrojtjes
nën drejtimin e socialistëve
nuk mbrojti interesin e sh-
tetit në gjykatë. Imami sul-
moi edhe kryetarin e PD-së,
Lulzim Basha, që sipas tij ka
qenë prej kohësh i infor-
muar për Meçollarin, por
nuk ka reaguar për një gjë të
tillë, pasi sipas ish-ministrit,
mbron Edi Ramën. Imami
përmend se negociatat midis
palëve ndërluftuese bëhen
nëpër hotele, negociatat dhe
bisedimet mes vendeve fqin-
jë dhe aleatë, si Shqipëria dhe
Greqia bëhen formale, trans-
parente, ligjore dhe me
frymën e bashkëpunimit. Si-
pas tij, bisedimet në hotelet e
Kretës dhe Korçës janë prob-
lematike. "Pjesëmarrja në
këto bisedime e z. Artur
Meçollari në cilësinë e për-
faqësuesit të Ministrisë së
Mbrojtjes nga njëra anë tre-
gojnë se bisedimet nuk janë
aq sportive sa duket nga
veshja e dy ministrave të Jas-
htëm, por janë të përfshira
edhe në nivel teknik. Pra ne-
gociatat kanë filluar, në mos
edhe kanë mbaruar. Nga ana
tjetër, përfshirja e z. Meçol-
lari, i zhveshur me vendim
ministri për shkelje të ligjit,
në këto negociata e cenon
besimin e publikut tek një
proces, që edhe deri këtu ësh-
të jotransparent", shprehet
z.Imami. "Por - shprehet ai -
kjo çështje ka nxjerrë në pah
edhe dy probleme të tjera. Së
pari, z.Meçollari ka fituar
gjyqin kundër vendimit të
ministrit të Mbrojtjes sepse
Ministria e Mbrojtjes nuk ka
mbrojtur interesin në të mirë
të vendit dhe as sigurinë
brenda Forcave të Armato-
sura. Duket sheshit se MM,
nën drejtimin e Partisë So-
cialiste, nuk ka paraqitur në

Ish-ministri: Arsyet pse Artur Meçollari s'duhet të jetë në grupin negociator

Meçollarin e pezulloi nga detyra
Imami: Basha u informua, por heshti
“Dikush gdhin i akuzuar si ‘spiun’ e ngryset ‘hero’”

Valentina Madani

gjykatë provat dhe faktet
mbi të cilat është mbështetur
vendimi i ministrit. Me
dosjen që disponon SHIU
nuk ka gjykatë që mund të
japë vendim kundër vendim-
it për nxjerrje nga radhët e
ushtrisë së kolonelit në fjalë,
i cili në fakt nuk e kishte për
herë të parë që largohej nga
ushtria për arsye të njohura
nga shërbimi i FA. Së dyti,
kryetari i PD-së është infor-

muar për këtë çështje dhe
rëndësinë e saj prej më
shumë se një jave, por 'ka
heshtur si fija e barit', siç do
të mund të thuhet metaforik-
isht", shprehet z.Imami. Si-
pas tij, "mosveprimi i Bashës
është i kuptueshëm dhe i
shpjegueshëm, sepse një ve-
prim i qartë politik në inter-
es të kësaj çështjeje, nuk do
të ishte në favor të kryetarit
të PS. I vetmi që foli në fakt si

gjithmonë ishte z. Berisha,
që mesa duket u informua
nga media. Por, vetëm në Sh-
qipëri ndodh që dikush gdhin
i akuzuar si 'spiun' dhe ngry-
set hero. Në këtë vazhdë, kry-
etari i PD nuk u mjaftua që
me mosveprimin e tij mbësh-
teti kryeministrin, por sot
(dje) në mëngjes nëpërmjet
deputetit Gjunkshi veproi
haptazi dhe u deklarua
kundër deputetit Berisha.

XHEMAL GJUNKSHI
"Artur Meçollari nuk mund të
jetë pjesë e tryezës për
negocimin e hapësirës
detare. Ka shkelur stautsin e
Forcave të Armatosura, për
këtë arsye është larguar.
Ekzistojnë dokumente të
plota që ka shkelur statusin
e ushtarakut dhe për këtë
arsye nuk mund të jetë
pjesë. Nuk bëhet fjalë për
një marrëdhënie të shtetit
tonë me NATO-n, por me
interesin kombëtar. Në radhë
të parë është interesi kombë-
tar, pastaj ai për NATO-n”,
- tha ish-kreu i FA-ve.

Berisha publikoi dje
mesazhin e një oficeri

madhor dixhital, i cili ka
denoncuar praktikën e
ndjekur për marrëveshjen
e detit. Ai shkruan se
Meçollari u largua me një
praktikë institucionale, që
konfirmonte përfshirjen e
tij në shërbim të shërbi-
meve të huaja të In-
teligjencës. "Detin me Gre-
qinë, me urdhër të Ramës,
e ndau një spiun! Oficeri
madhor dixhital denon-
con: Praktikën e ndjekur
për marrëveshjen e detit.
Largimin nga Forcat e Ar-
matosura të kryenegocia-
torit teknik të marrë-
veshjes së detit, Artur
Muçollarit si bashkëpunë-
tor i shërbimeve të huaja.
Lexoni mesazhin e oficer-
it madhor dixhital. Kjo
foto 'demaskon' qasjen se
në Korçë (dhe jo vetëm):
'janë zhvilluar 'Vetëm!' ne-

gociata politike/diploma-
tike"! 2. Kështu, përfshirja e
ushtarakut ((pa integritet)
në takimin e Korçës (dhe jo
vetëm) konfirmon se janë
zhvilluar negociata tekni-
ke. Parë kështu, kërkesa për
'Plotfuqishmëri' është: 'për
të noterizuar negociatat e
zhvilluara në mungesë të
legjitimitetit…'! 3. Në dijen-
inë zyrtare, z. Meçollari ësh-
të larguar (dhe nuk e ka
kundërshtuar) nga FA me

një praktikë instituciona-
le, që konfirmonte përf-
shirjen e tij në shërbim të
shërbimeve të huaja të in-
teligjencës! Praktika është
e administruar në Shër-
bimin Informativ Ushtar-
ak, e realizuar me vendim
të Prokurorit të Përgjiths-
hëm. Në përmbledhje,
gjykoj se ky rast ka peshë
kritike për t'u konsideru-
ar!", thuhet në mesazhin
dërguar z.Berisha.

Berisha nxjerr mesazhin e oficerit
për Meçollarin: Si u largua nga puna Presidenca publikoi dje

emrat e kandidatëve
që kanë aplikuar për një
vend vakant në Gjykatën
Kushtetuese. Në listë bie
në sy emri i nënkryetar-
it të KQZ-së, Denar Biba;
ish-Prokurorit të Përgji-
thshëm, Theodhori Sol-
laku; ish-gjyqtarit të
Strasburgut, Kristaq Tr-
aja dhe ish-drejtoreshës
së Marrëdhënieve me
Jashtë në Prokurori,
Rovena Gashi. Ndërko-
hë, Presidenca ka bërë
publike gjithashtu emrat
e kandidatëve për vendin
e përkohshëm vakant në
Kushtetuese.

APLIKANTËT
Alban Brati
 Avni Shehu
 Besnik Muçi
 Dedë Kasneci
Denar Biba
 Gëzim Allaraj
 Ilir Mustafaj
 Ilir Panda
 Kristaq Traja
 Luan Dervishi
Petrit Kaja
 Rexhep Bekteshi
Sinan Tafaj
 Theodhor Sollaku
 Vladimir Gërmenji
 Ardita Alsula
 Arta Vorpsi
 Elsa Toska
 Regleta Panajoti
 Rovena Gashi
Valbona Bala
 Zhaklina Peto

Presidenca bën publike emrat

Aplikantët për gjyqtarë
në Kushtetuese

Negociatorët e "Detit", Bushati
raporton sot për bisedimet me Greqinë

7
9

Një ditë pas publikimit të emrave të 12 negociatorëve
të 'Marrëveshjes së Detit' me Greqinë, kryetarja e

Komisionit të Politikës së Jashtme, Mimi Kodheli ka thir-
rur në seancë dëgjimore në komision ministrin për Eu-
ropën dhe Punët e Jashtme, Ditmir
Bushati. Kryediplomati shqiptar do
raportojë sot në orën 10:00, ku do
japë detaje për negociatorët dhe
detajet e marrëveshjes së pritshme
me Greqinë. Në komision do jetë
edhe Armand Skapi, në funksion-
in e drejtorit të 'Traktateve' (njëko-
hësisht i propozuar si kryesuesi i
negociatorëve shqiptarë) si dhe
Glevin Dervishi, këshilltar i Bush-
atit, i cili ka ndjekur edhe negoci-
atat me Kotzias në Kretë dhe Korçë. Kjo është hera e dytë
që brenda më pak se një muaji, Ditmir Bushati thirret në
seancë dëgjimore përpara Komisionit parlamentar të
Politikës së Jashtme, për marrëveshjet me Greqinë.

Ish-ministri i Mbrojtjes,
Arben Imami

Ish-kryeministri Sali Berisha

Presidenti Ilir Meta me
gazetaren Eni Vasili, dje  në
"Studio e Hapur", në “News 24”
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"Plotfuqishmëria", presidenti i kërkon Bushatit informacione shtesë

Marrëveshja me Greqinë, Meta: Të
jetë e blinduar nga ana kushtetuese
“Problem nuk janë arrestimet, por mosarrestimet”

Presidenti Ilir Meta po
hoi dje se i ka kërkuar
të tjera informacione

shtesë ministrit të Jashtëm,
Ditmir Bushati për sa i për-
ket objektit të negocimit me
palën greke. Gjatë interv-
istës në "Studio e Hapur", në
"News 24", Meta foli edhe për
Artur Meçollarin, një prej ne-
gociatorëve, për të cilin pati
mjaft akuza. "Elementin më
pozitiv për personin konkret
vlerësoj letrën që kam lexu-
ar dje apo pardje, që ia kish-
te dërguar zotit Llalla, ku
protestonte për mbylljen e
çështjes penale të ekipit ne-
gociator të vitit 2009, duke
dhënë argumente dhe fakte,
një pjesë e të cilave ishin in-
teresante që ngarkonin ne-
gociatorët. Sipas tij, prokuro-
ria e kishte mbyllur në
mënyrë jo të drejtë. Nuk
mund të bëj gjykatësin, por
ka treguar se ka ndjeshmëri,
përgjegjshmëri ndaj intere-
save të shtetit", - tha ai.

A do japë presidentiA do japë presidentiA do japë presidentiA do japë presidentiA do japë presidenti
"plotfuqishmërinë" e tij për"plotfuqishmërinë" e tij për"plotfuqishmërinë" e tij për"plotfuqishmërinë" e tij për"plotfuqishmërinë" e tij për
negociatat?negociatat?negociatat?negociatat?negociatat?

Kjo çështje ka marrë
shumë vëmendje. Presidenti
duhet të bëjë gjithçka për të
përmbushur detyrimet e tij
kushtetuese dhe institucio-
nale për mbarëvajtjen e kësaj
marrëveshjeje që synohet
dhe të marrëdhënieve me
Greqinë.

A është e vërtetë që eA është e vërtetë që eA është e vërtetë që eA është e vërtetë që eA është e vërtetë që e
keni kthyer procesin sërishkeni kthyer procesin sërishkeni kthyer procesin sërishkeni kthyer procesin sërishkeni kthyer procesin sërish
në Ministrinë e Jashtmenë Ministrinë e Jashtmenë Ministrinë e Jashtmenë Ministrinë e Jashtmenë Ministrinë e Jashtme
për më shumë infpër më shumë infpër më shumë infpër më shumë infpër më shumë infororororor ma-ma-ma-ma-ma-
cion?cion?cion?cion?cion?

Nuk ka pasur në asnjë
rast kthim apo refuzim për
dhënie autorizimi të tillë, por
ka pasur deri në pikën e plotë
dhe përfundimtare sipas të
gjitha standardeve që për-
cakton vendimi i Gjykatës
Kushtetuese, një procedure e
cila duhet të jetë sa më e sak-
të. Edhe për një arsye tjetër,
është se çështja më e debatu-
ar në ditët e fundit për shkak
të asaj që ndodhi në vitin 2009
dhe vendimin e Kush-
tetueses në 2010 që e rrëzoi
atë marrëveshje. Për këtë
çështje, ky vendim i Gjykatës
Kushtetuese është vetë Kush-
tetuta, prevalon mbi çdo ligj
dhe akt tjetër. Do të mjafton-
te një mosrespektim i doku-
menteve kushtetuese, në
mënyrë që nesër, një grupim
të bëjë të njëjtën gjë, të anko-
het në Gjykatën Kush-
tetuese, për ta shpallur mar-
rëveshjen e re antikush-
tetuese.

Pra, keni kërkuar infor-Pra, keni kërkuar infor-Pra, keni kërkuar infor-Pra, keni kërkuar infor-Pra, keni kërkuar infor-
macione të tjera përveç in-macione të tjera përveç in-macione të tjera përveç in-macione të tjera përveç in-macione të tjera përveç in-
fffffororororormacionemacionemacionemacionemacionevvvvve të para?e të para?e të para?e të para?e të para?

Po, kemi kërkuar infor-
macione. Jo vetëm që është
detyra ime të respektoj Kush-
tetutën dhe vendimin e
Gjykatës Kushtetuese, por së
dyti duhet të kemi parasysh
se edhe një element formal i
kësaj gjykate që është vetëm
për marrëveshjen me Gre-
qinë, do të mjaftonte që edhe
sikur të ishte një përmbajtje
shumë e mirë, me kërkesën e
një grupimi në Kushtetuese,

ARRESTET
"Shqetësim nuk
janë arrestimet,
por që çdo gjë të
bëhet në bazë të
provave, pa
paragjykime, të
jenë procese që
do shikohen e
monitorohen. Të
rritet besimi te
gjykatat. Ka
drejtues për të
cilët ka fletë
arresti, por nuk
arrestohen", - tha
dje Presidenti
Meta.

PRESIDENT TË
PËRBASHKËT
Në lidhje me
deklaratën e bërë
nga kryeministri
për një president
të përbashkët
Shqipëri-Kosovë,
Meta nuk
komentoi, por tha
se bashkëpunimi
dhe unifikimi
duhet të nisë nga
gjërat më e të
vogla për të
arritur deri në
këtë pikë.

DEKLARATA
"Unë do të
përmbush të
gjitha detyrimet
kushtetuese.
Pra, që të jetë sa
më i blinduar nga
ana kushtetuese
dhe pikat e saj
janë të
detyrueshme.
Unë mendoj se
kjo duhet të jetë
një marrëveshje
e drejtë për të
dyja vendet", -
tha dje Meta.

Presidenti Ilir Meta dje  në
"Studio e Hapur", në “News 24”

kjo marrëveshje e re do të
kërkohej të rrëzohej. Është
me rëndësi që të ecet vetëm
në shina kushtetuese, pasi
vetëm një proces që përmby-
llet me sukses u intereson të
dyja vendeve.

Si i  komentoni dek-Si i  komentoni dek-Si i  komentoni dek-Si i  komentoni dek-Si i  komentoni dek-
laratat për njërin nga nego-laratat për njërin nga nego-laratat për njërin nga nego-laratat për njërin nga nego-laratat për njërin nga nego-
ciatorët, Artur Meçollarin?ciatorët, Artur Meçollarin?ciatorët, Artur Meçollarin?ciatorët, Artur Meçollarin?ciatorët, Artur Meçollarin?

Lidhur me negociatorët,
unë vlerësoj që integriteti i
tyre dhe njohuritë e tyre janë
mjaft të rëndësishme. Kjo,
pasi dhe Gjykata Kush-
tetuese ka folur për metod-
ologji, të e rrisin shumë ro-
lin e negociatorëve për këtë
marrëveshje. Unë nuk kam
asnjë arsye, unë si president
jam i detyruar që të kërkoj
informacion të detajuar. Nuk
kam ndonjë informacion
konkret vetëm të atyre qën-
drime që kemi dëgjuar në
media. Elementi pozitiv për
personin konkret është një
letër që i kishte dërguar ish-
prokurorit, ku ai proteston-
te për mbylljen e çështjes pe-
nale për grupin e vitit 2009,
të cilat i ngarkonin me
përgjegjësi penale dhe lig-
jore. Në këtë aspekt, nuk
mund të them dhe të bëj
gjykatësin që ka të drejtë apo
jo. Kjo tregon se ka një nder-
shmëri dhe integritetin që
kanë këta negociatorë. Ne
kemi kërkuar për të gjithë
emrat informacione, për disa
edhe më shumë, por nuk
mund të flas më tepër pa mar-
rë informacione zyrtare. Për
faktin se ka qenë në takimet
e mëparshme me ministrin e
Jashtëm, nëse ka qenë për
negociatat kjo është shkelje
e rëndë, por nuk e besoj këtë
gjë. Për deklarata e Berishës
dhe për ato që flitet duhet të
presim të verifikohen.

Pretendimet e opozitësPretendimet e opozitësPretendimet e opozitësPretendimet e opozitësPretendimet e opozitës
për figurën e disa negocia-për figurën e disa negocia-për figurën e disa negocia-për figurën e disa negocia-për figurën e disa negocia-
torëve, a e kanë vënë Ilirtorëve, a e kanë vënë Ilirtorëve, a e kanë vënë Ilirtorëve, a e kanë vënë Ilirtorëve, a e kanë vënë Ilir
Metën midis dy zjarreve?Metën midis dy zjarreve?Metën midis dy zjarreve?Metën midis dy zjarreve?Metën midis dy zjarreve?

Absolutisht jo. Dikush
mund të mendojë se jam në
një situatë të vështirë, por
unë jam në një situatë ko-
mode. Vendimi i Gjykatës
Kushtetuese e cilëson qartë
se si duhet të veprojë presi-
denti dhe institucionet për-
katëse. Në këtë pikë jam ko-
mod. Opozita kërkon që kjo
çështje të shkojë në gjykatë
ndërkombëtare, në mënyrë
që të bëhet çështja më e
drejtë. Mazhoranca kërkon
që të arrihet një marrëveshje
e re. Unë e vlerësoj an-
gazhimin e mazhorancës. Me
rëndësi është që të zbatohet
vendimi i Kushtetueses.

A do e miratoni listën?A do e miratoni listën?A do e miratoni listën?A do e miratoni listën?A do e miratoni listën?
Nuk kam paragjykim

ndaj listës. Edhe autorizimi,
edhe 'plotfuqishmëria' janë
elementë besimi. Unë mendoj
se do të kemi listën më të
mirë. Pavarësisht se të gjithë
ndikohemi nga opinionet që
dëgjojmë, unë do të veproj në
mënyrë institucionale.

Si i shihni bisedimet mesSi i shihni bisedimet mesSi i shihni bisedimet mesSi i shihni bisedimet mesSi i shihni bisedimet mes
dddddy ministray ministray ministray ministray ministravvvvve të Je të Je të Je të Je të Jashtëm tëashtëm tëashtëm tëashtëm tëashtëm të
Shqipërisë dhe Greqisë?Shqipërisë dhe Greqisë?Shqipërisë dhe Greqisë?Shqipërisë dhe Greqisë?Shqipërisë dhe Greqisë?

E vlerësoj angazhimin për
bisedimet mes dy ministrave.

'Plotfuqishmëri' apo au-'Plotfuqishmëri' apo au-'Plotfuqishmëri' apo au-'Plotfuqishmëri' apo au-'Plotfuqishmëri' apo au-
torizim, çfarë lëshon presi-torizim, çfarë lëshon presi-torizim, çfarë lëshon presi-torizim, çfarë lëshon presi-torizim, çfarë lëshon presi-
denti?denti?denti?denti?denti?

Nuk ka rëndësi, mbi çdo
gjë tjetër prevalon vendimi i
Gjykatës Kushtetuese.

Keni pasur konsulta meKeni pasur konsulta meKeni pasur konsulta meKeni pasur konsulta meKeni pasur konsulta me
ish-presidentët për këtëish-presidentët për këtëish-presidentët për këtëish-presidentët për këtëish-presidentët për këtë
çështje, pse i thirrët?çështje, pse i thirrët?çështje, pse i thirrët?çështje, pse i thirrët?çështje, pse i thirrët?

Po, gjithmonë konsultim-
et janë në të mirë të vendimit
që do merret në fund.

Zoti Meta, po flisnim përZoti Meta, po flisnim përZoti Meta, po flisnim përZoti Meta, po flisnim përZoti Meta, po flisnim për
'plotfuqishmërinë' dhe pyet-'plotfuqishmërinë' dhe pyet-'plotfuqishmërinë' dhe pyet-'plotfuqishmërinë' dhe pyet-'plotfuqishmërinë' dhe pyet-
ja ime është kjo: Çfarë du-ja ime është kjo: Çfarë du-ja ime është kjo: Çfarë du-ja ime është kjo: Çfarë du-ja ime është kjo: Çfarë du-
het të bëjë qeveria që ju tëhet të bëjë qeveria që ju tëhet të bëjë qeveria që ju tëhet të bëjë qeveria që ju tëhet të bëjë qeveria që ju të
jepni "plotfuqishmërinë"?jepni "plotfuqishmërinë"?jepni "plotfuqishmërinë"?jepni "plotfuqishmërinë"?jepni "plotfuqishmërinë"?

Të vazhdojmë këtë bash-
këpunim që të ecim në shina
kushtetuese, sepse ky është
interes i përbashkët.

Kryeministri Tsipras kaKryeministri Tsipras kaKryeministri Tsipras kaKryeministri Tsipras kaKryeministri Tsipras ka

parashikuar vizitë në Ko-parashikuar vizitë në Ko-parashikuar vizitë në Ko-parashikuar vizitë në Ko-parashikuar vizitë në Ko-
rçë? Mund të nënshkruhetrçë? Mund të nënshkruhetrçë? Mund të nënshkruhetrçë? Mund të nënshkruhetrçë? Mund të nënshkruhet
marrëveshja para vizitës sëmarrëveshja para vizitës sëmarrëveshja para vizitës sëmarrëveshja para vizitës sëmarrëveshja para vizitës së
tij?tij?tij?tij?tij?

Nuk komentoj deklarata
zyrtare dhe jozyrtare dhe e
drejtë për të dyja vendet ësh-
të që të firmoset që sot, por
çdo gjë duhet të bëhet në
mënyrën më të pjekur dhe të
mos jemi në një situatë të
padëshirueshme për të
gjithë.

Pse insistoni kaq shumëPse insistoni kaq shumëPse insistoni kaq shumëPse insistoni kaq shumëPse insistoni kaq shumë
për pikat që parashikonpër pikat që parashikonpër pikat që parashikonpër pikat që parashikonpër pikat që parashikon
GJK?GJK?GJK?GJK?GJK?

Unë dua që këtë proces ta
blindoj nga ana kushtetuese.

Do e firDo e firDo e firDo e firDo e firmosni marmosni marmosni marmosni marmosni mar-----
rëveshjen me Greqinë nëserëveshjen me Greqinë nëserëveshjen me Greqinë nëserëveshjen me Greqinë nëserëveshjen me Greqinë nëse
humbasim territor?humbasim territor?humbasim territor?humbasim territor?humbasim territor?

Unë do të përmbush të
gjitha detyrimet kush-
tetuese. Pra, që të jetë sa më i
blinduar nga ana kush-
tetuese dhe pikat e saj janë
të detyrueshme. Unë mendoj
se kjo duhet të jetë një mar-
rëveshje e drejtë për të dyja
vendet.

Zoti president, ju keniZoti president, ju keniZoti president, ju keniZoti president, ju keniZoti president, ju keni
folur për mungesë transpar-folur për mungesë transpar-folur për mungesë transpar-folur për mungesë transpar-folur për mungesë transpar-
ence për negociatat, por eence për negociatat, por eence për negociatat, por eence për negociatat, por eence për negociatat, por e
keni takuar 3 herë minis-keni takuar 3 herë minis-keni takuar 3 herë minis-keni takuar 3 herë minis-keni takuar 3 herë minis-
trin e Jashtëm, Ditmir Bus-trin e Jashtëm, Ditmir Bus-trin e Jashtëm, Ditmir Bus-trin e Jashtëm, Ditmir Bus-trin e Jashtëm, Ditmir Bus-
hatin, besoj për këtë kenihatin, besoj për këtë kenihatin, besoj për këtë kenihatin, besoj për këtë kenihatin, besoj për këtë keni
folur… Pse pretendoni qëfolur… Pse pretendoni qëfolur… Pse pretendoni qëfolur… Pse pretendoni qëfolur… Pse pretendoni që
s'ka pasur transparencë?s'ka pasur transparencë?s'ka pasur transparencë?s'ka pasur transparencë?s'ka pasur transparencë?

Ju s'keni pse gjykoni qën-
drimet e mia… Bushatin e
kam takuar as 20 minuta,
para se të shkonte në Korçë,
i është i uruar suksese për
çështjet që do bisedojë. Ia
kam bërë të qartë se në mar-
rëdhëniet me Greqinë do i
jepja prioritet komunikimit
zyrtar. Kemi me ta disa çësh-
tje që kërkojnë komunikim
të përgjegjshëm dhe do vazh-
doj ta kërkoj edhe në të ardh-
men. Shpresoj që të gjitha
çështjet të zgjidhen dhe secili
institucion të përmbushë
përgjegjësitë e tij.

Prej Arta Markut pritetPrej Arta Markut pritetPrej Arta Markut pritetPrej Arta Markut pritetPrej Arta Markut pritet

kapja e "peshqve të mëd-kapja e "peshqve të mëd-kapja e "peshqve të mëd-kapja e "peshqve të mëd-kapja e "peshqve të mëd-
henj", janë kapur disa drej-henj", janë kapur disa drej-henj", janë kapur disa drej-henj", janë kapur disa drej-henj", janë kapur disa drej-
torë rrugësh, a mendoni setorë rrugësh, a mendoni setorë rrugësh, a mendoni setorë rrugësh, a mendoni setorë rrugësh, a mendoni se
janë ata disa prej "peshqvejanë ata disa prej "peshqvejanë ata disa prej "peshqvejanë ata disa prej "peshqvejanë ata disa prej "peshqve
të mëdhenj"?të mëdhenj"?të mëdhenj"?të mëdhenj"?të mëdhenj"?

S'mund t'ia lejoj vetes të
hyj në gjëra politike.
Shqetësim nuk janë arres-
timet, por që çdo gjë të bëhet
në bazë të provave, pa
paragjykime, të jenë procese
që do shikohen e monitoro-
hen. Të rritet besimi tek
gjykatat… Ka drejtues për të
cilët ka fletë arresti, por nuk
arrestohen. Problem tjetër
madhor është krimi i orga-
nizuar, 'shqiptarët po ia
kalojë edhe mafies atje' - tha
prokurori italian i Antima-
fias një ditë më parë.

A keni besim tek ArtaA keni besim tek ArtaA keni besim tek ArtaA keni besim tek ArtaA keni besim tek Arta
Marku?Marku?Marku?Marku?Marku?

Më bëre një pyetje të vësh-
tirë, unë kam dhe s'kam be-
sim tek asnjeri. Çdo njeri
është produkt i një ambien-
ti, rrethanave, unë besoj tek
sistemi. Ky do jetë ai standar-
di që i duhet Shqipërisë.
Prokurorja është në provën
e saj, kam pasur zhgënjimet
e mia edhe nga njerëz tek të
cilët kam besuar.

Keni ndonjë koment përKeni ndonjë koment përKeni ndonjë koment përKeni ndonjë koment përKeni ndonjë koment për
faktin se Llalla është shpal-faktin se Llalla është shpal-faktin se Llalla është shpal-faktin se Llalla është shpal-faktin se Llalla është shpal-
lur "non grata" nga SHBA?lur "non grata" nga SHBA?lur "non grata" nga SHBA?lur "non grata" nga SHBA?lur "non grata" nga SHBA?

Nuk kam asnjë arsye që
të bëj komente për vendimet
që marrin SHBA-të, pasi ësh-
të e drejtë e tyre që të marrin
këtë vendim, jo vetëm për Lla-
llën, por për këdo. Unë s'kam
pasur informacione për ras-
te korrupsioni apo shkelje
ligji kur kam qenë kreu i
Kuvendit. Kam pasur dijeni
vetëm për heqjen e vizave të
tij, për shkak të lindjes së
bashkëshortes së tij në
SHBA.

Ish-kryeprokurori thotëIsh-kryeprokurori thotëIsh-kryeprokurori thotëIsh-kryeprokurori thotëIsh-kryeprokurori thotë
se Lu ka dërguar infse Lu ka dërguar infse Lu ka dërguar infse Lu ka dërguar infse Lu ka dërguar inforororororma-ma-ma-ma-ma-
cione të rcione të rcione të rcione të rcione të rrrrrreme në Deme në Deme në Deme në Deme në DASH?ASH?ASH?ASH?ASH?

Nuk merrem unë me këtë
çështje, por mendoj se SHBA-
të janë shtet serioz dhe në çdo
rast marrin vendimet e du-
hura dhe dinë të poziciono-
hen si duhet. Ne kemi pasur
vetëm një rast kur është
hedhur shorti për KED, kur
Prokuroria e Përgjithshme
kishte detyrën e saj për pro-
pozimet dhe ka pasur një
shqetësim nga ndërko-
mbëtarët se mos prokuroria
ka shkelur ligjin për kandi-
datët. Pasi janë hetuar dhe
verifikuar këto pretendime,
ka rezultuar se prokuroria
ka vepruar në mënyrë kor-
rekte kërkesat. Nuk kam as-
një dijeni dhe asnjë informa-
cion tjetër për këto lloj
raportesh.

Nga Eni Vasili
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KRYEPROKURORJA
DEBATI

Mazhoranca rrëzoi
dje në një mbledhje
të përbashkët të

Këshillit të Legjislacionit
dhe Komisionit të ligjeve
amendamentin kushtetues
të PD-së për ndërprerjen e
mandatit të Arta Markut
dhe zgjedhjen e një Proku-
rori të ri të Përgjithshëm.
Mazhoranca e rrëzoi me 8
vota kundër nismën e PD-së.
PD-ja kërkoi që t'i ndërpritet
mandati kryeprokurores
Arta Marku, por për social-
istët kjo do të ishte goditje e
Kushtetutës. PD-LSI kërku-
an rreth një muaj më parë
ndryshimin e Kushtetutës në
zgjedhjen e kryeprokurorit
si dhe ndërprerjen e man-
datit të Arta Markut. "Legji-
slacioni" diskutoi nen për
nen në tërësi si dhe miratoi
raportin për paraqitjen në
seancë plenare, duke i
kërkuar Kuvendit rrëzimin
e kësaj kërkese. "Me zgje-
dhjen e kryeprokurorit u
shkel Kushtetuta. Doni të
kapni Këshillin e Lartë të
Prokurorisë", tha deputeti i
PD-së, Enkelejd Alibeaj.
Opozita kundërshtoi vendi-
min e mazhorancës, duke
rikthyer në vëmendje se-
ancën e 18 dhjetorit kur Arta
Marku u zgjodh në krye të
organit të akuzës për një
mandat të përkohshëm, deri
në ngritjen e KLP. Deputeti i
PD-së, Oerd Bylykbashi
kërkoi ndërprerjen e man-
datit të Arta Markut dhe
zgjedhjen e një kryepro-
kurori sipas ndryshimeve të
kushtetuese. "Seanca e 18 dh-
jetorit ka paraqitur një ndër
situatat më të paprecedenta
lidhur me kushtetutsh-
mërinë e shtetit shqiptar. Një
antikushtetutshmëri po çon
në një antikushtetutshmëri
tjetër. Ta vëmë në shinë kush-
tetuese procesin e hetimeve
penale. Të evitojmë që në të
ardhmen e afërt, jo të largët,
sistemi i prokurorisë të mos
hyjë në një valë tërmetesh.
Propozimi ynë është të kthe-
jmë Prokurorin e Përgjiths-
hëm në shinën kushtetuese.
T'i ndërpresim mandatin
prokurorit të zgjedhur në
mënyrë antikushtetuese. Të

"Kryeprokurorja", palët në seancë me një raport, por me dy qëndrime të ndryshme

"Marku", PS rrëzon kërkesën e
PD për ndryshime kushtetuese
Bylykbashi: Goditja, për të penguar drejtësinë

Valentina Madani

fillojmë një procedurë kush-
tetuese me veting për të gjithë
kandidatët. Dhe më pas ta
zgjedhim prokurorin e ri me
shumicën e cilësuar prej 3/
5", u shpreh deputeti i PD-së.
Por për socialistët, Arta
Markut nuk ka pse t'i ndër-
pritet mandati, pasi u zgjodh
në atë detyrë në mënyrë
transparente. "Prokurori i
përkohshëm u zgjodh në
mënyrë transparente dhe

kushtetuese", tha Alket Hy-
seni, deputet i PS. Kreu i Ku-
vendit, Gramoz Ruçi dek-
laroi se raporti do i kalojë për
miratim seancës plenare.
Afati minimal për t'i kaluar
seancës është data 15 dhe
maksimal data 22. Relatorët
Alket Hyseni dhe Oerd By-
lykbashi do të përgatisin
raportet jo më vonë se 3 javë.
Palët do të shkojnë me një
raport, por me dy qëndrime

të ndryshme. Që të votohet
ky amendament nevojiten 94
vota. Deri në zgjedhjen e
Prokurorit të Përgjithshëm,
opozita kërkon që funksio-
net e tij të ushtrohen nga një
prokuror i caktuar nga Kuv-
endi, me tre të pestat e votave,
mes kandidaturave të propo-
zuara nga Gjykata Kush-
tetuese për një mandat të
përkohshëm e që të kenë
kaluar vetingun.

AFATI
Z.Ruçi deklaroi se
raporti do i kalojë
për miratim
seancës plenare.
Afati minimal për t'i
kaluar seancës
është data 15 dhe
maksimal data 22.
Relatorët Alket
Hyseni dhe Oerd
Bylykbashi do të
përgatisin raportet
jo më vonë se 3
javë.



PD, Spahia: 4000 familjeve në
Shkodër iu mohua kafshata e gojës

Kreu i PD-së, Lulzim
Basha, vizitoi dje disa

familje të përjashtuara nga
skema e ndihmës ekono-
mike në Bashkinë e Kava-
jës. Partia Demokratike e
konsideron situatën një
emergjencë kombëtare dhe
ka thirrur në një interpel-
ancë kryeministrin Rama,
por ai e ka shtyrë për-
gjigjen për në mesin e mar-
sit. Basha u shpreh se
qeveria i ka paratë, por pri-
oritet i saj nuk është ndih-
ma e njerëzve në nevojë. "Jo
20 mijë që ka hequr, por 47
mijë familje mund të pagu-
hen në qoftë se lekët e sh-
tetit nuk i çon për incener-
atorët privatë të Arben
Ahmetajt, që do të thotë se
i çon tek xhepat e Arben
Ahmetajt dhe tek xhepat e
vet", tha Basha. Duke parë
nga afër këtë situatë, krye-
demokrati e ka cilësuar si

të mjerueshme gjendjen në
familjen e Kastriot Mihanit.
Baba i dy fëmijëve dhe i bash-
këshortes me probleme men-
dore, Kastrioti tregon dhim-
bjen e një kryefamiljari që,
ndryshe nga sa thotë kryem-
inistri, nuk gjen dot punë dhe
nuk mund t'u sigurojë bukë
fëmijëve. "Të më ofrojë punë,
atëherë po. Po nuk shkova
me punu, le ta heqë ndihmën.
Unë jam njeri që punoj kudo.

Si e heq përkrahjen pa
lidhje? Çfarë do të hanë
kalamajtë? Kanë ikur
kalamajtë pa bukë sot në
shkollë", shprehet Kastri-
oti. Mes familjeve të përjas-
htuara nga ndihma eko-
nomike ka shumë nga ato
që kanë fëmijët sëmurë, por
sërish nuk marrin asnjë
ndihmë nga shteti. I tillë
është rasti i Fatmira
Shimës, e cila e përballon e
vetme pamundësinë e famil-
jes së saj. Sipas Bashës, ndi-
hma ekonomike u është
hequr edhe grave të dhunu-
ara nga burrat, që rrisin të
vetme fëmijët dhe pa ndih-
mën ekonomike nuk kanë
asnjë të ardhur tjetër. Me
bashkëshortin në burg për
dhunë në familje, Liljana
Eminaj rrit e vetme dy fëm-
ijë të mitur, njëri prej të
cilëve detyrohet të shkojë
në shkollë dhe të punojë.

PD, Bozdo: Dy çështjet që do të
lënë gjurmë edhe kur Rama të ikë

Enno Bozdo, sekretar organizativ në PD shprehet se,
"edhe nëse shihet mandati i parë i Edi Ramës, u kri-

juan probleme madhore në qeverisjen e vendit: kanalizi-
mi dhe kriminalizimi, të denoncuara nga opozita dhe koha
na dha të drejtë. Këto dy çështje do të lenë gjurmë në
shtetin shqiptar edhe shumë kohë pasi Edi Rama të mos
jetë më kryeministër. Çështja e përjashtimit të familjeve
nga skema e ndihmës ekonomike është shumë e rëndë,
por PD mund ta riparojë këtë në 1 muaj kur të jetë në
qeverisje. Ndërsa paratë e siguruara nga kanalizimi janë
derdhur në ekonominë e vendit, në ndërtime, në media,
duke kriminalizuar ekonominë. Kjo është një plagë, e cila
nuk do të mund të riparohet lehtë", tha Bozdo. Sipas tij,
përmes këtij mekanizmi, pra parave të kanabisit, Rama
arriti të fitojë zgjedhjet e 25 qershorit. Sekretari demokrat
tha se tashmë është provuar se krahu i djathtë i Ramës,
Sajmir Tahiri, është i implikuar drejtpërdrejtë në kanal-
izimin e vendit dhe tashmë këtë nuk e thotë vetëm opozi-
ta, nuk është e bindur vetëm opozita, por janë të bindur
të gjithë shqiptarët. "Opozita dhe shoqëria, por edhe fak-
tori ndërkombëtar, u bënë një barrikadë kundër këtyre
dy të këqijave të mëdha, kanalizimit dhe kriminalizimit",
tha Bozdo për "syri.net". Sipas tij, nuk ka ditë që opozita
të mos denoncojë skandalet e qeverisë apo çështje, të cilat
prekin drejtpërsëdrejti qytetarin, qoftë kjo porsa i përket
ndihmës ekonomike, ashtu edhe çështjeve të tjera.

Deputeti i PD-së, Bardh Spahia, denoncoi dje qeverinë
për politika ndëshkuese ndaj shtresave të varfra. Për

këtë, ai iu referua varfërisë në qarkun e Shkodrës. "Këta
janë të 'pasurit' që hoqi nga ndihma ekonomike zoti Rama
nga vila e tij në Surrel! Në familjet që janë hequr nga ske-
ma në Njësinë Administative Rrethina, Bashkia Shkodër.
Në këtë bashki rezultojnë mbi 4000 familje, të cilave u ësh-
të mohuar kafshata e gojës. Në dhjetor të 2017-ës, fondi i
ndihmës ekonomike nga Bashkia Shkodër ishte 13,534,460
lekë, kurse në janar 2018 ky fond u reduktua në 9,136,880
lekë. Ndihma ekonomike në mënyrën më cinike të mund-
shme u është mohuar deri familjeve në gjakmarrje, me
pretendimin absurd se pjesëtarët meshkuj nuk janë regjis-
truar në zyrat e punës. Zoti Rama! Sot në Shkodër janë më
aktuale se kurrë vargjet e Migjenit. 'Kafshatë që
s'kapërdihet asht o vlla mjerimi...'! Ky është krim z.Rama
dhe shpejt do të jepni llogari për të",  shprehet z.Spahia.

Kreu i PD-së takon banorët në Kavajë

Asistenca, Basha me familjet e
përjashtuara: S'kanë bukë të hanë

Gjatë një seance
parlamentare

Këshilli i Legjislacionit
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Qëlloi me kallash 23-vjeçarin, Elvis Hoxhaj në
gjykatë: Unë e vrava Hermes Beqirin, kërkoj mëshirë!

Prokuroria: Nis hetimi pasuror për Dashamir Xhikën, Albens Aliten dhe Aksel Qurdukën

Abuzimet me rrugën Tiranë-Elbasan, Apeli lë në burg 3 ish-zyrtarët
Avokati Ardian Leka: Beteja do të vazhdojë në Gjykatën e Lartë



Plagosi fqinjin, gjykata lë në
burg kreun e PS së Kelmendit

SHKSHKSHKSHKSHKODËR ODËR ODËR ODËR ODËR - Gjykata e Shkodrës ka dhënë "arrest me
burg" pa afat për shtetasin Vasel Vuçinaj. Ky i fundit
plagosi shtetasin Mark Cekaj. Ngjarja ndodhi në fsha-
tin Vukël të Malësisë së Madhe. Në këtë mënyrë, në
seancën për masën e sigurisë, gjykata la në burg pa afat
Vasel Vuçinaj. Ky i fundit është kryetar i PS në njësinë
Kelmend të bashkisë Malësi e Madhe. Nga sa mësohet,
Vasel Vuçinaj në sallën e gjyqit gjatë masës së sigurisë
nuk ka folur shumë gjatë, por vetëm ka thënë se ka qenë
në gjendje të dehur dhe se gjithçka ka ndodhur pa
vetëdije. Pasi ka dëgjuar palët, gjykata e shkallës së
parë vendosi "arrest me burg" pa afat. Pala mbrojtëse
kërkoi një masë lehtësuese, ndërsa prokuroria "arrest
me burg". Në fund, gjykata pranoi kërkesën e prokuror-
isë. Pak ditë më përpara, Vasel Vuçinaj ka marrë
armën, një automatik dhe ka qëlluar 12 herë në drejtim
të banesës të shtetasit Mark Cekaj, 51 vjeç, banues
në fshatin Vukël të Malësisë së Madhe. Cekaj mbeti
i plagosur në shpatull. Pas plagosjes, banorë aty afër
kanë njoftuar policinë për çfarë ka ndodhur dhe po
ashtu ambulancën. Menjëherë është bërë i mundur
transportimi drejt spitalit të Shkodrës, ndërsa i pla-
gosuri është jashtë rrezikut për jetën.

Të shtëna me armë zjarri
në Vlorë, 3 të plagosur

ARDIAN LEKA
"Rrugët ligjore janë për
të bërë rekurs, ne
besojmë te pretendimi
ynë dhe mendojmë se
do t'ia dalim, gjithsesi
Gjykata e Lartë është
ajo që do ta përcaktojë.
Rasti për të cilin bëhet
fjalë konsiderohet si një
marrëdhënie
kontraktuale, jo si një
vepër penale, për këtë
arsye gjykata ka
vështirësi që të japë një
masë sigurimi", u
shpreh avokati mbrojtës
i Dashamir Xhikës.

Gjykata e Apelit për
Krimet e Rënda ka
lënë në fuqi ditën e

djeshme masën e sigurisë
"arrest me burg" pa afat për
tre ish-zyrtarët e ARRSH,
Dashamir Xhika, Albens
Alite dhe Aksel Qurduka.
Tre të akuzuarit po heto-
hen për "Korrupsion" dhe
"Shpërdorim detyre", vepra
që dyshohet t'i kenë kryer
gjatë zbatimit të projektit
të ndërtimit të rrugës Ti-
ranë-Elbasan. Seanca e së
martës zgjati gati tri orë,
pasi avokatët e tre të arres-
tuarve kërkuan ndryshim
të masës së sigurisë. Në
kundërshtim me këtë ven-
dim të gjykatës, mbrojtësi
ligjor Ardian Leka ka dek-
laruar jashtë gjykatës se do
të bëjë rekurs të çështjes.
"Rrugët ligjore janë për të
bërë rekurs, ne besojmë te
pretendimi ynë dhe men-
dojmë se do t'ia dalim, gjith-
sesi Gjykata e Lartë është
ajo që do ta përcaktojë. Ras-
ti për të cilin bëhet fjalë
konsiderohet si një mar-
rëdhënie kontraktuale, jo si
një vepër penale, për këtë
arsye gjykata ka vështirësi
që të japë një masë siguri-
mi", u shpreh avokati
mbrojtës i Dashamir
Xhikës. Ndërkohë, paralel-
isht me hetimin për abuz-
imet me rrugën, ku dysho-
het të jenë shkaktuar më
shumë se 54 milionë dollarë
dëm në buxhetin e shtetit,
tre ish-zyrtarët e ARRSH-së
po i nënshtrohen edhe një
hetimi pasuror nga ana e
Krimeve të Rënda. Për llog-
ari të këtij hetimi, kreu i
Antikrimit Ekonomik në
Policinë e Shtetit, Lutfi
Minxhozi dhe dy ekspertë
të tjerë pranë kësaj drejto-
rie dëshmuan ditën e
djeshme në Prokurorinë e
Krimeve të Rënda, lidhur
me shkeljet e Autoritetit të
Rrugëve në ndërtimin e
autostradës Tiranë-El-
basan.
HETIMI

Më herët avokatët e tre
ish-zyrtarëve kanë akuzuar
prokurorinë se ka vepruar
me urgjencë, pa kryer vep-

rime hetimore lidhur me
çështjen dhe iu është refer-
uar pa asnjë verifikim të
dhënave të kallëzimit që de-
pozitoi ndaj tyre ministri i
Infrastrukturës dhe Energ-
jetikës, Damian Gjiknuri.
Ndaj Dashamir Xhikës dhe
dy ish-zyrtarëve të tjerë
rëndojnë akuzat e shpër-
dorimit të detyrës, kryer në
bashkëpunim dhe korrup-
sionit pasiv të zyrtarëve të

lartë, pasi dyshohen për abu-
zime me fondet e rrugës Ti-
ranë-Elbasan, si pasojë e të
cilave i është shkaktuar bux-
hetit të shtetit një dëm prej
54 milionë dollarësh. Edhe
KLSH zbuloi shkelje në vitin
2016 për Tiranë-Elbasan dhe
keqmenaxhim të projektit,
por Ministria e Transporteve
nuk mori masa. Hetimet për
shkelje në ndërtimin e au-
tostradës Tiranë-Elbasan i

udhëheq prokurorja e Kri-
meve të Rënda, Elisabeta
Imeraj. Në dosjen e
prokurorisë thuhet se tre
ish-zyrtarët në shkelje të
detyrës dhe të ligjit, me vep-
rime dhe mosveprime
konkrete, me nënshkrime të
amendimeve të kontratës
për ndërtimin e rrugës i
kanë shkaktuar dëm të kon-
siderueshëm buxhetit të sh-
tetit.  Gjithashtu, theksohet
se tre ish-zyrtarët kanë
likuiduar punime të kon-
traktuara më parë, kanë kri-
juar vonesa në vendimmar-
rjet për zgjidhjet teknike dhe
ka pasur raste kur vlera e
projektit të kontraktuar ësh-
të më e lartë se ajo e disku-
tuar dhe e miratuar në pa-
rim nga këshilli teknik. Tre
ish-zyrtarët sipas organit të
akuzës dyshohen se kanë
vepruar me qëllim përfiti-
min e padrejtë monetar.
Sakaq, për rrugën Tiranë-
Elbasan janë depozituar dy
kallëzime në prokurori, më
i fundit i dorëzuar nga min-
istri Damian Gjiknuri më 12
dhjetor 2017, bazuar në një
audit të brendshëm.

Tre persona kanë mbe
tur të plagosur me

armë zjarri ditën e
djeshme në qytetin e
Vlorës. Burime paraprake
thonë se persona ende të
paidentifikuar kanë hapur
zjarr në drejtim të një au-
tomjeti "Fiat Punto" me
targa italiane DJ252RC,
në lagjen "28 Nëntori".
Ndërkohë, në vendngjarje
ka shkuar policia, e cila po
punon për identifikimin
dhe kapjen e autorëve, si
dhe zbardhjen e rretha-
nave të këtij atentati.

SHKSHKSHKSHKSHKODËR ODËR ODËR ODËR ODËR - "Po, unë e
kam qëlluar Hermes Beqi-
rin. Jam penduar për
çfarë kam bërë. Kërkoj
mëshirë nga drejtësia".
Kështu deklaroi dje në
sallën e gjyqit 17-vjeçari
Elvis Hoxhaj, i cili më 4
nëntor të vitit që shkoi
plagosi në një lokal nate
me kallashnikov 23-
vjeçarin Hermes Beqiri. I
riu më pas ndërroi jetë në
spitalin e Traumës në Ti-
ranë. Në seancën para-
prake të zhvilluar në

Gjykatën e Shkallës së Parë
Shkodër, sipas procedurave
të reja të legjislacionit, Hox-
haj pranoi autorësinë e ng-
jarjes dhe kërkoi gjykim të
shkurtuar. Pas seancës para-
prake, pritet që të hidhet
shorti dhe të nisë gjykimi në
themel për Elvis Hoxhajn
dhe Ditmir Harifin. Ky i fun-

dit, i dyshuar si bashkëpunë-
tor në këtë krim. Edhe më
përpara Elvis Hoxhaj i pye-
tur nga prokuroria dhe
oficerët e policisë ka pranu-
ar autorësinë e ngjarjes,
duke thënë se është ai autori
i vrasjes së Hermes Beqirit.
"Kam qenë gjaknxehtë. Nuk
e di se çfarë kam bërë në ato

çaste, sepse nuk e kam kon-
trolluar aspak veten", është
shprehur 17-vjeçari përpara
se të dilte në seancën para-
prake në gjykatën e Shko-
drës. Ndërkaq, gjykata e qy-
tetit verior ka rënduar
akuzën ndaj Elvis Hoxhajt.
Nga "vrasje me dashje" e kry-
er në bashkëpunim, ai do të

gjykohet për "vrasje me
paramendim" e kryer në
bashkëpunim. Ngjarja për
të cilën ai akuzohet ndodhi
mbrëmjen e 4 nëntorit të
vitit që shkoi në një lokal
në periferi të Shkodrës e
njohur si "Ish-Zooteknika".
Gjatë marrjes në pyetje,
Elvis Hoxhaj ka deklaruar
në polici se konflikti me
viktimën nisi për një
kapele, pas një debati mes
tyre. Gjithashtu, ai ka
thënë se Hermes Beqiri e
kishte rrahur më përpara.

Ish-kreu i ARSH-së,
Dashamir Gjika

Viktima Hermes Beqiri

SHPALLJE ANKANDI
Shoqëria përmbarimore gjyqësore private “ARB” Sh.p.k., zhvillon
Ankandin e Tretë për shitjen e pasurisë së paluajtshme Apartament,
me sipërfaqe 98.39 m2 (nëntëdhjetë e tetë pikë tridhjetë e nënët metra
katrorë), e regjistruar në Zonën Kadastrale Nr. 8603, Regjistruar në
Regjistrin Hipotekor Nr. 322, datë 19.11.2004, Numri i Pasurisë 26/
121+2-7,  Vol. 17, Faqe. 243, me adresë: Lagjja  “28 Nëntori”,  Vlorë, në
pronësi të Edlira Aliaj, për kredinë e marrë pranë Bankës NBG Albania
Sh.a. Çmimi fillestar me të cilin fillon ankandi i tretë është 15,360.00
(pesëmbëdhjetë mijë e treqind e gjashtëdhjetë) Euro. Ankandi do të
zhvillohet datë 22.03.2018, ora 16:00, në adresën: Qendra e Zhvillimit
të Ankandeve Publike Përmbarimore (“QZHAPP”), me adresë në: Rruga
“Nikolla Jorga”, Ndërtesa Nr. 9, Kati 2, pranë Dhomës Kombëtare të
Përmbaruesve Gjyqësorë Privatë, Tiranë. Secili ofertues duhet të
depozitojë si garanci në llogarinë e ARB me IBAN
AL21901110510027173510016018 në EURO pranë Bankës NBG Alba-
nia shumën prej 10 % (dhjetë përqind) të çmimit fillestar. Për informacion
të mëtejshëm  kontaktoni  me shoqërinë përmbarimore gjyqësore pri-
vate “ARB” Sh.p.k., me adresë: Rruga “Fatmir Haxhiu”, Pall.: 21, Shk.:
3, Ap.: 3, Tiranë; tel: 042 252888; ose në adresën e email-it: info@arb.al

MLN DOLLARË
Paralelisht me këtë hetimi për abuzimet me rrugën, ku dyshohet të
jenë shkaktuar më shumë se 54 milionë dollarë dëm në buxhetin e
shtetit, tre ish-zyrtarët e ARRSH-së po i nënshtrohen edhe një hetimi
pasuror nga ana e Krimeve të Rënda. Për llogari të këtij hetimi, kreu i
Antikrimit Ekonomik në Policinë e Shtetit, Lutfi Minxhozi dhe dy
ekspertë të tjerë pranë kësaj drejtorie dëshmuan ditën e djeshme në
Prokurorinë e Krimeve të Rënda, lidhur me shkeljet e Autoritetit të
Rrugëve në ndërtimin e autostradës Tiranë-Elbasan.
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Zbardhet ngjarja pas një viti, nën hetim mjeku i qendrës shëndetësore të Patosit

Mbyti gruan me litar dhe ia mbuloi
qafën me shall, pranga bashkëshortit
Vëllai dhe kunata e viktimës: 75-vjeçari e torturonte dhe
e mbante të kyçur. Djemtë e dinin, por mbrojtën të atin

KUNATA E
VIKTIMËS
"Sa hymë brenda tek
dera, e kuptuam se e
kishte shallin tek gryka.
Ne shkuam t'i heqim
shallin dhe të takojmë
kunatën, por motrat e
personit që e vrau na
thanë 'mos e luani'.
Ndenjëm pak, por nuk po
na rrihej. U hodh kunata
dhe tha 'po pse të mos ia
heqim shallin, ne s'kemi
parë ndonjë të vdekur me
shall në grykë. - Jo - tha e
motra dhe kunatat se na
tha Namiku që e ka
shallin e vajzës që i ka
vdekur shpejt'. Vrekja e
ka pasur jetën të
vështirë. Torturat e
dynjasë ka hequr. A
mbahet gruaja me kyç e
mbyllur? E mbyllte në
banjë me kyç", tha kunata
e viktimës.

FIERFIERFIERFIERFIER

Një vit pas vdekjes së
një 74-vjeçareje në
Patos, policia e Fierit

në bashkëpunim me Pro-
kurorinë e Krimeve të Rënda
në Tiranë kanë zbuluar
krimin makabër në familjen
Velaj. Pas hetimeve të kryera,
ka rezultuar se e moshuara
Vreke Velaj nuk vdiq për sh-
kaqe natyrale, siç u tha në ja-
nar të vitit që shkoi, por ësh-
të vrarë nga bashkëshorti i
saj. Bëhet fjalë për 75-vjeçarin
Namik Velaj, i cili ka përfun-
duar në pranga dhe akuzohet
për "Vrasje për shkak të mar-
rëdhënieve familjare". Ndër-
kaq, policia ka proceduar pe-
nalisht edhe mjekun e qen-
drës shëndetësore të Patosit,
Ilir Tanku, i cili akuzohet për
veprën penale "Shpërdorim
detyre". Dyshohet se ky i fun-
dit është përfshirë në këtë
ngjarje të rëndë, ndaj i është
hequr dhe e drejta e ushtrim-
it të profesionit. Mësohet se
dyshimet e vëllezërve të vik-
timës çuan në zbardhjen e
krimit brenda familjes.
ZBARDHJA E VRASJESZBARDHJA E VRASJESZBARDHJA E VRASJESZBARDHJA E VRASJESZBARDHJA E VRASJES

Pas një viti hetimesh in-
tensive dhe përgjimeve të
familjarëve të viktimës, rezu-
ltoi se Vreke Velaj ishte mby-
tur nga bashkëshorti, Nami-
ku. Nga hetimet e udhëhequ-
ra nga prokurori i Krimeve
të Rënda Besnik Muçi, rezul-
toi se 75-vjeçari pasi e kishte
mbytur me litar të shoqen në
banesën e tyre, e kishte ve-
shur me rrobat e saj më të
mira dhe qafën ia kishte mbu-
luar me një shall, të cilën e
ndjera e ruante si kujtim nga
vajza që nuk jetonte më.
Namik Velaj iu kishte kër-
kuar të afërmve të gruas të
mos ia preknin shallin që e
kishte amanet nga e bija,
duke u përpjekur kështu të
mbulonte shenjat e krimit të
tij. Pavarësisht se Velaj kish-
te thënë se gruaja e tij kishte
ndërruar jetë nga hiperten-
sioni e problemet në zemër,
"vërtetuar" kjo edhe nga
mjeku i qendrës shëndetë-
sore Ilir Tanku, kjo gjë nuk i
ka bindur vëllezërit e së nd-
jerës. Për më tepër që kuna-
tat e 74-vjeçares kishin pika-
sur poshtë shallit hematoma

të zeza të shkaktuara nga
litari, me të cilin ajo ishte
mbytur. Pak ditë pas ngjarjes,
vëllezërit e gruas bënë denon-
cim në polici duke kërkuar
zbardhjen e ngjarje. Men-
jëherë kanë nisur hetimet, të
cilat konkluduan se e
moshuara ishte vrarë nga
bashkëshorti. Ndërkaq, vël-
lai i viktimës Qemal Muskaj
dje rrëfeu për "News 24" e
“GSH” se që në momentin
kur morën vesh për vdekjen
e së motrës kanë pasur dy-
shime, pasi çifti i të moshua-
rve kishte pasur kontradik-
ta të vazhdueshme. Ai tha se
kunati nuk pranonte që të
shihnin motrën e pajetë dhe
as t'i hiqnin nga qafa një
shall që i kishin vendosur, në
mënyrë që të mos dukej shen-
ja e litarit.

VËLLAI I VIKTIMËSVËLLAI I VIKTIMËSVËLLAI I VIKTIMËSVËLLAI I VIKTIMËSVËLLAI I VIKTIMËS
Me aq sa e dini ju his-Me aq sa e dini ju his-Me aq sa e dini ju his-Me aq sa e dini ju his-Me aq sa e dini ju his-

torinë, si ka ndodhur ngjar-torinë, si ka ndodhur ngjar-torinë, si ka ndodhur ngjar-torinë, si ka ndodhur ngjar-torinë, si ka ndodhur ngjar-
ja?ja?ja?ja?ja?

Në datën 3 janar të 2017-ës,
në orën 4 të mëngjesit morëm
një lajmërim nga Italia. Mua
më mori vëllai, i cili më tha se
na ka vdekur motra. E pyeta
si e mësoi, dhe më tha se e kish-
te marrë djali i saj nga Italia.
Të katër vëllezërit shkuam
direkt. Kur shkuam, pamë që
kishin mbaruar të gjitha for-
malitetet. Doja të vija atje ku
ishte, por më largonin nga aty.
Na zunë derën, e na thanë jo
mos hyni se po vishet. I thamë
që të shkonin kunatat ta vish-
nin, por s'u bë gjë. E pastaj na
thanë ejani se u vesh. Këta të
funeralit ishin aty dhe ne
nuk e morëm vesh se kur
kishte ndodhur ngjarja. Se ne

në orën 4 e morëm vesh. Ten-
tova ta ngrija motrën, ta vija
vetë në arkivol, na thanë lërë
se e vendosin këta të funer-
alit. Pasi u ndamë gratë veç,
burrat veç, pyeta si ndodhi.
Më thanë që motra kishte
qenë e sëmurë dhe se kishin
marrë doktor dhe e kishin
vizituar. Na thanë që pësoi
infarkt. E pyeta cilin doktor,
s'më thanë gjë.

Pse kishit dyshime?Pse kishit dyshime?Pse kishit dyshime?Pse kishit dyshime?Pse kishit dyshime?
Dyshoja sepse motra me

burrin kishin kontradikta,
nuk shkonin me njëri-
tjetrin. I pyeta disa herë se
cili doktor ishte, por nuk e
mësova. Pata dyshime. As
fëmijët e tyre nuk ishin, pasi
erdhën në darkë. Pastaj thir-
ra vëllain nga dhoma tjetër,
pasi po dëgjoja pëshpërima se
i kishte thyer krahun dy ditë

më parë. Dëgjova edhe për
shenjën që kishte në qafë, se
nuk linte njeri t'ia hiqnin
shallin. I thashë vëllait të
kunatit që dua të vërtetën, se
do ta zhvesh këtu në sy të të
gjithëve e të shoh çka
ndodhur. Por ai më tha që
s'dinte gjë. Pastaj e deklaru-
an vetë me gojën e tyre që
është e vërtetë që ishte e dëm-
tuar. Vëllezërit e tij më thanë
"po tani të shkojë në burg
ai?". I thashë po, por ndërhy-
ri i biri dhe tha: "Dajë, lëreni
tani se do na hapni telashe
të tjera".

Gjatë gjithë kësaj kohe,Gjatë gjithë kësaj kohe,Gjatë gjithë kësaj kohe,Gjatë gjithë kësaj kohe,Gjatë gjithë kësaj kohe,
ju keni kërkuar të zhvar-ju keni kërkuar të zhvar-ju keni kërkuar të zhvar-ju keni kërkuar të zhvar-ju keni kërkuar të zhvar-
roset trupi, apo keni qenë tëroset trupi, apo keni qenë tëroset trupi, apo keni qenë tëroset trupi, apo keni qenë tëroset trupi, apo keni qenë të
bindur që në momentin ebindur që në momentin ebindur që në momentin ebindur që në momentin ebindur që në momentin e
parë?parë?parë?parë?parë?

I thashë nipit, a e more vesh
çfarë i kanë bërë nënës tënde?

Ai më tha: Po. I thashë denon-
coje, se nuk të lë. Por kunati
mbylli derën dhe nuk pranoi
më njeri në shtëpi. Meqë ata
nuk pranuan, shkova e de-
noncova në polici në datën 7.
Pastaj na thanë nuk zhvar-
roset pa mbushur vitin.
Krimet në Fier e morën për-
sipër ngjarjen, pastaj na
thanë që ia kishin kaluar
Prokurorisë së Fierit. Kur
shkova në prokurori nuk më
pranuan. Pastaj i mora në
telefon dhe u thashë dua të
di deri ku është çështja. Ata
më thanë që ia kemi nisur
Prokurorisë së Krimeve të
Rënda, pasi e pamë të arsye-
shme si krim në familje. Më 4
shtator, ne, katër vëllezërit
shkuam te Krimet e Rënda,
ata na thanë këtu nuk është
regjistruar. U kthyem prapë
në Fier. Pas kësaj përgjigje
morëm avokat. Bëmë një
kërkesë dhe më 12 shtator na
u kthye përgjigje se atë ditë
kaloi dosja te Krimet e Rënda.
Por prokurorja nuk pranon-
te të më takonte, ndaj kërko-
va takim me kryeprokurorin
në Fier. Por, ai më tha që s'të
jap llogari ty. Ika dhe i bëra
menjëherë letër kryeminis-
trit Rama, kryeprokurorit
Llalla dhe ministrit Xhafaj.
Më kthyen përgjigje brenda
javës dhe më thanë që çështja
do të shqyrtohet. Pas 15 ditëve
më ka thirrur prokurori i
Krimeve të Rënda në Tiranë,
Besnik Muça.

Kunata e viktimës
Vëllai i viktimës, Qemal
Muskaj, duke folur për “GSH”

JOB PURPOSE:
Maximize Field Force productivity and effectiveness by driving key Global and Local
Initiatives. Focus on building team capabilities and selling excellence in order to
establish the Novartis Pharma Field Force as best-in-class based on internal and
external benchmarks.

Some of his/her qualifications and requirements would be:
 University degree in Business & Administration, Medicine, Pharmacy, Biology,

Chemistry or other relevant education.
 More than 5 years’ experience in Pharmaceutical industry, in management of

Field Force as well as in Sales Environment
 High Proficiency in English and local language (oral and written)
 Good leadership, management and planning skills.
 Excellent communications, interpersonal and negotiation skills.
 Ability to meet or exceed targets within agreed budgets and timescales – through

effective leadership of the Medical Representatives team.
 Ensure effective management of the medical representatives team including training

and personal development in terms of ongoing training, coaching and counseling
through regular field visits and management of recruitment, performance,
development and retention of representatives in the area through quality processes

  Implement with excellence the planned activities and marketing campaigns adhering
to the relevant Codes of Practice/regulations.

The interested candidates are invited to send the CV-s and a Cover Letter (in English) at
e-mail address: blerta.rambi@novartis.com. Deadline 07 March 2018
Only the selected candidates will be contacted.

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 e suportit vjetor të produktit
“McAfee Endpoint Protection Advanced Suite” – 450 licenca dhe “ McAfee Complete Data
Protection” – 80 licenca si dhe blerja e 50 licensave shtesë të produktit” McAfee Endpoint
Protection Advanced Suite” ‘‘

‘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 1,798,000 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 e suportit vjetor të produktit
“McAfee Endpoint Protection Advanced Suite” – 450 licenca dhe “ McAfee Complete Data
Protection” – 80 licenca si dhe blerja e 50 licensave shtesë të produktit” McAfee Endpoint
Protection Advanced Suite” “

Oferta duhet të paraqitet në zyrën e Sektorit të Prokurimeve, pranë Departamentit të Administrimit, në
Bankën e Shqipërisë, deri më datë 26 Mars  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.
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TARIFAT E TERMINIMIT

AKEP propozon
uljen në 1.11 lekë

për minutë
Autoriteti i Komuniki

meve Elektronike
dhe Postare (AKEP) ka
miratuar analizën për
tregjet me shumicë të tele-
fonisë celulare, si dhe një
sërë vendimesh, të cilat
synojnë të rregullojnë tre-
gun e telefonisë së
lëvizshme. Në analizë më-
sohet se tarifat e termin-
imit në Shqipëri janë më
lartat në rajon. AKEP pro-
pozon uljes e tarifës së ter-
minimit, tarifa për thirrjet
me jashtë vendit. Tarifa
duhet të aplikohet në bazë
të mesatares së vendeve të
BEREC, (Trupi i Rregulla-
torëve Europianë të Ko-
munikimeve Elektronike)
e cila është rreth 1.11 lekë,
ose 25% më lirë nga tarifa
aktuale. Ky propozim do të
kalojë një periudhë 30 di-
tore këshillimi publik, pas
së cilës anëtarët e këtij
autoriteti do të marrin ven-
dimin final.

TATIMET PUBLIKOJNË MANUALIN

Deklarata e
TVSH-së

dhe librat e
shitblerjeve

Çdo person i tatueshëm
duhet të dorëzojë një

deklaratë TVSH-je, e cila
përmban gjithë informa-
cionin e nevojshëm në të ci-
lin bazohet llogaritja e
TVSH-në që është bërë e
kërkueshme, vlerën e
TVSH-së që mund të
zbritet, vlerat e tatueshme
të veprimeve që lidhen me
llogaritjen e TVSH-së së
kërkueshme dhe asaj të
zbritshme si edhe vlerën e
furnizimeve të përjashtu-
ara nga TVSH-ja. Deklara-
ta e TVSH-së dorëzohet në
mënyrë elektronike në
drejtorinë rajonale tati-
more ku tatimpaguesi ësh-
të i regjistruar jo më vonë
se 14 ditë pas përfundimit
të periudhës tatimore që
deklarohet, përveç kategor-
isë së tatimpaguesve me
qarkullim nga 2 000 000 lek
deri në 5 000 000, e cila dorë-
zohet jo më vonë se data 14
e muajit pasardhës pas
tremujorit përkatës. Të
gjithë personat, të cilët në
zbatim të kërkesave të ligjit
për TVSH-në kanë detyr-
imin për të dorëzuar dek-
laratën e TVSH-së, duhet
ta shoqërojnë atë me
regjistrat përmbledhës
mujorë si për furnizime të
kryera, dhe për furnizime
të marra dhe saktësime të
tyre, të emërtuar përkatë-
sisht Libër shitje dhe
Libër blerje.

ARRSH: Ja akset rrugore problematike. Forcat e Armatosura shpëtojnë gruan e izoluar në Kukës

Acari, vendi mbulohet nga
dëbora, izolohen disa fshatra
Pezullohet mësimi në plot 321 shkolla

SITUATA
MOTI I KEQ



AKSET DHE FSHATRAT E BLLOKUAR

IGJEUM
Sipas Institutit të Gjeoshkencës sot në shumicën
e qarqeve priten reshje të dobëta, ndërsa në
Dibër, Tiranë dhe Elbasan reshje mesatare.
Reshjet në formë dëbore do të jenë prezente
kryesisht në zonat malore, por edhe në ultësirat
fushore deri në afërsi të bregdetit.

Parashikimi

Voltiza Duro

Pothuajse i gjithë ven
di ditën e djeshme
‘është zgjuar i mbulu-

ar nga dëbora, çka është sho-
qëruar me bllokimin e disa
fshatrave dhe vështirësi në
qarkullim në disa akse
rrugore. Gjithashtu, si pasojë
e motit të acartë, është pe-
zulluar mësimi në plot 321
shkolla në mbarë vendin, e
Ministria e Arsimit ka bërë
me dije se orët e humbura
do të zëvendësohen pas
përmirësimit të situatës.
Ndërkaq, numri i studentëve
të paraqitur në auditorët e
Universitetit të Shkodrës ka
qenë i ulët, çka ka sjellë pe-
zullim mësimi për dy ditë
edhe në këtë institucion.
Edhe në qarkun e Dibrës,
mësimi u pezullua në të
gjitha njësitë administrative
pasi dëbora arriti në 40 cen-
timetra trashësi dhe akulli
në rrugë vështirësoi lëvizjen
e njerëzve dhe mjeteve.
Ndërsa në Kukës, rreth 50 %
e e shkollave në fshatra nuk
bënë mësim për shkak të
numrit të lartë të mungesave
të nxënësve. Edhe nxënësit
e fshatrave të thella të Li-
brazhdit e Gramshit në
qarkun e Elbasanit, dhe
Lezhës mbetën pa mësim
ditën e djeshme për shkak të
ngricave e reshjeve të den-
dura të dëborës.
AKSET KOMBËTARE

Situata më e vështirë për
sa i përket kalueshmërisë në
akset rrugore paraqitet në
Elbasan, Korçë, Kukës,
Dibër e Shkodër. Sipas të
dhënave pasditen e djeshme
nga Autoriteti Rrugor Sh-
qiptar, në qarkun e Dibrës
segmentet nga Suci-Bulqize-
Peshkopi qarkullimi kryhet
me zinxhirë ndërsa në aksin
Klos-Bulqizë-Peshkopi resh-
jet e borës janë shoqëruar
edhe me erëra të forta në një
kohë që në aksin Kuben-
Vasije trashësia e dëborës ka
arritur në 50-60 cm. Një
tjetër segment rrugor prob-
lematik është edhe ai i
Zgozhd-Suden-Stebleve në
Qarkun Elbasan i cili rezul-
ton totalisht i bllokuar dhe i
pakalueshëm ndërkohë që
në aksin Librazhd-Zgozhd
lëvizja e automjeteve mund
të bëhet vetëm me zinxhir.
Gjithashtu, në disa zona të
thella të Librazhdit, trashë-
sia e dëborës ka arritur 50-
70 cm e janë izoluar disa fs-
hatra të kësaj bashkie, ndër-
sa aksi Librazhd-Peshkopi
është i pakalueshëm. Moti i
acartë ka sjellë pezullimin e
mësimit në njësitë adminis-
trative Labinot Mal, Gracen,
Stëblevë, Qarrishtë e Lunik
si dhe ndërprerje të en-

ergjisë elektrike në këto
zona. I gjithë qarku i Shko-
drës dhe qyteti janë përf-
shirë nga reshje të dendura
bore ku trashësia në qytet
ka arritur reth 15 cm ndërsa
në Dukagjin dhe Iballë të
Pukës, rrugët u bllokuan.
Situatë problematike është
paraqitur edhe në fshatin
Tejdrinë të njësisë adminis-

trative Ujmisht në Bashkinë
e Kukësit ku një 38 vjeçare
ishte bllokuar në shtëpinë e
saj në gjendje të rëndë shën-
detësore. Pas 3 orë ecjeje në
këmbë, Forcat e Armatosu-
ra kanë arritur të transpor-
tojnë dje për në spitalin ra-
jonal të Kukësit nënën e dy
fëmijëve, Trëndafile Miçi, e
cila paraqitej me temper-

aturë të lartë trupore, 40
gradë, dhe e kishte të pam-
undur të transportohej për
në spital për shkak të
bllokimit të rrugës nga bora.
PARASHIKIMI PËR
DITËT NË VAZHDIM

Edhe kryeqyteti është
mbuluar nga dëbora ditën e
djeshme e parashikohet që
do të vazhdojnë edhe ditën
e sotme. Sipas Institutit të
Gjeoshkencës më 28 shkurt
(sot) në shumicën e qarqeve
priten reshje të dobëta, ndër-
sa në Dibër, Tiranë dhe El-
basan reshje mesatare. Resh-
jet në formë dëbore do të
jenë prezente kryesisht në

zonat malore, por edhe në
ultësirat fushore deri në
afërsi të bregdetit. Sipas IG-
JEUM reshjet e dëborës
mund të sjellin problemati-
ka të ndryshme në transpor-
tin rrugor dhe ngrica si pa-
sojë e uljes së ndjeshme të
temperaturave, sidomos
gjatë natës. Nga llogaritjet
hidrologjike e IGJEUM, re-
zulton se lumenjtë në të
gjithë territorin do të kenë
prurje të qëndrueshme
përgjatë dy ditëve të ardhs-
hme. Por nga data 2 mars
2018 dhe ditët në vazhdim
tendenca e prurjeve do të
jetë drejt rritjes.

MJEGULLA NË LLOGORA,
ZHDUKET 18-VJEÇARI
NGA VLORA
18-vjeçari nga Vlora, Fabio
Bashllari ka humbur në Llogora
në orët e vona të pasdites së të
hënës. Sipas apelit që kanë
bërë familjarët e të riut në rrjetin
social "Facebook" bëhet me dije
se ai ka humbur në mjegullat e
Llogorasë ku kishte shkuar në
një udhëtim me miqtë e tij.
Pavarësisht kërkimeve të 4
miqve të tij, Bashllari nuk u bë
më i gjallë, ndërkohë që familja
bën thirrje për ndihmë.

 Në qarkun e Dibrës segmentet nga Suci-Bulqize-
Peshkopi qarkullimi kryhet me zinxhirë

 Në aksin Klos-Bulqizë-Peshkopi reshjet e borës janë
shoqëruar edhe me erëra të forta

 Në aksin Kuben-Vasije trashësia e dëborës ka ar-
ritur në 50-60 cm

 Një segment rrugor problematik është edhe ai i
Zgozhd-Suden-Stebleve në qarkun Elbasan, i cili
rezulton totalisht i bllokuar dhe i pakalueshëm

 Në aksin Librazhd-Zgozhd lëvizja e automjeteve
mund të bëhet vetëm me zinxhirë

 Në disa zona të thella të Librazhdit, trashësia e
dëborës ka arritur 50-70 cm e janë izoluar disa
fshatra të kësaj bashkie

 Aksi Librazhd-Peshkopi është i pakalueshëm
 I gjithë qarku i Shkodrës dhe qyteti janë përfshirë

nga reshje të dendura bore ku trashësia në qytet
ka arritur rreth 15 cm

 Në Dukagjin dhe Iballë të Pukës, rrugët u bllokuan.

FA duke shpëtuar gruan e izoluar nga dëbora në fshatin e Kukësit

Situata në vend nga reshjet e borës
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Politika liberale që po ndiqte
Nikita Hrushovi dhe mbësh
tetësit e tij në Kremlin pas

vdekjes së Stalinit në gjysmën e
dytë të viteve '50-të, në një farë
mënyre rezonoi deri diku edhe në
Shqipërinë komuniste të Enver
Hoxhës, gjë e cila dha efektet e
saj edhe në Konferencën e Ti-
ranës në vitin 1956, ku mjaft ko-
munistë dhe kuadro edhe nga
rangjet e larta të pushtetit të asaj
kohe, u ngritën dhe kritikuan
hapur dhe ashpër disa nga privi-
legjet e udhëheqjes kryesore të
PPSh-së dhe hendekun e madh
që ata kishin krijuar me popullin
e thjeshtë, si nga mënyra e
jetesës, ashtu dhe nga gjendja
ekonomike. Në këtë kontekst të
zhvillimit të ngjarjeve të asaj
kohe, (si në Bashkimin Sovjetik
ashtu dhe në vendet e tjera ko-
muniste të Evropës Lindore), dën-
imi i kultit të Stalinit, hapja me
perëndimin, fryma e liberalizmit
që ata po ndiqnin dhe ndryshimi
i kursit politik, pati një ndjesh-
mëri të madhe në shoqërinë sh-
qiptare dhe kryesisht tek sh-
krimtarët dhe artistët, të cilët për
vetë natyrën e punës së tyre, (viz-
itat dhe kontaktet me botën e jas-
htme) ishin më pranë asaj fryme
çka po përpiqej të përçonte poli-
tika hrushoviane tek vendet e
tjera satelite të saj.  Veç të
tjerash, kjo gjë bëhet e ditur edhe
nga ky dokument arkivor që i për-
ket vitit 1957, i cili është shkëpu-
tur nga një dosje voluminoze dhe
që i drejtohet direkt Enver Hox-
hës. Dokumenti në fjalë, i cili tit-

ullohet "Mbi edukimin ideo-poli-
tik te shkrimtareve dhe artisteve
te Tiranës", në pamje të parë
duket sikur ai ka të bëjë vetëm
me for mat e edukimit të sh-
krimtarëve dhe artistëve, por aty
ka denoncime të pastra për një
numër të madh shkrimtarësh dhe
artistësh, jo vetëm nga Tirana, por
edhe nga Shkodra etj. Si p.sh. për;
Kol Jakovën, Kadri Rroshin,
Odhise Paskalin, Mihal Stefën,
Simon Rrotën, Mentor Xhemalin,
Luiza Papa, Ramadan Sokolin,
Margarita Kristidhin, Hamide
Stringën, Viktor Gjokën, Lluk
Kaçajn, Rrok Dabërdakun, Irena
Gjergon, Gaqo Zdrulin, Mihal
Stefën, Gjenovefa Bimblin, Be-
hije Çelën, Milena Asllanin,
Jorgji Bitrin, Violeta Frashërin
etj. Theksuam se ndaj këtyre sh-
krimtarëve dhe artistëve janë de-
noncime dhe spiunime të pastra,
pasi përveç problemeve të punës
së tyre profesionale, në raport-in-
formacionin në fjalë ka mjaft të
dhëna edhe për jetën private dhe
familjare të tyre, madje për gjëra
tepër intime. Por kryesorja është
ajo që ndaj tyre janë mbledhur in-
formacione si për mënyrën e
jetesës, ashtu dhe për ata çka ata
flisnin, gjë e cila binte ndesh me
frymën dhe vijën politike që po
ndiqte udhëheqja komuniste e Ti-
ranës. Dhe vetë fakti se të gjitha
ato i dërgoheshin Enver Hoxhës,
flet qartë mbi ndjeshmërinë e
madhe që kishte regjimi komunist
ndaj shkrimtarëve dhe artistëve
si dhe diktatin që ushtrohej mbi
ta. Ashtu si dhe pjesa më e mad-
he e dokumenteve të publikuar
në këtë libër, edhe ky dokument
publikohet i plotë dhe pa asnjë
ndryshim.

MBI EDUKIMIN
IDEO-POLITIK TE
SHKRIMTAREVE DHE
ARTISTEVE TE TIRANES

(vijon nga numri i kaluar)(vijon nga numri i kaluar)(vijon nga numri i kaluar)(vijon nga numri i kaluar)(vijon nga numri i kaluar)

Të shumta janë mungesat në
kursin e estetikës marksiste-lenin-
iste: Arsyet e mos shkuarjes mirë
të formave janë të ndryshme.

1.Interesimi i pakët i organiza-
tës bazë të partisë për edukimin
ideo-politik, interesimi i pakët
edhe i vetë masës së ndëgjuesëve
për ngritjen e nivelit ideo-politik,
për arsye se nuk e kanë kuptuar
vlerën e kësaj pune. Interesante
është fakti: në seminarin e fundit
të estetikës erdhën, për herë të
parë që nga fillimi i këtij kursi
pothuaj gjithë ata që ishin regjis-
truar. Kjo shpjegohet vetëm me
faktin se organizata bazë duke di-
tur se kjo çështje do të merret në
analizë nga Komiteti i Partisë i
Qarkut, u vunë në lëvizje dhe u
aktivizuan.

2. Mos lidhja e problemeve teor-
ike me çështjet praktike të punës,
me gjendjen e artit te ne. Me kurs-
in e estetikës ka pasur tema shumë
të përgjithshme, si p.sh. ligjet ob-
jektive të artit. Kurse në Estradë,
forma e Zija Beqirit shkon mirë se
aty trajtohen probleme lidhur me
gjendjen e Estradës.

3. Nuk ka një diferencim midis
pjesëmarrësëve në bazë të nivelit
të tyre kultural, p.sh., në kursin e
estetikës bëjnë pjesë njerëz me
universitet, shkollë të mesme, me
unike profesionale dhe jo profesio-
nale. Përveç faktit që forma ka 160
vetë!

Kurse shokë si Naim Frashëri e
Kadri Roshi, ky edhe me shkollë të

lartë, nuk ndjekin estetikën, po
bazat e marksizëm- leninizmit. Në
kursin e estetikës janë futur si
Kostandin Trako që ka konserva-
tor, ashtu dhe koristë si p.sh. Vio-
leta Frashëri me unike, dhe Ko-
standnin Trako thotë: "Përderi sa
në seminar marrin pjesë dhe ko-
ristët, unë nuk do të flas, mbasi
mund të them ndonjë fjalë gabim
dhe pastaj koristët më shohin
ndryshe".

Kjo fjalë e tij nuk është aq e
drejtë, po duhet pasur parasysh se
kjo lidhet me botkuptimin e intele-
ktualit si dhe me ambientin ku ai
punon. Ka disnivel edhe në sh-
kollën politike; me të mesme, me
fillore jo të plotë.

4. Zakonisht më pak marrin
pjesë në format e edukimit gratë
dhe kjo ka arsyet e veta. Një nga
format e Estradës zhvillohej në ora
12.30 në kohën kur gratë shkojnë
në shtëpi për të rregulluar fëmijët
për drekën. Po në këtë orë I bënte
edhe Opera format. Tashti, si në
Theatër, si në Opera, format do të
bëhen në mëngjez, para fillimit të
punës. Në Opera u bë dhe pat re-
zultate.

Në Theatrin Popullor zhvillohet
kursi i mjeshtërisë së aktorit, por
puna e tij nuk ka lidhje me çësht-
jet e skenës sonë, kurse praktika e
analizës llogjike bëhej me mater-
jale jo të shëndoshë. Me Ansamb-
lin e Këngëve dhe Valleve Popu-
llore, bëhet një punë e sistemuar
për edukimin profesional, aty zh-
villohen tema mbi folklorin tonë
popullor mbi muzikën. Në Opera
zhvillohen katër kurse me instru-
mentistë, por aty marrin pjesë
vetëm 20 veta. Koristët u muarrën
në patronazh nga solistët, por kjo
formë nuk u vazhdua, kurse në

Kinostudio nuk bëhet asgjë. Kino-
studio vetëm tani së fundi ka bërë
një plan me 18 tema për ngritjen
profesionale. Me kompozitorët do
të zhvillohet gjatë vitit 1958 një
cikël leksionesh mbi formën muz-
ikore.

Materjale për ngritjen e tyre
profesionale janë të pakta. Për ko-
mpozitorët është shkruar teksti i
harmonisë. Shoqata e Miqësisë "Sh-
qipëri-Bashkimi Sovjetik" ka përk-
thyer e shpërndarë materiale të
ndryshme mbi artin sovjetik (si
p.sh. materjalet e kongresit të ko-
mpozitorëve sovjetik). Edhe revis-
ta "Nëntori" ka botuar herë pas
here, por ajo shfrytëzohet pak. Në
se Theatri Popullor ka 13 abonime,
Opera ka vetëm 4, mbasi ky ka qenë
planifikimi i Komitetit të Partisë.
Po ndjehet mungesë e madhe në
këtë drejtim. Revista sovjetike mbi
artin shfrytëzohet shumë pak dhe
vetëm nga ata pak që dinë rusisht.
Të tjerët shumë pak që dijnë se
ç'bëhet në botë në fushën e artit.
Prandaj krahas detyrës për të më-
suar rusishten dhe përveç përkthi-
meve që bëjnë vetë institucionet
artistike, është e domosdoshme që
Shoqata e Miqësisë Shqipëri- Bash-
kimi Sovjetik të ndihmojë më
shumë në këtë drejtim (më parë e
bënte më mirë këtë) duke nxjerrë
herë pas here buletine me mater-
jal mbi artin nga revista "Inos-
tranaja leteratyra", "Teatër", "Muz-
ika" etj. Do të ndihmonte shumë
në zhvillimin e kritikës, në
edukimin ideo-profesional dalja e
gazetës letrao-artistike. Nuk do
bërë edukimi ideo-profesonal
vetëm në mbledhje. Ndërmarrja e
Botimeve Shtetërore duhet të bot-
ojë dramat më të mira sovje-
tike, (gjer tani është botuar

DOSSIER II

LIBRI I RI
"SHKRIMTARET E ARTISTET NEN DIKTATIN KOMUNIST"



Dashnor Kaloçi

Zbulohet dokumenti sekret i vitit 1957 me spiunimet ndaj shkrimtarëve dhe artistëve të njohur

Raporti: Loro Kovaçi kumarxhi,
Mihal Popi lë familjen pa bukë
Letrat për Enverin: Lluk Kaçaj bën jetë të shthurur, merr borxhe dhe i mohon.
Në familjen e tij hyjnë njerëz të padëshirueshëm, lagjja kërkon që ai të largohet



Aktori Mihal Popi
Aktorët e Teatrit Popullor, Kadri
Rroshi, Lazër Filipi etj. gjatë një shfaqjeje

Enver Hoxha
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vetëm një dramë), kurse
janë të përkthyera rreth 60

pjesë. Ka libra shumë të mirë, si
p.sh. "Shkrimtarët rusë mbi punën
letrare", "Ezhegognik Mhata", etj,
nga të cilat mund të përkthehen
pjesë të ndryshme nëpër buletinet
e Shoqatës së Miqësisë.

Përsa i përket punës shoqërore
janë të gjitha mundësitë që të
zgjerohet. Bëhen mbrëmje letrare
e artistike, aktorët dhe artistët
drejtojnë grupe amatorësh, po kjo
sidomos në raste fushatash e festi-
valesh. Pak marrin kontakt artistët
e shkrimtarët me lexuesit dhe spe-
ktatorët për punën shoqërore me
shumë aktivizohen njerëzit pa par-
ti. Në Opera është tendenca se po
të merren me punë shoqërore
(p.sh. po të drejtoje korin e një qen-
dre pune një korist operas dhe dy
koriste dëmtohet nga ana profesio-
nale) dhe këtë mendim e ka edhe
drejtuesi i Operas, Save Kavaja.
Shpesh puna shoqërore merr kar-
akter tjetër, ka koriste të Operas që
drejtojnë 4-5 grupe koresh me lekë.
Sigurisht se një korist i tillë dëm-
tohet nga ana profesionale. Njerëz-
it dhe udhëheqësit ende nuk e
kanë të qartë se puna shoqërore
duhet të jetë kryesisht përhapja
nga ana e tyre e kulturës muziko-
re, letrare e artistike në masat e
popullit me anë bisedash, takimesh
koncertesh të vogla shoqëruar me
shpjegime. P.sh. u vu opera "I. Sus-
anin" fare mirë 2 artistë mund të
tregojnë shkurt mbi këtë operë,
mbi autorin e saj, të këndojnë diç-
ka prej saj qoftë edhe përpara një
auditor shumë të vogël. Po kështu
mund të veprojnë kineastët tanë,
shkrimtarët, kompozitorët, kjo gjë
s'bëhet ose bëhet shumë pak nga
shkrimtarët, kohët e fundit opera

ka bërë një plan edhe
në këtë drejtim.

Përsa i përket tra-
jtimit moral e materi-
al në përgjithësi
njerëzit e artit janë të
kënaqur. Aktorët e
artistët janë dekoruar.
Tashi kanë filluar të
bëhen jubiletë e tyre,
gjë që është mjaft pozi-
tive. Po nuk është ve-
pruar njëlloj me tërë
institucionet. Estrada
e kinematografia kish-
in vjet 5-vjetorin e
themelimit të tyre. U
bënë përgatitjet për
festimin si dhe propo-
zime për dekorim, po
nga mos interesimi i
Ministrisë dhe e qua-
jnë vehten sikur janë
si të njerkës. Po
megjithatë trajtohen
mirë, ka edhe raste që
pretendojnë më
shumë dhe kjo rrjedh
kryesisht, sepse
shumë artistë janë
shumë të shkëputur

nga jeta dhe nuk i njohin vësh-
tirësitë tona ekonomike. Problem i
madh është çështja e strehimit.
Rreth 80 shkrimtarë e artistë kanë
nevojë urgjente për strehim. Regji-
zori i filmit të parë artistik, Kristaq
Dhamo, banon në kabinën e një ki-
nemaje, Mihallaq Çarka regjizor
për inçizim muzike, derdh lot për
punën e banimit. Ka familje me 9
veta që banojnë në bodrume ku
kalon kanali si Nazmi Maloku me
7 fëmijë disa prej të cilëve i ka me
infiltrate në qilar si Sul Pitarka, si
Qenan Toro në koridor.

Shpesh lindin pakënaqësi në
çështjet e kategorizimit. Ka mjaft
raste kur Ministria e Arsimit nuk
ngre në kategori ata artistë që pro-
pozohen nga komisionet speciale
të institucioneve, por të tjerë që
nuk janë propozuar e që nuk e
meritojnë. Kategorizimet nga Min-
istria e Arsimit, bëhen me vonesë
jashtë rregullave e ligjeve që janë
caktuar. U ngrit në kategori asis-
tent operatori Pashko Çomo,
tamam ditën që i thanë të kryente
një punë, ai s'e kreu dhe po atë ditë
kur vajti në llogari mori vesh se i
qe shtuar rroga. Ka ende anomali
kategorizimesh në kinostudio e si-
domos në Opera. Po vihet re se drej-
tuesit e institucionet bëjnë vetëm
ngritje kategorish, dhe jo ulje,
megjithatë ka njerëz që meritojnë
të ulen.

Për jetën shoqërore e familjare
të disa artistëve dëgjohen shpesh
fjalë jo të denja. Aktori Loro Kovaçi
u zu duke luajtur kumar. Aktori
Viktor Gjoka nuk e shpie kurrë të
shoqen as në kinema, as në
mbrëmje, as në teatër, megjithëse
ajo ka qenë dikur e organizuar.
Mihal Popi jeton shumë keq në
familje megjithëse ka rrogë perso-

nale dhe dy-tre vetë në punë. Ka
vetëm një karrige në shtëpi dhe
nganjëherë familja i ngelet pa
bukë. Po kështu prish rrogën men-
jëherë edhe koristi Xhemal Mus-
tafa, po kështu anëtar partie. Në
opera zihen antarët e partisë; Gjen-
ovefa Bimbli e Milena Asllani nga
një anë me Jorgji Bitrin e Violeta
Frashërin nga ana tjetër dhe puna
arrin sa të hedhin njëra-tjetrën në
gjyq? Raste të tilla zëniesh me fjalë
ka pasur edhe raste të tjera në Te-
atrin Popullor ku mban flamurin
Behije Çela, sidomos në Opera.
Lluk Kaçaj bën jetë të ç'thurur dhe
veprimet e tij diskretitojnë figurën
e artistit. Ai merr borxhe, madje
edhe një puntori i ka marrë 3 mijë
lekë dhe pastaj ia ka mohuar. Në
familje hyjnë e dalin njerëz të
padëshirueshëm aq sa lagjja ku ai
banon kërkon që Lluk Kaçaj të lar-
gohet që andej. Këto çështje janë
shtruar nëpër mbledhjet dhe këta
artistët janë këshilluar por prapë
se prapë gjëra të tilla ndodhin.

Edhe marrdhëniet e antarëve të
Partisë me njerëzit pa parti nuk
janë gjithnjë në rregull megjithëse
nga institucionet të gjithë intelek-
tualët shikohen me një sy dhe çmo-
hen sipas zotësisë e punës. Rolet
nuk ndahen sipas teserës së par-
tisë, po sipas karaktereve të ak-
torëve. Me gjithë këtë dëgjohen
aty këtu fjalë nga shokë partie, si
p.sh. Kadri Roshi që thotë "Mendo-
ni më parë për ne me parti dhe
pastaj për ata pa parti". Antari i
partisë A. Muika u thotë Rrok
Dabërdakut e Hasan Reçit të cilët
bënin një glob për 1 Majin. "Po se
bëtë globin do t'u ndalim rrogën".

Antari i partisë Enver Dauti i
thotë inspektorit të skenës që ësh-
të pa parti, "Të më dëgjosh mua se
jam antar partie". Komunistët nuk
japin shëmbullin personal dhe nga
ky shkak Sul Pitarka e ndonjë
tjetër thotë: "Pavarësisht se s'janë
në parti, janë më të mirë se disa që
kanë teserën e partisë". Antarët e
partisë nuk preokupohen shumë
për punën e partisë me njerëzit pa
parti. Organizatat bazë nuk janë të
forta, s'kanë unitet. Kanë fërkime
për gjëra të vogla e jo parimore.
Shpesh antarët e partisë thonë një
mendim në organizatën bazë, dhe
megjithatë organizata bazë na
hedh poshtë si të padrejtë ata vazh-
dojnë me atë mendim. Dhe kjo gjë
rrjedh në radhë të parë sepse
antarët e partisë nuk e kanë të
qartë se ata duhet të jenë si gjithë
antarët e tjerë të partisë sonë.
Artistët antarë partie kujtojnë se
me që ata janë artistë ata s'kanë
asnjë ndryshim nga artistët pa par-
ti. Estrada dhe opera kanë bërë
nganjëherë mbjeldhje të hapura të
Operas dhe Baletit ku kanë shqyr-
tuar probleme të ndryshme artis-
tike. Kjo është një eksperiencë e
mirë që duhet ta bëjë edhe Teatri
Popullor me Kinostudion duke sh-
tuar problematikën e mbledhjeve.

DOSSIER II



Aktori Lluk Kacaj, ditën e dasmës së tij me bashkëshorten Viktor Gjoka me gruan dhe 4 fëmijet në vitet ‘60-’61
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DEKORATAT
Kremtimi i Ditës së Pavarësisë së Kos-

ovës, 17 shkurti, kaloi, por dekoratat, që,
zakonisht, kurdo e kudo, jepen brenda një
dite, vazhdojnë të jepen!

Dekoratat, që në Fjalorin e Shqipes së
Sotme quhen edhe medalje, janë mjete, prej
lëndëve më të shtrenjta a më të lira, me të
cilat shtetet dhe regjimet i nderojnë njerëz-
it në raste të ndryshme: në raste të përvje-
torëve të ngjarjeve të rëndësishme historike
dhe në raste të përvjetorëve të person-
aliteteve të rëndësishme të përtashme a his-
torike.

Dekorata japin shtetet demokratike, sh-
tetet tiranike, shtetet despotike dhe shtetet
diktatoriale, domethënë të gjitha llojet e sh-
teteve.

Dihet se më së shumti dhe më së shpesh-
ti dekorata ndajnë e shpërndajnë shtetet
diktatoriale, tiranike e despotike.

Shumë dekorata ndodh të japin edhe
regjimet e vendeve demokratike në të
vërtetë të vendeve pseudodemokratike. Dhe
regjimet e këtilla japin shumë dekorata kur
e kuptojnë se sa të paçmuara, se sa të mos-
duruara janë bërë për qytetarët. Ndoshta
edhe për këtë arsye u dha edhe kuintali i
dekoratave nga regjimi i sotëm i Kosovës!
Dhe jo vetëm.

Njëri prej filozofëve më të rëndësishëm
të politikës në kohën e Rilindjes italiane,
Nikolo Makiaveli, thoshte se dekoratat janë
mjete me të cilat pushteti me çmim të ulët
fiton shumë ithtarë.

Siç kemi parë e mësuar dikur dhe siç po
shohim e po mësojmë sidomos sot dekoratat
u jepen njerëzve të ndryshëm për arsye të
ndryshme. Disave dekoratat u jepen vërtet
për t'i nderuar. Disave u jepen për t'i bërë
që të heshtin, domethënë që të mos flasin
keq për pushtetarët dhe për pushtetin! Dis-
ave u jepen për t'i nxitur të shkruajnë mirë,
sa më mirë, për drejtësinë e qenë a të paqenë
të shtetit dhënës, për humanizmin e tij, të
qenë a të paqenë, për ekonominë e tij, të
zhvilluar a të shkatërruar, për gjyqësorin e
tij, të pavarur a të kapur!

Disave dekoratat, ndërkaq, u jepen për të
shkruar mirë, sa më mirë, sa më
zmadhueshëm, sa më glorifikueshëm për
vetë pushtetarët, në mënyrë të veçantë për
ata pushtetarë me duart e të cilëve u jepen
dekoratat!

Kjo, arsyeja sigurisht jo e fundit për të
cilën jepen dekoratat, është më e shpeshtë
në vendet tiranike, despotike dhe diktatori-
ale, por kur e kur edhe në vendet demokra-
tike, në të vërtetë pseudodemokratike.

Shtetet demokratike, ndërkaq, nuk i de-
korojnë, nuk i "zbukurojnë" nënshtetasit e
vet për çka krejt i dekorojnë, i "zbukurojnë"
ato shtetet e tjera.

Shtetet vërtet demokratike, zakonisht,
nuk janë shtete që kërkojnë shumë, që
kërkojnë çka kërkojnë haptazi e fshehurazi
prej të dekoruarve vendet jodemokratike. E
kuptueshme: shtetet demokratike nuk jap-
in dekorata për të blerë përkrahës,
lavdëruese, servilë, por për të nderuar të
dekoruarit, dhe veten.

Për arsye se janë demokratike, shtetet
vërtet demokratike nuk u japin dekorata
medieve pavarësisht sa të merituara mund
të jenë ato në pikëpamje profesionale, ko-
mbëtare, kulturore, në përgjithësi sho-
qërore.

Në Kosovë këto ditë e mësuam të
kundërtën: me rastin e 10 vjetorit të pavar-
ësisë së Kosovës dekorata më së shumti iu
dhanë pikërisht medieve dhe gazetarëve -
të gjallë dhe të vdekur. Dikush mund të
thotë: po prej gazetarëve që nuk janë më të
gjallë nuk mund të sigurohet kurrfarë
përkushtimi dhe kurrfarë adhurimi ndaj
pushtetit a dhënësve të dekoratave. E vërte-
ta, megjithatë, është tjetër: duke iu dhënë
dekorata të vdekurve, herët më të shpeshta
sigurohet përkushtimi i të gjallëve, në radhë

SPECIALE

EKSKLUZIVE

"Dekoratat që shtetet diktatoriale ua japin
të vdekurve, po blejnë përkushtime"

REXHEP QOSJA:
Dështimi protokollar në festën e Pavarësisë,

Bernard Kushner u la pas deputetëve

"Çlirimtarët, sot autokratë; caktuan vijën
kufitare me Malin e Zi pa u konsultuar"

Nga prof.Rexhep Qosja

të parë i njerëzve
të të njëjtit profe-
sion.

Regjimi ynë ka
dëshmuar jo një
herë se përkush-
timin, shërbimin,
servilizmin e me-
dieve posaçërisht
të disa medieve, e
blen edhe me
mjete të tjera:
edhe me tenderë,
edhe me spon-
sorime, edhe me
dhënie të ndry-
shme, të mbulu-
ara me emra të
ndryshëm, por
kur e ku edhe me
frikësime, me kërcënime, me shantazhe e
me mjete të tjera të mendjeve despotike dhe
sulltanore!

Nuk ka dyshim se me dekoratat dhe me këto
mjetet e sipërtreguara regjimi ynë po blen
edhe dy përkushtime që mund të quhen
kundërdemokratike dhe kundërkulturore: po
blen, në njërën anë censurën, kurse në anën
tjetër lavdërimet dhe glorifikimet e regjimit
dhe të disa pushtetarëve. Shembull i përkush-
timit të këtillë herë servilizues e herë
zmadhues, glorifikues janë në radhë të parë,
sado jo vetëm ato, RTK-ja dhe Klan Kosova,
që me censurën ndaj studiuesve e krijuesve,
në përgjithësi ndaj intelektualëve kritikë,
posaçërisht ndaj disave prej tyre, në njërën
anë, kurse me tejlavdërimet, me glorifikimet
e me krijimin e kultit të individit të ndonjërit
prej pushtetarëve, të krijimit të veçanësisë në
parëndësi, në anën tjetër, po na kthejnë në
kohë të errëta të regjimeve të cilat shuajnë
sundimin e ligjit, drejtësinë, të vërtetën, men-
dimin dhe fjalën e lirë! E të tjera.

Dhe, kështu në disa vende e në disa kohë
dekoratat vërtet luajnë rolin famëkeq që e

luanin edhe në kohën e Makiavelit gjenial:
bëhen frymëzuese dhe privilegjuese të
shpirtrave të shitur që vihen në shërbim të
despotëve.

Në vazhdim të këtij shkrimi po bëj një
pyetje: çka tregoi dhënia e kësajhershme e
dekoratave për 10 vjetorin e Pavarësisë, që
vazhdojnë të jepen kush e di dhe sa ditë e
javë në Kosovë?

Tregoi shumëçka.
Tregoi çka dihej dhe tregoi çka nuk di-

hej, tregoi çka pritej e tregoi çka nuk pritej!
Dhënia, kujtdhënia, kujtmosdhënia dhe,

sidomos, pasdhënia e dekoratave kësaj herë
në Ditën e madhe të Pavarësisë dhe për
Ditën e madhe të Pavarësisë në radhë të parë
tregoi si kuptohet, si shfrytëzohet dhe si
shpërdorohet politika në Kosovë sot!

Dhe, tregoi çfarë idesh, çfarë ndjenjash,
çfarë durimesh e çfarë mosdurimesh e për-
caktojnë dhe e ndryshojnë këtë politikë të
regjimit tonë.

Dhe, tregoi se si disa nga pushtetarët,
dikur çlirimtarë e sot autokratë, nuk ngur-
rojnë të bëjnë betejë politike kundër ish

mësuesve të vet, sot kritik të autoritarizmit
të tyre e dje ndërtues të politikës së çlirimit
të Kosovës prej okupacionit serb e jugosllav
kur ata vetë ende bartnin stafetën e Titos,
duke përdorur në këtë betejë edhe ish
rrogëtarë të regjimit të Millosheviçit tani
autoritete në shtet a në propagandë regji-
more!

Pas nënshkrimit pa konsultuar Kuvend
dhe pa konsultuar ekspertë, domethënë pas
nënshkrimit "baba Kros vetë shkruan e vetë
vulos" të Marrëveshjes për caktimin e vijës
kufitare me Malin e Zi, të marrëveshjes për
krijimin e Bashkësisë së komunave serbe
dhe pas krijimit duke ndërruar Kushtetutën
të Gjykatës së Veçantë, që sollën shumë çr-
regullime politike të shprehura si krizë in-
stitucionale, edhe dhënia, mosdhënia dhe
pasdhënia e dekoratave për 10 vjetorin e
Pavarësisë me solemnitetet përcjellëse tre-
goi se sa diletante, se sa e privatizuar, se sa e
pa rend e rregull mund të jetë politika jonë
shtetërore!

Si sqarimet, përshtjellimet dhe komisio-
net për vijën kufitare me Malin e Zi, si ofen-
siva e pushtetarëve kryesorë për krijimin e
mandej "ofensiva" duarfshehur e të njëjtëve
për shfuqizimin e Gjykatës së Veçantë, po
ashtu edhe dhënia, pasdhënia, në të vërtetë
"sqarimi" katër ditë pas shpalljes së Listës
me emrat e kandidatëve për dekorim, së
cilëve s'u jepet dekorata e që u fshi shpejt
prej faqes së internetit të presidencës së
Kosovës, treguan se dhe gënjeshtrat e mash-
trimet janë bërë metodë e politikës sonë sh-
tetërore, që vjen gjithnjë e më dukshëm
duke e komprometuar këtë politikë në sytë
e ndërkombëtarëve dhe në sytë e qart-
shikuesve tanë.

Këtyre të këqijave që shfytyrojnë poli-
tikën tonë shtetërore sidomos në sytë e
ndërkombëtarëve t'ua shtojmë edhe një të
keqe formale e në të vërtetë shumë treguese:
mungesën elementare të kulturës së pro-
tokollit qoftë edhe në solemnitete sh-
tetërore! Po të mos vuanim prej kësaj çoro-
die politike nuk do të ndodhte që me rastin
e parakalimit të Trupave të Sigurisë së Kos-
ovës dhe të Policisë, në mjedisin e Tribunës
të krijuar me atë rast, të radhiten vetëm
pushtetarët e sotëm e të djeshëm të Kosovës,
të Shqipërisë dhe të shqiptarëve të Maqe-
donisë, kurse të vetmit mysafirë evropianë,
miqtë e shumëmerituar për institucionaliz-
imin e Kosovës menjëherë pas luftës, Ber-
nard Kushneri dhe Dan Evertsi, të "brak-
tiseshin" në skajet e kësaj tribune ku nuk i
kapnin as kamerat televizive! Atyre madje
nuk iu dha as mundësia për një fjalë rasti a
fjalë përshëndetjeje.

Dhe, më tej, në sallën ku shfaqej Koncer-
ti kushtuar 10 vjetorit të Pavarësisë, nuk do
të ndodhte që mysafiri më i çmuar në këtë
manifestim, kryeadministratori i Kombeve
të Bashkuara në Kosovë menjëherë pas
Luftës, Bernard Kushner, të lihej në rresh-
tin e tretë, pas shpinës së kryetarëve,
kryeministrave, zëvendëskryeministrave,
ministrave, zëvendësministrave, deputetëve
e të tjerëve, të kurdisur në dy rreshtat e parë
të kësaj salle!

Dhe, kështu e treguam në të vërtetë e
kompromentuam kulturën tonë protokol-
lare dhe kështu e cenuam bujarinë, mik-
pritjen tonë dikur të lavdishme kombëtare.

E të tjera! E të tjera! Të ngjashme e të
pangjashme!

Në foto:
Prof.Rexhep Qosja

Në foto:
Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi
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Bota e kinematografi-
së për të ka qenë një

ëndërr që i vogël dhe
falë një projekti, në të cilin
ai mori pjesë shumë vite më
parë, njohu edhe talentin e
tij. Tashmë ai është duke
ecur drejt ëndrrës së tij duke
përfunduar filmin e dytë,
"Dashuria s'mjafton". Në
një intervistë ekskluzive
për "Vip Pages" të "Gazeta
Shqiptare", Drilon Hoxha
ka folur për hapat e parë në
regjisurë, pasionin e tij për
filmin dhe pengesat e hasu-
ra në rrugën e tij. Në filmat
e tij ai është përqendruar
më tepër të sjellë realitetin
shqiptar në situata të ndry-
shme. "Dashuria s'mjafton"
është një tjetër "fytyrë" e
asaj që njerëzit jetojnë çdo
ditë duke harruar njëri-
tjetrin e duke mos falur
dashuri. Me një kast të njo-
hur aktorësh dhe një inter-
pretim personal të Hoxhës
në rolin kryesor, ai na tre-
gon prapaskenat e filmit
dhe frymëzimin, i cili ka
qenë shkaku për të ndër-
marrë sërish këtë nismë të
dytë. Për më tepër në inter-

vistën e mëposhtme.

"Dashuria s'mjafton" ësh-"Dashuria s'mjafton" ësh-"Dashuria s'mjafton" ësh-"Dashuria s'mjafton" ësh-"Dashuria s'mjafton" ësh-
të filmi juaj i dytë. Pse kytë filmi juaj i dytë. Pse kytë filmi juaj i dytë. Pse kytë filmi juaj i dytë. Pse kytë filmi juaj i dytë. Pse ky
titull? Nga vjen frymëzi-titull? Nga vjen frymëzi-titull? Nga vjen frymëzi-titull? Nga vjen frymëzi-titull? Nga vjen frymëzi-

Pamela Aliaj

mi?mi?mi?mi?mi?
Nisja dihet. Bëhet një pro-
jekt të ri, dhe ishte pikër-
isht ky. Pak a shumë jemi
bazuar në një histori të

vërtetë. Pse "Dashuria
s'mjafton"? Po sepse në të
vërtetë kështu është, mund
të kesh dikë në krahë prej
10 vitesh, e do shumë, por

kjo nuk mjafton.
Pse regjisori  e  mendonPse regjisori  e  mendonPse regjisori  e  mendonPse regjisori  e  mendonPse regjisori  e  mendon
kështu në film?kështu në film?kështu në film?kështu në film?kështu në film?
Ka shumë gjëra që edhe në
film do të shihen cilat tre-
gojnë një gjë të tillë. Nuk po
themi vetëm për lekët, se
është banale, por edhe
shumë rrethana të tjera.
KKKKKur nisën xhirimet e film-ur nisën xhirimet e film-ur nisën xhirimet e film-ur nisën xhirimet e film-ur nisën xhirimet e film-
it dhe kur pritet të përfun-it dhe kur pritet të përfun-it dhe kur pritet të përfun-it dhe kur pritet të përfun-it dhe kur pritet të përfun-
dojë?dojë?dojë?dojë?dojë?
Filmi ka pothua-
jse një vit e
gjysmë që ka ni-
sur dhe për dy apo
tre muaj men-
dojmë se do të
mbarojë. Për t'u
publikuar pastaj
do të presim se
kur do të dalë.
Çfarë pritshmër-Çfarë pritshmër-Çfarë pritshmër-Çfarë pritshmër-Çfarë pritshmër-
ish keni  ngaish keni  ngaish keni  ngaish keni  ngaish keni  nga
filmi që jeni dukefilmi që jeni dukefilmi që jeni dukefilmi që jeni dukefilmi që jeni duke
bërë. "Dashuriabërë. "Dashuriabërë. "Dashuriabërë. "Dashuriabërë. "Dashuria
s'mjafton"?s'mjafton"?s'mjafton"?s'mjafton"?s'mjafton"?
Nuk pres asgjë
tjetër përveçse
suksesit që kisha
me të parin, për t'i
treguar njerëzve
që nuk ishte ras-
tësi filmi i parë,
por shihni edhe të
dytin.
Ka diçka person-Ka diçka person-Ka diçka person-Ka diçka person-Ka diçka person-
ale  në  publikiale  në  publikiale  në  publikiale  në  publikiale  në  publiki -----

min e këtij filmi? Përveçsemin e këtij filmi? Përveçsemin e këtij filmi? Përveçsemin e këtij filmi? Përveçsemin e këtij filmi? Përveçse
t 'u tregosh njerëzve qët 'u tregosh njerëzve qët 'u tregosh njerëzve qët 'u tregosh njerëzve qët 'u tregosh njerëzve që
mund të kesh sukses?mund të kesh sukses?mund të kesh sukses?mund të kesh sukses?mund të kesh sukses?
Nuk ka asgjë personale.
Nuk e bëj për t'u treguar
njerëzve që kam sukses.
Thjesht e kam pasion dhe
këtë që e kam vetë dua t'jua
tregoj njerëzve. Ke shumë
produksione të tjera apo
njerëz të vetëquajtur

Flet regjisori i "Dashuria s'mjafton": Jam bazuar në një histori të vërtetë

Drilon
Më kanë ofruar

para për të
marrë filmin

"Shumë njerëz përfitojnë fonde për
filma dhe nuk nxjerrin asgjë në dritë"

Intervista

Hoxha:

 Drilon Hoxha
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regjisorë, që prodhojnë,
marrin fonde e nuk nxjer-
rin diçka në dritë. Nuk
dua të them që ata mos të
merren me këtë punë, por
dua që të shkojnë ata të du-
hurit, ata që janë të aftë.
Mos të punojnë të paaftët.
Cilët janë aktorët e njohurCilët janë aktorët e njohurCilët janë aktorët e njohurCilët janë aktorët e njohurCilët janë aktorët e njohur
që keni zgjedhur për t'i pa-që keni zgjedhur për t'i pa-që keni zgjedhur për t'i pa-që keni zgjedhur për t'i pa-që keni zgjedhur për t'i pa-
sur pjesë të kastit tuaj?sur pjesë të kastit tuaj?sur pjesë të kastit tuaj?sur pjesë të kastit tuaj?sur pjesë të kastit tuaj?
Përveç Ajsi Xhaxhaj, që
është protagonistja, janë
edhe Guliem Radoja në ro-
lin e babait të personazhit

kryesor dhe Bruno Shllaku.
Në filmin tuaj të dytë ju nuk
jeni vetëm regjisori i tij, por,
gjithashtu, edhe aktori
kryesor. Përse zgjodhët ta
bënit ju pikërisht këtë rol?
Është thjesht një pasion i
imi edhe aktrimi. Unë mund
të luaj në dy apo tre filma e
mos të luaj më, ose edhe e
kundërta.
Keni përfunduar studimetKeni përfunduar studimetKeni përfunduar studimetKeni përfunduar studimetKeni përfunduar studimet
për regji filmi në Tiranë.për regji filmi në Tiranë.për regji filmi në Tiranë.për regji filmi në Tiranë.për regji filmi në Tiranë.
KKKKKur ka nisur pasioni juajur ka nisur pasioni juajur ka nisur pasioni juajur ka nisur pasioni juajur ka nisur pasioni juaj
për kinematografinë?për kinematografinë?për kinematografinë?për kinematografinë?për kinematografinë?

Pasioni ka qenë që fëm-
ijë. Thosha që edhe sikur
rol të bariut të më jepnin,
do ta bëja. Nuk e mendoja
se do të bëhesha aktor
apo regjisor. Thjesht
rrugës, mora pjesë në një
spektakël. Aty u zbulova
si talent dhe aty lindi ide-
ja për të vazhduar këtë
rrugë. Më dhanë njëfarë
shprese që "ti vlen" dhe
unë mendova, pse jo, ta
provoj.
"Dashuria  s 'mjafton""Dashuria  s 'mjafton""Dashuria  s 'mjafton""Dashuria  s 'mjafton""Dashuria  s 'mjafton"
është titulli i filmit tuaj.është titulli i filmit tuaj.është titulli i filmit tuaj.është titulli i filmit tuaj.është titulli i filmit tuaj.
Sa lidhje ka ky titull meSa lidhje ka ky titull meSa lidhje ka ky titull meSa lidhje ka ky titull meSa lidhje ka ky titull me
jetën private të Drilojetën private të Drilojetën private të Drilojetën private të Drilojetën private të Drilo-----
nit? Pse kjo dëshirë përnit? Pse kjo dëshirë përnit? Pse kjo dëshirë përnit? Pse kjo dëshirë përnit? Pse kjo dëshirë për
të përhapur një mesazhtë përhapur një mesazhtë përhapur një mesazhtë përhapur një mesazhtë përhapur një mesazh
të tillë?të tillë?të tillë?të tillë?të tillë?
Është e vërtetë kjo sido-
mos këtu në Shqipëri.
Sepse dashuria na mun-
gon shumë për ta shpre-
hur mes njerëzve. Mun-
gon pjesa e të pranuarit
që vërtet e shohim që ësh-
të punëtor, por nuk i
japim aspak dashuri apo
mbështetje. Të paktën ta
bëjmë këtë gjë, prandaj i
mëshoj më shumë. Po të
bashkohemi të gjithë do

t'i tregojmë botës shumë
gjëra.
Protagonistja femër nëProtagonistja femër nëProtagonistja femër nëProtagonistja femër nëProtagonistja femër në
filmin tuaj është Ajsifilmin tuaj është Ajsifilmin tuaj është Ajsifilmin tuaj është Ajsifilmin tuaj është Ajsi
Xhaxhaj. Pse zgjodhëtXhaxhaj. Pse zgjodhëtXhaxhaj. Pse zgjodhëtXhaxhaj. Pse zgjodhëtXhaxhaj. Pse zgjodhët
pikërisht atë?pikërisht atë?pikërisht atë?pikërisht atë?pikërisht atë?
Unë Ajsin e kam njohur
në një ambient shoqërie.
E kisha parë edhe më
parë. Isha në pikëpyetje
edhe me miqtë e mi për ta
marrë apo jo. Ishte
paragjykuar nga të tjerët
për shkak të së shkuarës
për të mos e marrë në fil-
ma. Unë zgjodha Ajsin,
sepse është e talentuar
dhe në qoftë se ka
ndodhur ajo gjë në të sh-
kuarën, ka një mundësi
tjetër për të zbardhur çdo
gjë dhe për të fshirë çdo

gjë nga e kaluara e vet.
Ju jeni  në rolin kryesorJu jeni  në rolin kryesorJu jeni  në rolin kryesorJu jeni  në rolin kryesorJu jeni  në rolin kryesor
të partnerit të Ajsit nëtë partnerit të Ajsit nëtë partnerit të Ajsit nëtë partnerit të Ajsit nëtë partnerit të Ajsit në
film. Si janë marrëdhëni-film. Si janë marrëdhëni-film. Si janë marrëdhëni-film. Si janë marrëdhëni-film. Si janë marrëdhëni-
et tuaja praet tuaja praet tuaja praet tuaja praet tuaja prapa kuintapa kuintapa kuintapa kuintapa kuintavvvvve tëe tëe tëe tëe të
filmit?filmit?filmit?filmit?filmit?
Në ambientin e punës ne
"grindemi" shpesh. Por
Ajsi ma ka kuptuar tipin
dhe, kur jam unë me ner-
va, ajo është e qetë dhe e
kundërta, kështu që jemi
të qetë në përgjithësi.
(qesh)
Si çdo regjisor tjetër edheSi çdo regjisor tjetër edheSi çdo regjisor tjetër edheSi çdo regjisor tjetër edheSi çdo regjisor tjetër edhe
ju keni shumë pikësyn-ju keni shumë pikësyn-ju keni shumë pikësyn-ju keni shumë pikësyn-ju keni shumë pikësyn-
ime dhe ëndrra për të re-ime dhe ëndrra për të re-ime dhe ëndrra për të re-ime dhe ëndrra për të re-ime dhe ëndrra për të re-
alizuaralizuaralizuaralizuaralizuar. Cila është e jua-. Cila është e jua-. Cila është e jua-. Cila është e jua-. Cila është e jua-
ja?ja?ja?ja?ja?
Në fillim ka qenë për të re-
alizuar një film. Si çdo
regjisor pikësynimi im
është për të depërtuar jas-
htë vendit.
Në pjesën e depërtimit jas-
htë, keni pasur propozime?
Po, kam pasur, por kanë
qenë role shumë të sh-
kurtra.
I keni propozuar dikujt,I keni propozuar dikujt,I keni propozuar dikujt,I keni propozuar dikujt,I keni propozuar dikujt,
aktori të njohur të jetëaktori të njohur të jetëaktori të njohur të jetëaktori të njohur të jetëaktori të njohur të jetë
pjesë e filmpjesë e filmpjesë e filmpjesë e filmpjesë e filmit dhe nuk kait dhe nuk kait dhe nuk kait dhe nuk kait dhe nuk ka
pranuar më vonë?pranuar më vonë?pranuar më vonë?pranuar më vonë?pranuar më vonë?
Po, ka pasur dhe aktorë
të njohur që s'kanë pran-

uar.
Pse ka ndodhur kjo gjë?Pse ka ndodhur kjo gjë?Pse ka ndodhur kjo gjë?Pse ka ndodhur kjo gjë?Pse ka ndodhur kjo gjë?
Njerëzit tremben. Edhe
unë do të trembesha nëse
do krijoja një imazh në të
ardhmen dhe do të vinin
disa të rinj  dhe të më
thoshin "bëje këtë gjë",
normal që do trembesha
pak për ta pranuar.
Ju i jepni mundësinë ak-Ju i jepni mundësinë ak-Ju i jepni mundësinë ak-Ju i jepni mundësinë ak-Ju i jepni mundësinë ak-
torëve të rinj për të qenëtorëve të rinj për të qenëtorëve të rinj për të qenëtorëve të rinj për të qenëtorëve të rinj për të qenë
pjesë e filmit tuaj. Shih-pjesë e filmit tuaj. Shih-pjesë e filmit tuaj. Shih-pjesë e filmit tuaj. Shih-pjesë e filmit tuaj. Shih-
ni vetveten tek ata?ni vetveten tek ata?ni vetveten tek ata?ni vetveten tek ata?ni vetveten tek ata?
Jo, unë nuk shikoj vetvet-
en, por shoh që aktorë re-
alë janë ata sesa ata që
mund të kenë mbaruar për
aktrim.
Për çfarë arsye?Për çfarë arsye?Për çfarë arsye?Për çfarë arsye?Për çfarë arsye?
Unë gjej personazh dhe i
them që të luajnë veten e
tyre. Shoh dikë dhe nuk i
them aspak të luajë, por të
jetë vetvetja. Dhe mendoj
se s'ka aktorë më të mirë
në botë se vet ai që është
vetvetja. Mendoj që kjo
është një aftësi e imja që
më ka ecur në film.
Keni pasur konflikte nëKeni pasur konflikte nëKeni pasur konflikte nëKeni pasur konflikte nëKeni pasur konflikte në
xhirimet e një filmi mexhirimet e një filmi mexhirimet e një filmi mexhirimet e një filmi mexhirimet e një filmi me
ndonjë aktor të njohur qëndonjë aktor të njohur qëndonjë aktor të njohur qëndonjë aktor të njohur qëndonjë aktor të njohur që
ju ka zhgënjyer?ju ka zhgënjyer?ju ka zhgënjyer?ju ka zhgënjyer?ju ka zhgënjyer?
Po, ka pasur, për shkak të
interpretimit. Unë e kam
menduar si diçka të mad-
he, ai ka lënë xhirimet e
ka ikur. Është një aktor i
madh të cilit s'po ia themi
emrin.
A ju ka ndodhur që dikushA ju ka ndodhur që dikushA ju ka ndodhur që dikushA ju ka ndodhur që dikushA ju ka ndodhur që dikush
t'ju ketë ofruar lekë përt'ju ketë ofruar lekë përt'ju ketë ofruar lekë përt'ju ketë ofruar lekë përt'ju ketë ofruar lekë për
filmin, që ju keni bërë, përfilmin, që ju keni bërë, përfilmin, që ju keni bërë, përfilmin, që ju keni bërë, përfilmin, që ju keni bërë, për
ta përvetta përvetta përvetta përvetta përvetësuar?ësuar?ësuar?ësuar?ësuar?
Po, ka pasur. Filmi ka qenë
drejt fundit, dhe ka ardhur
dikush që më ka ofruar një
shumë të madhe lekësh
duke më thënë: "Merri x
lekë dhe filmi është i yni."
Por normal që nuk kam
pranuar se ishte pjesë e
mundit tim.

 Drilon Hoxha me
aktorët  e filmit
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U pajtuan më në fund!
Aurela feston ditëlindjen,

s'pritej urimi i Endritit

Ja si e "shijuan"
VIP-at tanë

Nuk është hera e parë
që bie borë në Ti
ranë, por ndjesia e

asaj që mbulon me bardhës-
inë e saj kryeqytetin është
drithëruese si në tempera-
ture edhe në emocion. Por
për disa, gjithsesi, është
bora e parë dhe pothuajse
gjithë VIP-at tanë nxituan
t'i filmojnë këto momente
dhe të bëjnë edhe foto. Edhe
pse ndjesia e bardhësisë dhe
e të ftohtit në Tiranë të sh-
tyn të mbyllesh brenda në
shtëpi e të shijosh spektak-
lin nga dritarja, të ftohtit i
rezistuan shumë duke bërë
foto ndërsa flokët e borës vi-
jonin magjinë e tyre. Më
poshtë do të listojmë disa
prej tyre, të cilët ishin më
se entuziastë të ndanin
emocionet e kësaj dëbore me
ndjekësit e tyre:

Bieta SuloBieta SuloBieta SuloBieta SuloBieta Sulo
Është bora e parë për Kroin
e Artë. Një foto aq e ëmbël
nuk rezistoi mami Bietën
për ta ndarë me ndjekësit
e saj. Mesa duket muajt
ikin shpejt dhe vogëlushi
qëndron në këmbë duke
vështruar nga dritarja
borën e tij të parë. Kushedi
nëse këto momente të ëm-
bla do të kujtohen pas
shumë vitesh nga
vogëlushi. Edhe pse mjaf-
ton kjo foto e ëmbël për t'i
"ngrirë" momentet e tija të
para me dëborën.

Rozana Radi:Rozana Radi:Rozana Radi:Rozana Radi:Rozana Radi:
Rozën e shohim kudo
pothuajse të pandarë nga
qenushi i saj Pinuçi. Mesa
duket edhe për të paska
qenë dëbora e parë. Rozi
duke qenë shumë e lidhur
me qenushin e saj nuk ka
nguruar të postojë disa foto
e video në "Instastroy" për
të shijuar me ndjekësit
borën në Tiranë.

Oriola Marashi:Oriola Marashi:Oriola Marashi:Oriola Marashi:Oriola Marashi:
Modelja bukuroshe
shfrytëzoi një rast si ky për
të shkrepur disa foto artis-
tike nën flokët e borës. Pa-
varësisht të ftohtit Oriola
preferoi t'i shijonte këto
momente nën dëborë duke
pozuar me pelush në
rrugët e Tiranës. Ndërkohë
që jo më larg se para dy
ditësh ajo postoi në faqen e
saj një foto provokuese me
gjoks jashtë duke e mbulu-
ar pak me dorë. Gjë e cila

Pamela Aliaj

ndezi padyshim gjithë "In-
stagramin", i cili gëlonte
nga komentet e pafund
pozitive dhe negative. Nga
i nxehti në të ftohtë!

Blendi Fevziu:Blendi Fevziu:Blendi Fevziu:Blendi Fevziu:Blendi Fevziu:
Pas udhëtimit të tij  të
fundit në New Delhi të
Indisë, mesa duket mod-
erator i njohur i "Opin-
ion", Blendi Fevziu, ësh-
të rikthyer.  Ka arritur
edhe ai të shijojë këto
momente të borës nga një
lokal në kryeqytet duke
ndarë me ndjekësit e tij
një foto në "Instastory".

Albana Osmani:Albana Osmani:Albana Osmani:Albana Osmani:Albana Osmani:
Nuk kishte se si të mungon-
te një foto në borë edhe nga
prezantuesja bukuroshe e
Top Channel, Albana Os-
mani. Si fëmijë i lumtur ajo
ka shkrepur një selfie për të
memorizuar e ndarë me nd-
jekësit ndjesinë e bukur të
borës.

Olsi Klosi:Olsi Klosi:Olsi Klosi:Olsi Klosi:Olsi Klosi:
Ish-banori i "Big Brother 9"
preferoi ta shijonte këtë të
ftohtë i zhveshur gjysmë
lakuriq nën flokët e
dëborës. Dhe me nënsh-
krimin "E bardha, jeshile"
Olsi i përshtatej më së miri
atmosferës edhe pse shumë
prej ndjekësve i bëri përsh-
typje kjo foto e tij. Ka edhe
kështu!

ArArArArArmina Memina Memina Memina Memina Mevlani:vlani:vlani:vlani:vlani:
Pas udhëtimeve të shumta
të blogeres së njohur Armi-
na Mevlani, kjo ditë e
veçantë e gjeti në Tiranë.
Edhe ajo si shumë nga Vip-
at tanë nuk arriti t'i rezis-
tonte borës pa e ndarë atë
në "Instastory" me nd-
jekësit e saj.

Roza Lati:Roza Lati:Roza Lati:Roza Lati:Roza Lati:
Bie borë, por është edhe
ftohtë. Një spektakël të tillë
moderatorja e "Why Not"
ka preferuar ta shijojë bren-
da në shtëpi me dy qentë e
saj. Ka edhe kështu!

Eliona Pitarka:Eliona Pitarka:Eliona Pitarka:Eliona Pitarka:Eliona Pitarka:
Pas një shkëputje të gjatë
do të rikthehet sërish në
"2xl" të martën një nga fig-
urat e njohura të Vizion
Plus, Eliona Pitarka. Bora
e ka gjetur bukuroshen
rrugës për punë, dhe dihet

Pas një pauze të gjatë mesa duketujërat janë qetësuar dhe shokët engushtë flasin sërish. Një gjë e tillë uvu re dje kur bukuroshja AurelaHoxha kishte ditëlindjen, dhe ndërurimet e bëra në "Instastory", dallonteai i mikut të saj të ngushtë, EndritMërtiri. Prej kohësh pëshpëritej përnjë "ftohje" mes shokëve të ngushtëdhe shkaqet nuk u zbuluan asnjëherënga asnjëra palë. Por mesa duketgjithçka është kthyer si më parë. Ngaurimi i bërë prej Endritit në "Instasto-ry" duket se shokët janë pajtuar. "Mëmungon" shkruan në një nga fototAurela ku kanë dalë të dy tëpërqafuar. S'kemi për t'i kuptuargjithsesi arsyet e kësaj zënke, por erëndësishme është që i dhanë fund.

Borë bie në TiranëBorë bie në TiranëBorë bie në TiranëBorë bie në TiranëBorë bie në Tiranë

që si shumë të tjerë edhe ajo
nuk i rezistoi shkrepjes së
fotos. "E dashuroj borë" sh-
kruan mbishkrimi i Elion-
ës. E kush nuk e do?

Orinda Huta:Orinda Huta:Orinda Huta:Orinda Huta:Orinda Huta:
Një tjetër bukuroshe ka
preferuar të ndajë momen-
tet e dëborës me ndjekësit

e saj nga shtëpia. Orin-
da Huta mesa duket pref-
eron të ngrohtin sesa të
dalë jashtë në të ftohtë
për të shkrepur foto si
shumë Vip-a të tjerë.
Edhe një foto me gësht-
enja të pjekura dhe ko-
r niza e dimrit është
plotësuar!
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Tokat e zëna nga ndërtimet pa leje, vendimet nga vitit 2008 deri në vitin 2017

Pronarët që nuk kanë marrë paratë,
procedura e aplikimit për 3500 dosje
Lista me përfituesit, 6 dokumentet që duhet të dorëzohen në ‘Agjenci’
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Pronarëve që u është
marrë toka nga ndër
timet pa leje dhe nuk

kanë marrë ende kompen-
simin duhet të paraqiten në
Agjencinë e Trajtimit të
Pronave për të përfituar prej
fondit prej 18. 9 miliardë le-
kësh. Këto para do t'i përfi-
tojnë rreth 3500 pronarë në
të gjithë vendin. "Bazuar në
aplikimet e kryera në ATP
deri më tani për këtë proces,
rezulton se rreth 3500 sub-
jekte përfitues nuk janë
paraqitur fare në ATP për të
aplikuar me qëllim përfiti-
min e shpërblimit të mirat-
uar për ta në VKM-të për-
katëse. Duke qenë se ky
proces nuk është i kushtë-
zuar dhe i limituar në kohë,
ATP fton të gjithë këta sub-
jekte përfituese që të para-
qiten pranë sporteleve të saj
për të aplikuar me qëllim
përfitimin e kompensimit të
miratuar. APT, në varësi të
të ardhurave të arkëtuara
deri më sot për këtë proces
nga ALUIZNI dhe fondeve të
vëna në dispozicion nga bux-
heti i shtetit, sipas përllog-
aritjeve përkatëse, shpërn-
dan aktualisht 70% të vlerës
se miratuar në VKM për
subjektet përfituese"-thu-
het në njoftimin e Agjencisë

Ornela Manjani

1. Kërkesën për kompensim sipas formatit tip, e cila
plotësohet ne ATP;

2. Dëshminë e trashëgimisë për të gjithë
trashëgimtarët e ligjshëm të subjektit përfitues,
sipas radhës së trashëgimtarëve, në përputhje
me përcaktimet e Kodit Civil.

3. Prokurën e posaçme, të nënshkruar nga të gjitha
subjektet që përfitojnë kompensim, ku si tagër i
nevojshëm të jetë edhe e drejta për të tërhequr
vlerën financiare, në emër të tyre;

4. Vërtetimin e lëshuar nga banka e nivelit të dytë
për hapjen e llogarisë bankare në emër dhe për
llogari të subjektit përfitues, ku përcaktohet edhe
numri i llogarisë bankare ku do të transferohet
vlera financiare e përfituar;

5. Mandatpagesën, që vërteton pagimin e tarifës së
shërbimit;

6. Dokument identifikimi.

së Trajtimit të Pronave, të
cilit i bashkëlidhet edhe lis-
ta me 3500 pronarët. Pronar-
ëve, toka e të cilëve është
zënë nga ndërtimet infor-
male, u është njohur e drej-
ta e kompensimit me ven-
dim të Këshillit të Minis-
trave ku është përcaktuar

edhe shumë për secilin, por
për të marrë paratë duhet të
dorëzojnë në ATP 6 doku-
mente.
PROCEDURAT

Procedura e aplikimit nga
subjektet përfitues është e
thjeshtë. Bazuar në VKM
nr.383 date 19.05.2010 "Për

përcaktimin e procedurave
të shpërndarjes së fondit të
kompensimit në vlerë për
pronarët e pasurive të palu-
ajtshme, pronë private që
preken nga ndërtimet infor-
male", i ndryshuar, subjektet
përfitues mund të paraqesin
kërkesë individuale apo të
përbashkët, për pjesën
takuese në pronën që ko-
mpensohet. Nëse kërkesa
paraqitet nga një pjesë e
bashkëpronarëve, ajo sho-
qërohet nga prokura e
posaçme e nënshkruar prej
tyre, ku si tagër i nevojshëm
të jetë edhe e drejta për të
tërhequr vlerën financiare,
në emër të tyre. Në rastin e
kërkesave individuale të se-
cilit bashkëpronarë apo të
një pjese të tyre, për çdo ap-
likim të kryer, paguhet tarifë
shërbimi, pavarësisht se i
përket të njëjtës pasuri të
paluajtshme.

(V(V(V(V(Vijon ngijon ngijon ngijon ngijon nga na na na na numri i djeshëm)umri i djeshëm)umri i djeshëm)umri i djeshëm)umri i djeshëm)
ZYHRA RIZA MESI
REMZIE RAGIP MESI
BELKIZE RAGIP MESI
VEHIBE RAGIP MESI
NEZIHA RAGIP MESI
RUZHDI RAGIP MESI
FATIME JAKUP MESI
SKENDER XHEMAL MESI
ZIJA XHEMAL MESI
BAHRI XHEMAL MESI
YMER XHEMAL MESI
NJAZI XHEMAL MESI
HATIXHE XHEMAL MESI

5.44 8,500 46,240.00               
FATIME XHAFER KETA
GANI XHAFER PINARI
HAMIDE XHAFER KUSI
FITNETE XHAFER KUKALESHI
NURI XHAFER PINARI
SABRI SHAQIR PINARI
HAKI SHAQIR PINARI
NAZMI SHAQIR PINARI
DEMIR OSMAN PINARI
YMER OSMAN PINARI
ISMAIL OSMAN PINARI
IBRAHIM OSMAN PINARI
DAHRI OSMAN PINARI
HAXHI AHMET PINARI
HAMID AHMET PINARI
NAZMIE HAMDI KRISTANI
ALEKSANDËR HAMDI DEMA
MERITA HAMDI KALEMI
FITNETE PINARI
SAIMIR SEFER PINARI
LINDITA SEFER PINARI
LULZIM SEFER PINARI
AGRON SEFER PINARI
MIMOZA SEFER PINARI
XHAVIT SELIM FUGA
BASHKIM SELIM FUGA
FUAT SELIM FUGA
HAMIDE SELIM DOKA
ASTRIT SELIM FUGA
EVELINA SELIM HOTI
ALBAN NURI ALLAMANI
FLORINDA NURI ALLUSHI
REZART NURI ALLAMANI

20.00

LUANI SH.P.K perfaqesuar nga SANDER LUANI

300,000.00             

12,866,592.00        31,848

15,000

404.00

MYZEJEN SABRI KALESHA
ISMAIL SABRI KALESHA
SHYQYRI SABRI KALESHA
HAXHIRE MUSTAFA MEMA 8.00 120,000.00 #REF!
ARIANA RAQI PANDAZI
VLADIMIR RAQI KERENXHI
BARDHOSH JONUZ CUNGU 854.8 1,936.0 1,654,892.80    
MEHDI ISA BERBERI
IXHLALE ISA BERBERI (UJKANI)
RESHAT ISA BERBERI
BARDHOSH JONUZ CUNGU 376.0 1,936.0 727,936.00       
NERMIN KUÇI
XHEVDET KUÇI
NERMIN KUÇI
XHEVDET KUÇI
MEHDI ISA BERBERI
IXHLALE ISA BERBERI(UJKANI)
RESHAT ISA BERBERI
BARDHOK RROK PLANAJ 48.9 1,936.0 94,670.40         

10.0 15,000.0 150,450.00       
RITA LEKAJ (PALI PLANGU20.0 15,000.0 300,000.00       
Theodor Lashova
Ollga Lashova
Mihajl Lashova
NEXHMIJE REXHEP MANDIA
ZYHDI REXHEP ANAMALI
XHEVAT REXHEP ANAMALI
DRITA RIZA ANAMALI
ELVIS SHEUKI ANAMALI
SHPRESA FADIL RROJI
KUDRET FADIL ZAGANJORI
AHMET FADIL ANAMALI
VALDET FADIL ZHABJAKU
LUMNIJE MUHAMET DIBRA
SABAHET MUHAMET SHABANI
SAIDE MUHAMET LOHJA
ZAMIR SAMI HALLUNI
AGRON SAMI HALLUNI
HAMDI SAMI HALLUNI
NIKOLLA BEROVIÇ 197.5 24,000.0 4,740,000.00    
IBRAHIM MEHMET CACA
ZEJNEPE MEHMET CACA(ZADEJA)
MUHEDIN MEHMET CACA
BUJAR XHAVID CACA
ALBERT XHAVID CACA
IBRAHIM MEHMET CACA
ZEJNEPE MEHMET CACA(ZADEJA)
MUHEDIN MEHMET CACA
BUJAR XHAVID CACA
ALBERT XHAVID CACA

16.8

 PROVINCA FRANÇESKANE  SHQIPTARE

67,840.00         

245,920.00       

24,000.00         

598,224.00       

252,000.00       

309.0

9,649,024.00          

584,284.80       

926,569.60       

913,211.20       

#REF!

1,936.0

1,936.0

24,000.0

1,936.0

1,936.0

27,104

42,621.00

15,000.0

5,300.0

5,300.0

12.8

46.4

4.9

301.8

471.7

478.6

26.12

356.00
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HYSEN   ISA MYSHKETA
 BETIM     ISA MYSHKETA
 LIRIJE    ISA DAKOLI
ADILE   ISA DERVISHI
DHURATA  ISA SARACI
ALUSH ZERE 29.4 12,000.0 352,800.00       
MALIQ KALUMÇI 579.0 2,143.0 1,240,797.00    
NEVRUZE RUSHAN KOÇI
HYQMET SERVET KOÇI
TEFIK SERVET KOÇI
MUSA SERVET KOÇI
GJYLE RAMADAN HASANBELLIU
XHEZMI NOVRUZ XHEMALAJ
AGIM NOVRUZ XHEMALAJ
LAVDOSH NOVRUZ XHEMALAJ
IDAJETE RAMADAN KURTI
ENVER RAMADAN HOXHA
MYZEJEN RAMADAN HOXHA
HYSNIJE RAMADAN HASANTARI
BAHIR RAMADAN HOXHA
FETA NEIM DERVISHI
FATO NEIM DERVISHI
FELLEZA NEIM MUKA
PETRIT NEIM DERVISHI
DITURI NEIM QOLE
REFIKA RIZA HOXHA
MUHARREM RIZA HOXHA
LUAN RIZA HOXHA
MIRA RIZA JANINA
LUBJANA RIZA BUSHATI
MIMOZA RIZA ISUFI
ELTON RIZA HOXHA
SELFO RIZA HOXHA
FATMIRA MYNYR HOXHA
QERIME HOXHA
MYRTEZA HOXHA
NEVREZE HOXHA
ARJANIT XHABIJA
ALI XHEMIL HOXHA
FATIME XHEMIL QYRKU
MUHAMET XHEMIL HOXHA
BESNIK MANCELLARI 166.4 71,546.0 11,905,254.40  
MARINA JAKE LAZRI 300.00 8208 2,462,400.00    
ESAT BRAHIM BUSHATI
MINIRE BRAHIM BUSHATI
MUSA BRAHIM BUSHATI
ZYHNIJE BRAHIM BUSHATI
GJYLYZE BRAHIM BUSHATI

3,468,000.00    

4,419,982.00    

197,348.20       

55,180.00         

491.00

3,100.0

1,022.0

24,000.0

9002

17.8

193.1

144.5

NEXHMIJE ANAMALI
ZYHDI ANAMALI
DRITA ANAMALI
DIANA ANAMALI
ELVIS ANAMALI
VJOLLCA BAZE(ANAMALI)
MELEQE ANAMALI
ARJOLA ANAMALI
ARMELA ANAMALI
ARJETA ANAMALI
SHPRESA ANAMALI
KUDRETE ANAMALI
VALDETE ANAMALI
AHMET ANAMALI

ALI HAXHIJA
EMINA HAXHIJA
AHMET HAXHIJA
ISUF HAXHIJA
ALBANA ZENELI
ANILA MESI
FATIME ÇEKIÇI
ARTAN FAIK DRENI 500.00 10849 5,424,500.00    
FERIDE HOXHA
AGIM HOXHA
TEUTA HOXHA
FATIME HOXHA
HYDAJETE HOXHA
VALDETE HOXHA
ZYRA HOXHA
NAFIJE HOXHA
ZIJA HOXHA
BISERE HOXHA
SABAHETE HOXHA
REFIK HOXHA
DASHURIE HOXHA
PRANVERA HOXHA
VJOLLCA HOXHA
IRFAN HOXHA 145.00 10849 1,573,105.00    
MUHO HASHIM BETJA 4.03 10849 43,721.47         
RROK LUKE GJERGJI
MARGITE AGOSTIN GJERGJI
SADETE SADIK VLLADNA
DRITA OSMAN VLLADNA
XHEVDET BEC VLLADNA
NURIJE BEC VLLADNA
ELJAZ BEC VLLADNA
NAZIRE BEC VLLADNA
RIFAT BEC VLLADNA
HAVUSHA BEC VLLADNA
BELKIZE BEC VLLADNA

BUSHATIRIZA 4,696,613.46    

183,280.72       

3,254,700.00    

40,734,950.20  

3,580,170.00    

9002

128,458.54       

330.00

14.27

300.00

9002

9002

10849

9002

10849

20.36

521.73

4,525.10

SADETE SADIK VLLADNA
DRITA OSMAN VLLADNA
XHEVDET BEC VLLADNA
NURIJE BEC VLLADNA
ELJAZ BEC VLLADNA
NAZIRE BEC VLLADNA
RIFAT BEC VLLADNA
HAVUSHA BEC VLLADNA
BELKIZE BEC VLLADNA
SADETE SADIK VLLADNA
DRITA OSMAN VLLADNA
XHEVDET BEC VLLADNA
NURIJE BEC VLLADNA
ELJAZ BEC VLLADNA
NAZIRE BEC VLLADNA
RIFAT BEC VLLADNA
HAVUSHA BEC VLLADNA
BELKIZE BEC VLLADNA
BABUSH DELIA 79.30 9555 757,711.50       
NAKIJE ILIA
ADIL BABAMETO
KRESHNIK VUTHI
FATMIRA GJATA
LULEZIM BEQIRI
EDMOND BEQIRI
QAMIL FERHATAJ
HABIBE FERHATAJ
SALIHE FERHATAJ
MYZEJEN FERHATAJ
ENVER FERHATAJ
VIRJON FERHATAJ
MYSADETE FERHATAJ
GJERAQINE FERHATAJ
MIRANDA FERHATAJ
BUJAR FERHATAJ
ERMAL FERHATAJ
SINAN FERHATAJ
RIDVAN  BEJKOSALA
MBARIME BEJKOSALA
FATIME BEJKOSALA
ALFRED BEJKOSALA
ZIGUR BEJKOSALA
ARMAND BEJKOSALA

954,712.00       

2,845,692.70    

425,197.50       

3,204,810.00    

270,640.90       

4,914,042.00    

88.00

262.30

483.00

315.00 10174

44.50 9555

10061

10174

10849

10849

26.90

VIKTOR BEJKOSALA
RIDVAN BEJKOSALA
ENGJELLUSHE BEJKOSALA
AURELA BEJKOSALA
ZENEPE BEJKOSALA

2,001.00 3232 6,467,232.00    
RABANI ALI BOCAI 500.00 3232 1,616,000.00    

182.00 3232 588,224.00       
HATIXHE JASHAR MUÇAJ 19.00 3232 61,408.00         

260.00 3232 840,320.00       
HAJRIJE DEMUSH SHALA (FEJZO)
HYSEN  IDRIZ FEJZO

138.70 4,660.0 646,342.00       
QAMIL OSMAN BREGU 600.00 202.0 121,200.00       
XHETAN BAJRAM KACDEDA 800.00 1,360.0 1,088,000.00    
DYLBER SELIM SELMANI 300.00 476.0 142,800.00       
FASLLI ADEM MAVRIQI 500.00 498 249,000.00       
REXHEP MYSLYM DELIU 52.40 1,578.0 82,687.20         

1,159.30 30,060.0 34,848,558.00  
FAIK SELIM MECA 2.30 120,000.0 276,000.00       
ISA ZENEL LIKSALA 3.90 120,000.0 468,000.00       
FATMIRA BAKIU
SAIDE DEMA
BUJAR MUSA KAJTAZI 9.90 31,048.0 307,375.20       
ANDROMAQI ANDREA JORGJI
KRISTAQ VASIL JORGJI
MARJETA VASIL CILI
LULZIM QAZIM KIKA
HALIL QAZIM KIKA
AFERDITA QAZIM KIKA
VJOLLCA QAZIM VORPSI
LIRI QAZIM KIKA
FLUTURA QAZIM VERZIVOLLI
NADIRE SHABAN KIKA
SADETE SHABAN KIKA
SOKOL MUHARREM KIKA
ALKETA MUHARREM KIKA
HAXHIRE SHABAN KIKA
KUJTIM ALI KIKA
BARDHYL ALI KIKA
AVENIR ALI KIKA
ZYBER BELBA 177.60 33,615.0 5,970,024.00    

213.30 120,000.0 25,596,000.00  
SUL KRUJA
AISHE ALLUSHI
BAJRAM ALLUSHI
ARTAN ALLUSHI
ELVIS ALLUSHI
ELSIDA ALLUSHI
TATJANA SHTISHI

Shoq TIVA sh.p.k

KSAMIL INVESTMENT sh.p.k

KOMUNITETI BEKTASHIAN 

KSAMIL INVESTMENT sh.p.k

31,048.0

22,493.0

10061

13000

120,000.0

134,817.40       

4,704,000.00    

1,586,000.00    

62,096.00         

438,613.50       

771,509.90       

72,439.20         

KISHA KATOLIKE

KSAMIL INVESTMENT sh.p.k

10061

22,493.034.30

19.50

2.00

39.20

122.00

13.40

7.20

EDUARD GJINI 5.82 22,493.0 130,909.26       
364 11870 4,320,680.00    
91 11870 1,080,170.00    

ELVIRA BEKTASH NUMANI
FLUTURA SABAHEDIN NUMANI
ERMIRA VEFIK NUMANI
RRUSTEM AVDYL GJOÇAJ 30.06 1,998.0 60,059.88         

PRODHIM MOBILERIE SH.A
PRODHIM MOBILERIE SH.A

3,645.0 65,500.65         17.97
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Sipërfaqja e 
parcelës që 
do të 
shpërblehet 
(m²)

Vlera 
truallit 

Vlera e 
shpërblimit 
(lekë)

Emri Atësia Mbiemri

Sipërfaqja e 
parcelës që 
do të 
shpërblehet 
(m²)

Vlera 
truallit 

Vlera e 
shpërblimit 
(lekë)

Emri Atësia Mbiemri

AGIM M. MOJSJA
LATIF XH. KOJKU
GEZIM S. QOSJA
QAMILE M. QOSJA
XHEMILE M. QOSJA
HAVA M. QOSJA
ZYRA M. QOSJA
BUKURIJE M. QOSJA
ZEQINE M. QOSJA
SUZANA SEIT QOSJA
LINDITA SEIT QOSJA
FATMIR SEIT QOSJA
MAJLINDA SEIT QOSJA
ZYRA XHAFERR PLAKA
BEHIJE LLOKMAN NEZHA
SHQIPE XHAFERR BALI
AVNI XHAFERR BALI
DRITA XHAFERR TAFANI
BUJAR XHAFERR BALI
LILJANA XHAFERR TAFANI
LUFTIM XHAFERR BALI
FATOS XHAFERR BALI
MUHAMET CAN XHIKA 76.3 395 30,138.50               
NIKO ISUF ASLLANI 107.5 395 42,462.50               
HASAN QAMIL PERÇI 1258.7 399 502,221.30             
MUSTAFA MUSA SHARRA
GENTIAN MUSTAFA SHARRA
MET SELIM GRACENI 300.00 1637 491,100.00             

292.2 258 75,387.60               
153.9 2578 396,754.20             
240.3 2578 619,493.40             
91.00 2578 234,598.00             
31.00 2578 79,918.00               
111.13 2578 286,493.14             
725.6 2578 1,870,596.80          
143.06 2578 368,808.68             
63.76 2578 164,373.28             
188.7 2578 486,468.60             
297.7 2578 767,470.60             
142.74 2578 367,983.72             
170.47 2578 439,471.66             
3.70 13,000 48,100.00         
73.10 13,000 950,300.00       
252.30 13,000 3,279,900.00    

BASHKIA GRAMSH
BASHKIA GRAMSH
BASHKIA GRAMSH

BASHKIA GRAMSH
BASHKIA GRAMSH

BASHKPRONSI TRASH. FAM.  HEBA
BASHKPRONSI TRASH. FAM.  HEBA

BASHKIA GRAMSH
BASHKIA GRAMSH

BASHKIA GRAMSH

BASHKIA PRRENJAS

BASHKIA GRAMSH
BASHKPRONSI TRASH. FAM.  HEBA

BASHKIA GRAMSH
BASHKIA GRAMSH

BASHKIA GRAMSH

10016

467

439

399

54,875.00               

139,352.80             

31,161.90               

882,409.60             

125.00

78.1

298.4

88.1

LEONIDHA HEBA
KTHANSIPI HEBA
GJENOVEFA HEBA
DHIMITRAQ HEBA
FREDERIK HEBA
PARASHQEVI HEBA
KONSTANDIN HEBA
ELVIRA HEBA
LEONIDHA HEBA
KTHANSIPI HEBA
GJENOVEFA HEBA
DHIMITRAQ HEBA
FREDERIK HEBA
PARASHQEVI HEBA
KONSTANDIN HEBA
ELVIRA HEBA
AUREL HEBA 90.80 13,000 1,180,400.00    
VLASH HEBA
VANGJEL HEBA
EMANUEL HEBA
MARGALINA HEBA
AGIM POPA
SONJA POPA
AGIM HEBA
VILSON HEBA
PAUL DANIL
KRISTAQ DANIL
VASILIKA KONOMI
MAGALENA HEBA
ANEA HEBA
OLTA HEBA
AUREL HEBA
VLASH HEBA
VANGJEL HEBA
EMANUEL HEBA
MARGALINA HEBA
AGIM POPA
SONJA POPA

13,000

13,000

13,000

13,000

13,000

13,000

12,906,400.00  

7,012,200.00    

3,474,900.00    

13,503,100.00  

1,274,000.00    

8,828,300.00    

267.30

1,038.70

98.00

539.40

679.10

992.80

AGIM HEBA
VILSON HEBA
PAUL DANIL
KRISTAQ DANIL
VASILIKA KONOMI
MAGALENA HEBA
ANEA HEBA
OLTA HEBA

75.80 13,000 985,400.00       
SHPRESA LUTO DERVISHI 4.50 6,294 28,323.00         
NAKIJE ILIA
ADIL BABAMETO
KRESHNIK VUTHI
FATMIRA GJATA
LUMAN HARUN SHULI 169.70 411 69,746.70         
SHEFQET BOGDANI
BEDRIE MOLLA

BASHKPRONSI TRASH. FAM.  HEBA

31,048

10,174

13,000

742,047.20       

12,841,400.00  

3,001,330.00    

23.90

295.00

987.80

AQIF BEKTASHI
BARDHHANE NAIPI
ERDIT PELINKU
ERMIRA DOKA
ERMIRA PELINKU
FATBARDHA LUCA
LORIN PELINKU
LULBARDH PELINKU
LUMBARDHE NAZIFI
IKBAL PELINKU
ALKET PELINKU
LEALBA PELINKU
BARDHYL PELINKU
AQIF BEKTASHI
BARDHHANE NAIPI
ERDIT PELINKU
ERMIRA DOKA
ERMIRA PELINKU
FATBARDHA LUCA
LORIN PELINKU
LULBARDH PELINKU
LUMBARDHE PELINKU
IKBAL PELINKU
ALKET PELINKU
LEALBA PELINKU
BARDHYL PELINKU

288.30 21,077 6,076,499.10    
RAMADAN MEMINAJ 33.00 30,059 991,947.00       
DIELA PREKA 48.50 26,137 1,267,644.50    
SHPRESA SHABAN VIÇA 34.50 1,484 51,198.00         
SHPRESA SHABAN VIÇA 32.90 1,484 48,823.60         
AMELIA MUZHANI (HOXHA )

GJOVALIN MUZHANI  

TEODORA MUZHANI ( VOCI )

ERMINE
MUZHANI ( ZADRIMA )

TEREZINA NIKOLLA

GRETA NIKOLLA

PAÇ MARKU

VIKTOR GANJOLLA 166.40 8,208 1,365,811.20    
TEREZINA ZEF BALLATA

ANJEZE ZEF CEKLIAJ

PAÇ ZEF RAKA

GJOVALIN ZEF RAKA

ALFRED ZEF RAKA

SHOQ. "SUPERBETON" SH.P.K

8,208

120,000

120,000

2,328,000.00    

416,638.08       

15,816,000.00  

1,641,600.00    

65,084.46         9,002

8,208

7.23

200.00

50.76

19.40

131.80

GJON MARK SHKAMBI 200.00 8,208 1,641,600.00    
GEZIM HYSENI

HANIFE HYSENI

ENVER MANDIJA 5.38 9,002 48,430.76         
ILIRIA TIRANA

SKENDER TIRANA

MAJA ADEMI(TIRANA)

KIZE TIRANA

AFERDITA TIRANA

RITA TIRANA

ROZAMOND TIRANA

TURHAM TIRANA

BARDHYL TIRANA

GANI TIRANA

MUSA MALO HETA 27.00 9,002 243,054.00       
LLAMBI BARDHI
HOLTION VASIL MITRUSHI
MARIE PETRO BARDHI
SOKOL PETRIT BITRI
MERI BARDHI
ELVIN NIKOLLAQ BARDHI
ARDI NIKOLLAQ BARDHI
QAMIRAN DILAVER BERBERI 
EMINE DILAVER BERBERI 
TEKI DILAVER BERBERI 
NEVREZ DILAVER BERBERI 
MYNEVER DILAVER BERBERI 
SAFIE JONUZ BERBERI 
AHMET JONUZ BERBERI 
NEDIJE  JONUZ BERBERI 
TELET XHEVAT BERBERI 
EDUART XHEVAT BERBERI 
ERZEN XHEVAT BERBERI 
DHIMITER KLIME GUÇI 335.00 13,010 4,358,350.00    
KLOMENI CANI
ALEKSANDRA CANI
ZAHO CANI
JORGO CANI
MARINA CANI
KOSTANDIN CANI
ANASTAS CANI
URANI CANI
SONJA CANI
MIHALLAQ CANI
ALFRED CANI
HALIL HOXHA
DASHAMIR HOXHA
ADOR HOXHA

13,010 433,233.00       

670,400.00       

125,582.40       

1,386,594.00    

429,729.30       

3102

419

8,208

4081

447.00

33.30

105.30

15.30

1,600.00

REBANI ALI BOCAI 500.00 3,232 1,616,000.00    
HEINZ SCHMIDTCHEN
GISELA BAUER
QAMIL MEHMET PALANIKU
LIRIJE MEHMET PALANIKU
FITNETE MEHMET PALANIKU
HAVA MEHMET PALANIKU
NEXHMIJE MEHMET PALANIKU

120,000

24019

31,800,000.00  

2,577,238.70          107.30

265.00

(V(V(V(V(Vijon nesër)ijon nesër)ijon nesër)ijon nesër)ijon nesër)
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IN MEMORIAM

Arti në zi për humbjen e kritikut, kur mbronte
Galerinë Kombëtare nga frika e bandave

Gëzim Qendro erdhi në GKA në fund
të vitit 1998 dhe u largua në vitin

2002 kujton Suzana Varvarica Kuka për
Qëndron e pyetur nga "GSH".

E ka njohur shumë kohë më parë, kur
punonin në filmin vizatimor në Kinostu-
dio. Dhe ky është rrëfimi i saj:

Pas viteve '90 u bashkuam përsëri në
Galeri me të ndjerën Majlinda Agolli dhe
mikun tonë të përbashkët specialistin
Andon Ikonomi. Na u duk se po punonim
si dikur dhe asgjë nuk kishte ndryshuar,
vetëm se tani Gëzimin e kishim drejtor
dhe e respektuam që të tre si të tillë.

E kam njohur në rini dhe e respektoja
për vullnetin e fortë që kishte për leximin
dhe dijen. Më pas për pasionin dhe talen-
tin në përkthimin e ideve në imazhe.

Në Galeri dukej i rritur, plot dinjitet
dhe personalitet të formuar. I edukuar
jashtë vendit kishte fituar qartësinë e
funksionit të sistemit të artit ndërko-
mbëtar. Kjo e nxiti që në galeri të krijon-
te një institucion kombëtar ekspozues
me parametra bashkëkohorë. Ai u bë ini-
ciator i ekspozitave të konceptuara nën
një ide dhe shumë informacione. Ai e

Gëzim Qendro
Si ikën në heshtje një fisnik
(dhe një rrëfim i pathënë për '98-ën)

Gëzim Qendro iku dje në moshën 60-
vjeçare. Iku në heshtje. Siç pati jetu
ar në heshtje, si një prej fisnikëve të

fundit në një vend zulmëmëdhenjsh të rre-
jshëm. Prej kohësh ai vuante nga një
sëmundje e rëndë, po në heshtje. Pa e ulëri-
tur dhimbjen e tij. Fliste rrallë, fliste vetëm
kur kishte diçka për të kumtuar. Fliste pa
dashur të sulmonte, pa dashur as të binte
në sy, pa dashur që objektivët të ktheheshin
drejt tij, e pa dashur ta shihte veten në me-
dia më shumë se në pasqyrë. Fliste pa
dashur të përfitonte, por padyshim duke e
bërë përfitues dëgjuesin e shikuesin.

Ka pak njerëz në Tiranë e në laminë e
artit që kanë peshën e fjalës së tij. Ka ako-
ma më pak që dinë ta bëjnë si ai, pa arro-
gancë, pa luftë, pa i marr skenat me zor.
Përkundrazi, ai i kishte zët skenat. E lehtë
si pupël dhe e rëndë si gur, fjala e Qendros
pati gjithherë forcën e madhështisë.

Prej dje, nuk është më mes nesh. Për
shumëkënd, qe lajmi i parë i ditës. Një ikje
e trishtë. Kush e ka njohur ka rrëmuar në
kujtime për të gjetur biseda, e foto, për të
kujtuar çfarë thoshte e si e thoshte. Dikush
për të nderuar Qendron, e dikush veten. Sot
e dimë me siguri se na duhej më shumë se i
duheshim, e së në çdo tast që shtypim, diç
po marrim prej lavdisë së tij. Me kohë, në
mundshim t'i ngjajmë sadopak urtisë që bar-
tte e urtisë që jepte, do na e falë. Së paku, do
kemi përfituar prej shembullit të tij.

Për pasionin për punën, për dashurinë
për artin, për dijen mbi kujtesën e arteve
në Shqipëri, për ekranin e trashëgiminë, për
filozofinë e kritikën, për shembujt e
panumërt që ofronte prej më larg. Në respe-
kt të ngjarjeve e mendimeve, që ai nuk don-
te të ishin publike, as sot, shumë syresh nuk
do dalin. Le të mbeten në eter ato që si të
tilla i patëm lënë.

Por që shembulli i tij të mos humbë në
babëzinë e madhe për famë e pushtet, mes
atyre që e citojnë edhe pse nuk mundën ta
kuptojnë kurrë, më duhet të risjell në vë-
mendje një bisedë të dy viteve më parë, kur
koha e desh të bënim një intervistë për ar-
tin në realizmin socialist. Në takimet para-
prake për intervistën, ndodhi që të më
rrëfente ndodhi të jetës së tij. Dëgjoja një zë
të ulët, një narracion të qartë. I ngjante një
filmi: një burrë me thinja, më tregonte për
kohë që nuk i kisha jetuar. Kur Tirana i ish-
te dorëzuar kaosit të 1998-ës, Gëzim Qendro,
atëkohë në krye të institucionit më të rëndë-
sishëm të artit pamor në vend, flinte në
Galerinë Kombëtare, për të mbrojtur artin
e një vendi në flakë. Kur ai kërkonte
mbrojtje nga shteti për Galerinë, shteti qesh-
te me të, qeshte se si ky burrë po mbronte
pikturat në një skenë apokaliptike të rënies
së shtetit. Por ai qëndroi, i vetëm, në god-
inën përbri teatrit, kur të tjerë rendnin të
merrnin ç'të mundnin, ai qëndroi të mbron-
te ç'të mundte.

Ceremonia e homazheve dhe pritja e
familjareve sot nga ora 10:00 deri më 11:00,
tek Galeria Kombëtare e Arteve, e prej andej
në orën 11:00 do bëhet nisja për në banesën
e fundit në varrezat e Tufinës. La pas një
vajzë dhe një grua që do të dijë ta ruajë me

dinjitet kujtimin e veprën e tij.
IKJA E QENDROS

E para që shkroi për ikjen e Qendros, ish-
te ministrja e Kulturës, Mirela Kumbaro.
"Trishtim i madh! Vendosi të largohet sot
prej nesh, pas një sëmundje të rëndë dhe
shumë para kohe, një nga më të mirët, më
profesionistët e më të mençurit e artit dhe
të mendjes, kritiku dhe historiani i estetikës
dhe artit, drejtori që bëri kthesën në Galer-
inë Kombëtare të Arteve, Gëzim Qendro. Le
vepra shumë të mira mik! Por edhe na le një
boshllëk të madh njerëzor e miqësor siç
vetëm fisnikët munden. Je i pazëvendë-
sueshëm! Lamtumirë!". Pas saj, edhe kryem-
inistri Edi Rama, u shpreh "Hidhërim për
ndarjen nga jeta të Gëzim Qendros, një mik
i mirë, fjalëpakë e punëshumë, studiues i
zoti i artit e njeri i rrallë, që nuk ia doli dot
mbi sëmundjen e rëndë, por la pas kujtimin
e bukur të kulturës e të fisnikërisë së tij të
posaçme. Lamtumirë o mik!"

Si një nga kritikët dhe filozofët më të njo-
hur në vend, e një nga themeluesit e Bie-
nales së Artit të Tiranës, miqtë që e deshën
qenë shumë.

Stefan Taçi kujtoi se pat shpresuar deri
në fund, që Gëzimi ta mundte sëmundjen.
"E dinim gjendjen e tij shëndetësore të ko-
hëve të fundit, por njeriu shpreson gjith-
monë, deri në minutën e fundit, aq më
shumë kur dinim kurajën e vetë Gëzimit".
Në një bisedë të ditëve më parë, Taçi kujtoi
se i kishte çuar një mesazh për ta përgëzuar

dhe falenderuar për librin
"Kinostudio 'Shqiperia
vjetër". "Bashkë me me-
sazhin i kisha çuar një imazh nga faqja e
fundit e librit ku kisha skicuar atë vetë në
profil siç e mbaja mend unë në vitet kur
punonim në Kinostudio. Dukej i prekur nga
fjalët e mia mbi librin dhe skicën, folëm disa
minuta e as më shkonte ne mend se pas 20
ditësh zëri tij do fikej kaq shpejt. Dukej aq
kurajoz. Më tha se po punonte për një libër
të ri"- shkroi dje Taçi.

"E njihte si pakkush tjetër estetikën dhe
kritikën bashkëkohore të arteve pamore:
kolegët e tij do ta vënë këtë në dukje më mirë
se unë. Me veprën e tij provoi mundësinë e
një qasjeje tjetër, më refleksive dhe larg
bujës, ndaj artit të Realizmit Socialist dhe
krejt historisë së pikturës shqiptare. Prej tij
do të më mbeten edhe përshtypjet e shpërn-
dara të atyre pak orëve që kemi ndenjur
bashkë në Tiranë; si dhe premtimet, tani
të pambajtshme, për t'u takuar sërish", tha
dje Ardian Vehbiu. Për drejtorin aktual të
GKA-së, Erzen Shkololli, "kemi humbur një
profesionist të vlefshëm, njohës dhe kritik
të artit të çmuar, por mbi të gjitha një mik
të veçantë".
JETËSHKRIM

Profesor i Asociuar i Teorisë së Artit dhe
Kritikës, Shef  i Departamentit të Arkitek-
turës dhe Dizajnit, në një universitet privat,
në Shqipëri. Është diplomuar në "Academie
voor Beeldende Vorming", Amsterdam,

Holandë (1992-1996) dhe ka mbrojtur doktor-
aturën në Estetikë në Universitetin "Paris
VIII" (2009) për pikturë. Ka qenë drejtor arti
i filmave të animuar në ish-Kinostudion "Sh-
qipëria e Re", drejtor i Galerisë Kombëtare
të Arteve në Tiranë (1997-2002), drejtor i re-
vistës së artit PamorART" (1998-2002), bash-
këdrejtor dhe një nga kuratorët e tre edi-
cioneve të para të Bienales në Tiranë, kura-
tor i ekspozitave "Surrealizmi socialist",
"Homo Socialisticus", "Post EVA", "Nostal-
gji", "Glocal"; bashkëkurator i ekspozitës "In
& Out"; ka marrë pjesë në konkursin e për-
vitshëm mbi artin bashkëkohor Onufri
(1997, 2001). Ekspozita të tjera të kuruara nga
ai janë: Çmimi Myslim Mulliqi, Antologjia
e Shpresës, Koordinatat Onirike të Nën-
vetëdijes, Zbrazëtia Ludike e Objektit, Mes
Orientit dhe Oksidentit. Që prej vitit 1992
ka botuar mbi 100 artikuj në shtypin sh-
qiptar dhe të huaj mbi çështje rreth historisë
së artit shqiptar. Është autor i tre
monografive për artistët shqiptarë: "Arke-
ologjia e Mëngjesit (Dituria), "Heronjtë janë
të uritur" (Onufri), "Surrealizmi socialist"
(l'Harmattan) dhe përkthyes i 14 titujve li-
brash të lidhura kryesisht me historinë e
artit dhe teorinë e artit. Ka qenë gjithashtu
një nga kuratorët e Muzeut "Shtëpia me
gjethe" dhe anëtar i jurisë së Ministrisë së
Kulturës për Bienalen e Venecias.

Ngushëllojnë Rama e Kumbaro:
Lamtumirë, je i pazëvendësueshëm!

Fatmira Nikolli

Vehbiu: Premtimi i pambajtur, Stefan
Taçi: Po punonte për një libër tjetër

SUZANA VARVARICA KUKA: KUJTOVA SE DO
IA HIDHTE, NUK E KISHTE KOHËN TË IKTE

grupoi veprën e artit si një kohë dhe një
hapësirë e kjo vlejti për të kuptuar edhe
më shkoqur sesi kishte ndikuar metoda e
realizmit socialist në jetën e artistit dhe në
deformimin e njeriut, i cili rëndom quhej
"njeriu i ri". Ai është iniciator i revistës së
vetme të artit të GKA, Tiranë "PamorArt",
e cila pas tij nuk e gjeti më dritën e botim-
it, por ne aso kohe ishim të gëzuar dhe mad-
je menduam se diçka shumë të paqme dhe

intelektuale po bënim. Gjatë kohës së tij
në drejtim u organizuan ekspozitat atrak-
tive dhe mbresëlënëse ndërkombëtare
"Onufri", "Marubi" e "Bienalja e Tiranës"
e shumë kombëtare. E kjo ishte koha kur
artisti shqiptar u përball me shumë vësh-
tirësi, kur ndjeu konkurrencën dhe nive-
lin e tij në sipërfaqen e artit bashkëkohor
ndërkombëtar. E kjo situatë ishte një sit-
uatë e fortë kthese e ndryshimi. Ai është
autor i dhjetëra librave me vlerë në fush-
ën e studimit, estetikës, artit dhe filozo-
fisë. Për të ndjerin dhe të diturin Qendro,
siç ne e themi emrin e tij kam shumë për
të treguar e shkruar.

Nuk do harroj takimin tonë me biseda
që nuk mbaronin, në tavolinën ku u ulëm,
pranë shtëpisë së tij e kur doli nga spita-
li. Shpresova se ia kishte hedhur për
gjithmonë. Por, Ai, Qendro, ç`ka shkru-
ar, ç`ka kemi biseduar nuk do të harro-
hen askurrë, për ne miqtë e tij. Nuk e
kishte kohën të ikte.

Në foto:
Gëzim Qendro

Në foto:
Suzana
Varvarica
Kuka
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Tangoja europiane
e ShqipërisëNga Ilir Kalemaj

(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)

... disa kohësh edhe nga Procesi i
Berlinit. Në këtë moment do të
ketë një vendimmarrje bazuar në
meritën e vendeve kandidate, por
nuk përjashtohen edhe faktorët
gjeopolitikë. Ardhja e kryekomi-
sionerit Juncker në Tiranë, në
kuadër të turit ballkanik, në një-
farë mënyre përsëriti refrenin e
vjetër të "bërjes së detyrave të sh-
tëpisë" përpara hapjes së negociat-
ave për anëtarësim në BE. Parimi
i Regattës, ku secili vend do të
vlerësohet sipas meritës është një
parim i përsëritur qysh nga Sami-
ti i Selanikut në 2003 që çeli
rrugën e perspektivës europiane
për vendet e Ballkanit Perëndi-
mor. Kjo farë tango ku ne ballkan-
asit e mirë bëjmë sikur i bëjmë
detyrat me përpikëri, ata (Brukse-
li) bëjnë sikur na besojnë dhe në
fund ripërsëritet avazi i vjetër i
kushteve të stërpërsëritura, ku
kryeson reforma e nisur dhe ende
e pa bitisur e drejtësisë dhe "them-
bra e Akilit" e korrupsionit, janë
dhe një ushtrim i mirë logjike apo
metafizike se kur do i hapim dhe,
akoma më e rëndësishme, kur do i
përfundojmë negociatat për
anëtarësimin e plotë.

Vendet europiane mund të
kenë rezerva specifike, por bash-
kohen tek reforma e gjyqësorit
dhe mirëfunksionimi i shtetit të
së drejtës. Thënë kjo, vende speci-
fike mund të kenë kërkesa speci-
fike, por jo bllokuese, në këtë rast
mund të kemi çelje negociatash
me kushte, pa plotësimin e të
cilave çelja nuk bëhet efektive,
por në rastin e plotësimit të tyre
nuk kërkohet një vendim i ri i
Këshillit Europian. Për shembull,
Greqia mund të aplikojë veton,
ndonëse nuk ka dhënë sinjale të
tilla direkte dhe kjo nuk cenon
vetëm procesin e integrimin, por
ushqen dhe nacionalizmin në
përgjithësi. Zgjidhja e çështjes së
detit, një problem i mprehtë dhe
aktual, nuk është dhe nuk duhet
të jetë një emergjence për të për-
fituar mbështetjen e Greqisë, por
një zgjidhje ligjore dhe profesion-
ale që do t'i rezistojë kohës dhe
nuk do të ushqejë nacionalizmin
apo qëndrime bllokuese.

Rasti i Kroacisë është tregues
i mirë i çfarë mund të ndodhë me
hapjen e negociatave nëse reko-
mandimi i Komisionit është pozi-
tiv tani në pranverë. Kroacia i
hapi në 2005 negociatat me kusht

për bashkëpunim të plotë me
Gjykatën Ndërkombëtare të Kri-
meve për ish-Jugosllavinë. Nga
prilli deri në tetor u vëzhgua më
imtësi procesi i bashkëpunimit
nga ana e Kroacisë deri sa Këshilli
e pranoi arsyetimin e Komisionit
për bashkëpunim të plotë dhe pa
kushte të Kroacisë si dhe rish-
ikimin tërësor të legjislacionit të
vendit që u gjykua të ishte në për-
puthje me acqui communitaire.
Ndërkohë problemet e Kroacisë
me Slloveninë për Gjirin e Piran-
it dhe të drejtat e peshkimit
vazhdojnë edhe sot e kësaj dite
me Kroacinë që refuzon një ar-
bitrim ndërkombëtar.

Ndërsa Kroacia e mori statusin
kandidat në 2004 dhe u bë pjesë e
BE-së në 2013, Maqedonia që e
mori veç një vit më pas statusin
kandidat, pra në 2005, ende sot që
flasim nuk ka hapur negociatat
dhe ka mundësi mos t'i hapë as
gjatë këtij viti ndonëse ka bërë
progres të qenësishëm muajt e
fundit. Kjo kryesisht për shkak të
vetos greke për çështjen e emrit,

por dhe probleme të tjera të
brendshme ku rritja e autorita-
rizmit dhe nacionalizmit retro nga
ana e ish-kryeministrit Gruevski
nuk ndihmuan aspak në këtë
drejtim. Krejt ndryshe situata me
Malin e Zi që brenda një kohe jas-
htëzakonisht të shkurtër si shtet
i mëvetshëm ka arritur progres të
qenësishëm që nga marrja e sta-
tusit kandidat në 2010, hapjen e
negociatave në 2012 dhe hapjen e
30 kapitujve të negociatave duke
përfunduar suksesshëm tre prej
tyre. Serbia, me dy vjet vonesë në
secilin prej këtyre hapave të Malit
të Zi, është në radhë për të qenë e
dyta nga vendet që priten të
anëtarësohen deri në 2022-2023
sipas projeksioneve të fundit të
zyrtarëve të BE-së dhe analistëve
politikë, ndonëse në rastin serb
vlen të rikujtojmë dhe kushtëz-
imin me njohjen e Kosovës në një
moment të dytë.

Momenti i ardhjes së kryeko-
misionerit Juncker dhe dhënia e
sinjaleve të forta që dera e BE-së
qëndron hapur për sa kohë nuk

Opinioni i   Ditës

zgjedhim të rrimë si barbarët në
Romën e lashtë ante portas, duhet
të shërbejë në rrugën e integrim-
it si një reflektim kombëtar për
prioritetet dhe sfidat e vendit.
Është detyrë e mazhorancës që të
shtrijë dorën e bashkëpunimit të
sinqertë institucional me aktorët
dhe faktorët opozitarë për të kri-
juar kushtet për një dialog ko-
mbëtar përtej retorikës politike të
ditës në lidhje me çështjet e inte-
grimit. Opozita, gjithashtu, duhet
ta shohë si një mundësi kapitaliz-
imi politik bashkëpunimin për një
proces integrues më pak konflik-
tual dhe të orientuar drejt debatit
teknik për realizimin e atyre kush-
teve dhe kritereve që çelja e ne-
gociatave dhe mandej negocimi i
suksesshëm i tyre të mos hasë në
mure bllokuese. Nëse integrimi
vërtetë do të kërkohet si mundësi
e përmirësimit të jetës së sh-
qiptarëve, llogaritë duhet të jenë
të ftohta dhe të shmanget përdori-
mi si instrument politik për ta shi-
tur si produkt elektoral në favor
të njërës apo tjetrës palë.

GAFORJA

DEMI

UJORI

SHIGJETARI

AKREPI

PESHORJA

LUANI

VIRGJERESHA

BINJAKET

DASHI

PESHQIT

Do të keni romancë dhe krijimtari, me
Hënën dhe planetët që ju mbështesin.
Duke ndjekur intuitën e juaj, nuk mund të
gaboni. Partneri dhe miqtë do t'ju kushtojnë
vëmendje të veçantë dhe ju ndjekin në ve-
primtarinë tuaj të shumëllojshme.

Kanë të drejtë të urtët, kur thonë se puna të
ngushëllon. Sidomos kur ndërmerr veprim-
tari krijuese, që ju e pëlqeni dhe ju jep
kënaqësi. Kushtojini rëndësi edhe kohës
së lirë, duke u marrë me gatime, vallëzim
ose gjëra të tjera që ju pëlqejnë.

Do të keni dëshira dhe ndjenja që do t'i
mbani të kyçura, sidomos për ata që zem-
rën nuk e kanë plotësisht të lirë. Dashuri
platonike dhe të pashprehura për beqarët,
shumë të ndrojtur apo të pasigurt për t'u
shprehur. Megjithatë me pak guxim gjithç-
ka mund të ndryshojë.

Në punë do të keni të zotët. Me gjakftohtësi
do të menaxhoni punët dhe situata të ndër-
likuara edhe në distancë. Largpamësia dhe
analiza juaj do të përshkojë kudo! Keqkup-
timet në çift do të mund t'i sqaroni në një
vend romantik, larg nga stresi i përditshëm.

Dita është e mbushur me pengesa, duke
filluar me Hënën që përballet me Jupiterin,
i cili ka edhe prirje armiqësore. Të pa-
kënaqur në të gjitha frontet! Nuk keni asnjë
mbështetje nga planetët e tjera, madje
edhe Venusi ju anashkalon.

Do të keni krijimtari të fuqishme. Në udhë-
time u bëni edhe më të hapur dhe veprim-
taria që ndërmerrni është e mbushur me
fantazi. Me partnerin nuk do të kufizoheni
duke folur vetëm për dashurinë: tema e
parapëlqyer preferuar nisin nga muzika e
deri tek piktura.

Të ndiheni të mërzitur ju prek në sedër, tash-
më që Hëna po ju ndjek në heshtje, pa
ngritur edhe një gisht në favorin tuaj.
Përkushtimi i saj është të mbajë të mbyllu-
ra me çelës emocionet, ndjenjat si edhe
ndoshta një dashuri të fshehtë.

Në çifti njëri nga të dy bën pak si tekanjoz,
ndoshta ju, por vetëm për argëtim. Kujdes,
partneri është duke ju vëzhguar, i gatshëm
për t'jua kthyer me të njëjtën monedhë.
Xhelozia bren në zemër dhe të mbani emo-
cionet në kontroll, bëhet më e vështirë.

Do të keni tensione në çifte. Është e
vërtetë se Venus është në anën e juaj,
por sot  është në konf l ik t  me Hënën.
Gjërat konkrete do t'ju ndihmojë në punë.
Do t'i kushtoni vëmendje çështjeve finan-
ciare dhe si gjithmonë çdo projekt ka
nevojë për një sponsor.

Me një atmosferë romantike dhe poetike
Venusit në shenjë ndryshon të gjitha sferat
e jetës, nga dashuria tek puna, nga ëndrra
në realitetin e përditshëm. Bashkëveprimi
i planetëve e bën çdo gjë më të bukur, duke
ju përmbushur emocionalisht.

Lidhja ka nevojë për një pauzë për të refle-
ktuar: kur duke planifikuar të ardhmen men-
don më shumë për të kaluarën, kjo do të
thotë se diçka duhet të ndryshojë. Pak të
motivuar dhe jo shumë të qetë në rutinën e
punës, nuk jeni të qartë dhe nuk tregoni as
edhe durimin më të vogël.

Do të keni shumë krijimtari dhe aftësi ko-
munikuese. Do t'i shkruani vazhdimisht një
miku të largët, dhe mesazh pas mesazhi,
distanca nuk do të ndihet më. Do të keni fat
me ndërmarrje dhe kontakte me vende të
huaja, të favorizuar nga njohja e mirë që
keni për gjuhët.

BRICJAPI
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si, thellim të integrimit dhe jo zgjerim për të
mbërritur në terma të tillë si lodhje nga zgjeri-
mi apo kapacitet tretës apo përthithës i BE.

Duke u shtyrë në krahasimin e fundit duket
sikur BE ngjet me një organizëm të gjallë naty-
ror ku baza e "ushqimit" i tij mbetet zgjerimi
me shtete të rinj anëtarë. Nëse do të vazhdonim
rrjedhën logjike të këtij krahasimi gastronomik
mund të vërejmë se ushqimi i anëtarësisë së
BE me vendet e rajonit të Europës Juglindore
apo Ballkanit Perëndimor (Kroaci, Serbi, Mal i
Zi, Shqipëri, Maqedoni Bosnje& Hercegovinë,
Kosovë) është karakterizuar nga një "mungesë
oreksi" apo zgjerim me natyrë "dietike" në
raport me këto vende. Përgjatë afro 20 vjetëve
nga Samiti i Sarajevës në 1999 që hodhi bazat e
Procesit e Marrëveshjeve të Stabilizim Asocim-
it vetëm Kroacia është anëtarësuar nga grupi-
mi prej 7 vendesh të Ballkanit Perëndimor.

Për hir të së vërtetës problematika e këty-
re vendeve si bazë ushqimi për trupin e
anëtarësisë së BE ka qenë dhe vazhdon të
jetë e mbushur me shije të ndryshme ku
spikasin që nga erëzat pikante orientale të
korrupsionit, nepotizmit në ndonjë rast të ek-
stremizimit fetar e politik apo autoritarizmit
çka e ka shtyrë BE drejt një lloj "diete" për
të mos u ngutur me menynë e anëtarëve të
rinj që vinë nga Ballkani Perëndimor. Në
këtë rast askush nuk beson se tërësia e këty-
re vendeve me 10 milionë banorë, që është 2
herë me e vogël se Rumania, mund të për-
bënte problem për "kapacitetin tretës" apo
përthithës të BE. Gjithsesi përmirësimi i
këtij ushqimi të ri anëtarësie ballkanike ka
synuar të jetë në përputhje me dietën struk-
turore të BE përmes një sërë trajtimesh të
tilla, si: Procesi i Sarajevës (Procesi i Stabliz-
im Asociami) (1999), Procesi i Zagrebit ( 2000),
Procesi i Selanikut( 2003), Procesi i Berlinit
(2014) e tash së fundi REA (Zona Ekonomike
Rajonale) një lloj varianti i komunitetit të
Beneluxit, të shoqëruar me një sërë instru-
mentesh financiarë si PHARE, CARDS, IPA

Tabela 1.Financimet e BE
për Ballkanin 1993-2020

Ndonëse Serbia e Mali i Zi kanë filluar
bisedimet e anëtarësimit që prej vitit 2012 e
2014, vendet e tjera tiparin e zgjerimit "di-
etik" e kanë konsideruar një "blerje kohe për
të parë nëse shija ballkanike e anëtarësim-
eve të reja do të përshtatet me një BE post-
Brexit.

Tabela 2. Kronologjia e procesit të
integrimit të vendeve të Ballkanit në BE

Samiti i Sofies gjatë presidencës Bullgare
të BE në Maj 2018 pritet të marrë vendime
të rëndësishme veçanërisht për dy vendet
kandidate, si Shqipëria e Maqedonia, por
shpresojmë të mos prodhojë "Procesin e
Sofies" pas Strategjisë së Zgjerimit të Komi-
sionit Europian ku afati më i përafërt i
anëtarësimit për dy vendet e Ballkanit si Ser-
bia e Malin e Zi është viti 2025. Nëse do t'i
përmbahemi logjikës së këtyre afateve të
mundshme të anëtarësimit kjo nënkupton se
jo vetëm mandati i Komisioni Juncker (2014-

2019), por edhe mandati Komisionit post-
Juncker (2019-2023) nuk do të prodhojë
anëtarësime të reja nga Ballkani.

Megjithëse përfliten "fobitë e BE " ndaj ak-
torëve të tjerë me fuqi rajonale në Ballkan siç
duket "dietologjia e zgjerimit për një trup 60
vjeçar siç është BE është arsye më e fortë se
fobitë. Për të justifikuar këtë "dietë të rreptë
zgjerimi" drejt Ballkanit nuk mungojnë arsye-
timet që mbështeten tek kritere apo janë
mishëruar në përkufizimin e sëmundjeve ball-
kanike që duhen shëruar para anëtarësimit si
"sindroma e zgjedhjeve", pajtimit etnik, pajtim
fqinjësh, mosmarrëveshje territoriale, gjyqësor
dhe politikë e pakorruptuar(veting). Gjithmonë
kur flitet për Ballkanin Perëndimor shpesh
analistë, gazetarë apo akademikë i referohen
shprehjes së ish-kryeministrit anglez
Churchill se "Ballkani prodhon më shumë his-
tori sesa është në gjendje të konsumojë" .

Një pjesë e vendeve të Ballkanit që kanë
mbetur pas këtij procesi duket sikur e peri-
frazojnë këtë thënie duke pyetur vetveten se
"A po prodhon BE më shumë kritere për Ball-
kanin sesa është në gjendje të konsumojë?"
Duket si një pyetje në formë ankese, por
ndoshta dilema zgjidhet duke iu përgjigjur
pozitivisht pyetjes: A nuk duhet t'i plotë-
sojmë këto kritere edhe sikur të mos anëtarë-
soheshim në BE.

Turi ballkanik i Kryekomisionerit Junck-
er dhe Komisonerit të Zgjerimit Hahn dhe de-
klaratat e tyre dëshmojnë një vetëdije se Ball-
kani është rikthyer në qendër të vëmendjes
për të përmbyllur atë që një analizë e Insti-
tutit të Studimeve të Sigurisë në Bruksel i drej-
tuar nga ish - Sekretari i NATO- H.Solana e
quante në 2014 "puna e pambyllur me Ballka-
nin". Siç thotë një shprehje e hershme vep-
rimet dëgjohen më fort se fjalët dhe Samiti i
BE në Sofje shpresojmë ta dëshmojë këtë.

OPINION

Opinioni i   Ditës BE-Ballkani Perëndimor: Zgjerimi "dietik"
Nga Geron Kamberi

(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)

... Bashkimit Europian ku terma të tillë aka-
demikë të teoricienëve të marrëdhënieve
ndërkombëtare si "fuqia e butë" (soft power)
apo "fuqia transformuese" (transformative
power) përpiqen të argumentojnë suksesin
e këtij instrumenti. Mënyra sesi BE e shpreh
interesin politik e teknik për t'u zgjeruar me
vende të reja është e përcaktuar në nenin 49
të Traktatit për Funksionimin e BE (Traktati
i Lisbonës 2009 në fuqi)që pohon se "anëtarë-
simi në BE është i hapur për çdo shtet euro-
pian që respekton vlerat e përkufizuara në
nenin 2: Neni 2" respekti për dinjitetin njerë-
zor, lirinë, demokracinë, barazinë, sundimin
e ligjit, dhe respektin për të drejtat e njeriut
përfshirë të drejtat e minoriteve".

Në përfytyrimin e shumë njerëzve zgjeri-
mi i Bashkimit Europian me vende të reja
anëtare është konsideruar si proces i përm-
bushjes së kritereve teknike që kanë hyrë në
fjalorin e gjerë të termave të BE si epitoma
të lidhura me emrat e qytete apo
kryeqyteteve të Europës ku janë zhvilluar
samitetet e krerëve të shteteve të BE. Emër-
time të tilla si kriteret e Shengeni (t1985),
Mastrihtit (1991), Kopenhagenit (1993),
Madridit (1995). Ndonëse ato mund të ngjal-
lin indiferencë mes njerëzve të zakonshëm
që procesin e zgjerimit e përjetojnë përmes
rezultateve të "4 lirive" (liria e lëvizjes së
njerëzve mallrave, kapitaleve, dhe shërbime)
shpesh janë "dhimbja e vërtetë e kokës" për
politikanët dhe administratat publike të
vendeve anëtare apo atyre kandidate. Kriter-
et e BE janë të njohura si kritere para-
anëtarësimi ku veçohen ato të Kopenhagen-
it (1993), Madridit(1995 që lidhen me plotë-
simin e elementëve politikë e administrativë
apo kriteret e post-anëtarësimit Shengenit
(1985), Mastrihitt (1991 që i ndjekin shtetet
e porsanëtarësuara për tu bërë pjesë e Zonës
Euro apo Zonës Shengen.

Në njëfarë mënyre anëtarësimi në BE ng-
jan me një "maratonë kriteresh", përmes të
cilave vetëpërsoset çdo hap i tregut të
brendshëm që është shtylla kurrizore e këtij
gjigandi ekonomik me një treg prej 560 mil-
ionë banorësh e GDP vjetore prej 17 trilionë
dollarësh. Në fakt, historia e zgjerimit të BE
është e lidhur me kufij kronologjikë të klas-
ifikuar si "para dhe pas viteve 1990" ku peri-
udha kohore 1957-1990 përjetoi "3 valë zgjeri-
mi" brenda Europës Perëndimore e Jugperën-
dimore ku 6 vende të tilla si Anglia, Irlanda,
Danimarka (1973), Greqia (1981), Spanja, Por-
tugalia (1986) iu bashkëngjitën "klubit theme-
lues të BE" ku kriteri i vetëm i zgjerimit ishte
"dëshira e BE për t'u zgjeruar" drejt një bash-
kimi sa më të fuqishëm ekonomik e vlerash
të demokracisë liberale. Periudha pas viteve
90 do ta kthente zgjerimin jo në dëshirë, por
në politikë dhe instrument të fuqizimit dhe
ndikimit në rendin e ri global, por siç dihet
politika ka ligjet e saj. Megjithëse periudha
pas viteve 90 përjetoi zgjerimin e BE me ish-
vendet të EFTA -s, Austri, Finlandë, Suedi (
1995) ato ishin vazhdim i inercisë e "dëshirës"
së BE për të mirëpritur vendet e pasura e të
mirëzhvilluara të kontinentit. Teksa në radhë
për të trokitur në dyert e BE ishin vendosur
ish-vendet e EQL të porsadala nga regjimet
komuniste u kuptua se tashmë kishte nevojë
për "kritere zgjerimi" . Kriteret e Kopen-
hangenit (1993) për këto vende që u shprehën
në Konkluzionet e Presidencës Daneze së BE
të vitit 1993 përcaktonin se "Anëtarësimi
kërkon që shteti kandidat të ketë arritur sta-
bilitetin e institucioneve duke garantuar
demokracinë, sundimin e ligjit, të drejtat e
njeriut, respektin dhe mbrojtjen e mi-
noriteteve, ekzistencën dhe funksionimin e
ekonomisë së tregut ashtu si edhe kapacite-
tin për të përballuar presionin konkurrues
dhe forcat e tregut brenda BE, aftësinë e sh-
tetit kandidat për të marrë përsipër detyrimet
e anëtarësimit duke përfshirë angazhimet
ndaj qëllimeve politike, ekonomike e mone-
tare të unionit'.

Më pas Kriteret e Madridit (1995) përf-
shinë kriteret për shtetin kandidat që

anëtarësimi i tij" të shoqërohej me përsh-
tatjen e duhur të strukturave administrative
në nivel kombëtar në mënyrë që legjislacio-
ni i BE të zbatohej zbatohej në mënyrë të
efektshme përmes strukturave të duhura ad-
ministrative dhe gjyqësore". Pavarësisht ato
mund të dukeshin në pamje të para si këshilla
të thjeshta higjienike "të larjes së duarve
para të ngrënit", në këtë rast për shëndetin e
sistemit demokratik e ekonomisë së tregut
për vendet e EQL, pas tyre qëndronte një
proces i gjatë të përmbushjes së kritereve e
normave juridike, politike e ekonomike.

Nga pikëpamja formale procesi i anëtarë-
simit në BE është një lëvizje  me ndalesa në
11 "stacione" që mbajnë "mbishkrimet" 1.
Nënshkrimi i Marrëveshjes Asocimit 2. Ap-
likimi për anëtarësim 3. Marrja e statusit kan-
didat 4. Rekomandimi për hapjen e negociat-
ave nga Komisioni Europian përmes Avis
(opinioni pozitiv) 5. Miratimi i hapjes së ne-
gocitave nga Krerët e Shteteve të BE 6. Pro-
cesi i skanimit të legjislacionit të vendit kan-
didat (screening) nga Komisioni Europian 7.
Caktimi i datës së hapjes së negociatave 8.
Fillimi i procesit të negociatave mes vendit
kandidat e Komisionit Europian për 35 kapi-
tujt e acqui communitaire 9. Mbyllja e nego-
ciatave e nënshkrimi i Traktatit të Anëtarë-
simit 10. Ratifikimi i Traktatit të Anëtarësim-
it nga vendet anëtare të BE e institucionet e
BE (Komisioni, Këshilli Europian, Parlamen-
ti) 11. Anëtarësimi i vendit me të drejta të
plota. Kohëqëndrimi i vendit kandidat në
secilën prej këtyre stacioneve varet nga vull-
neti, kapacitetet administrative kushtëzimet
politike, por edhe marrëdhëniet me shtete të
veçanta të BE.

Nëse bëjmë një krahasim përgjatë gjithë
valëve të zgjerimit të BE në vendet Europës
Veriperëndimore (Angli, Irlandë, Danimarkë,
Austri, Finlandë, Suedi) Europës Jugperën-
dimore (Greqi, Spanjë, Portugali), Mesdheut
Perëndimor (Maltë, Qipro), Europës Qen-
drore e Lindore (Ceki, Hungari, Poloni, Sllo-
vaki, Estoni, Litiuani, Letoni, Slloveni, Ru-
mani, Bullgari) vërejmë se ato kanë ndodhur
brenda në rrjedhe kronologjike në formë të
përsëritur 10-vjeçarësh apo "dekadash zgjer-
imi". Kjo u vërejt edhe tek vala e zgjerimit
në Europën Qendrore e Lindore (Ceki, Hun-
gari, Poloni, Sllovaki, Estoni, Litiuani, Leto-
ni, Slloveni, (1993-2004), Rumani, Bullgari
(1998-2007), Kroacia (2003-2013).

Por në faza të ndryshme të historisë së
zgjerimit të BE kanë dalë terma të tillë si
gjeometri e ndryshueshme, ecje me dy shpejtë-



E mërkurë 28 Shkurt 2018  - 23ZBAVITJE

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

AAAA A
rgët

im 
filoz

ofik
rgët

im 
filoz

ofik
rgët

im 
filoz

ofik
rgët

im 
filoz

ofik
rgët

im 
filoz

ofik
FJ

AL
EK

RY
QI

 (1
)

FJ
AL

EK
RY

QI
 (2

)

PË
RG

JI
GJ

ET
 E

 F
JA

LË
KR

YQ
EV

E 
TË

 N
UM

RI
T 

TË
 K

AL
UA

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

Fjalëkryqi (1) Fjalëkryqi (2)
HORIZONTAL
1. Një pemë gjigante.
6. Janë për të kërcyer.
13. Ishte shkolla e Aristotelit
15. Një thirrje me emra.
17. Gjysmë rivale.
18. Një pjesë e narkotikëve.
19. Një tis... mjegulle
20. E famshme ajo e Keopsit
23. Mbyllin një sirtar
24. Eshtë ngjyrë e... fytyrës.
25. Fillojën lejen.
26. Janë aktorë kryesorë.
29. Janë kompozime të kënduara.
30. Hudson aktore.
31. Satelit i Uranit.
32. Fillojnë tatëpjepën.
33. Mbetur në fund.
34. Sapo fillojnë.
35. Kastile janë në fund.
36. Kufij takimi.
38. Ekstremet e tokës.

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

- Hapi i pare per te perjashtuar gjerat e padeshiruara nga
jeta eshte kjo: Vendos çfare do. Ben Stein

- S'ekziston asnje copez deshmie se jeta eshte dicka
serioze. Brendan Gill

- Kur rrjedh një lot besoje se e ka me të vërtet, kur
vuan një zemer, pa ty nuk rrin dot e qet!

- Kur një zë i lenduar do që të tregojë diçka, dëgjoje
me vëmendje se për ty shumë dashuri ka!!

- Duartrokitja është nxitje për njerëzit
fisnikë, dhe fundi i qëllimit për të
dobtit.   (Carls Kaleb Kolton)

- Besimi ynë më i madh është për
gjërat rreth të cilave dimë më pak.
Dhe përderisa ne dimë më pak për
veten, jemi gati të besojmë gjithcka që
thuhet për ne. Largojuni fuqisë
misterioze si të mburrjes ashtu dhe të
shpifjes.   (Erik Hofer)

- Disa cilësi janë tepër të mira për të
prishur shijen me lëvdata.

(Ralf Valdo Emerson)

HORIZONTAL
1. Një pije freskuese.
7. Graf ish teniste.
12. Dada, ish-diktator i Ugandës.
13. Eshtë pasuri e investuar.
15. Mund të jenë fetare.
16. Një pjesë e relacionit.
17. Fillojnë ambalazhimin.
19. Një vegël.
20. Qe harkëtar i famshëm i akejve.
24. Fillojnë hetimin.
25. Një atentator vëtëvrasës.
26. Kështu janë takimet zyrtare.
29. Eshtë anije me dy skafe.
31. Fundi i Turandot.
32. Inicialet e Reitman regjisor.
33. Farrell regjisor.
34. Schneider që qe aktore.
36. Mund të jetë e lirë për hartim.

38. Emri i Pasternak.
39. Ekberg e La dolce vita.
42. Dikur quhej Mediolanum.
43. Ruajnë pa ujë.
44. Një mund të jetë kalendarik.
46. Një është meskini, shpirtngushti.
47. Një hidrokarbur.
48. Mund të jetë franceskan.

VERTIKAL

1. Jessica Parker aktore.
2. Zola shkrimtar.
3. Janë dritë të tilla me parsec.
4. Mund të jenë gjaku.
5. United Kingdom.
6. Eshtë njeri me principe.
7. Një polimer për kirurgji estetike.
8. Kufizojnë takimet.
9. Diftong teatral.
10. Fillojnë fluturimin.
11. Makina Uno.
14. Eshtë shpend lagune.

18. Eshtë operator që bën zoom.
20. Eshtë i pashpirt.
21. Parashtesë për një.
22. Pak enigmatike
23. Një pjesë e Toskërisë.
25. Agustini ish-bomber.
26. Kufizojnë njën princip.
27. Miku i Batman.
28. Tapeti për judo.
29. Janë stadet në videogame.
30. Bëhet një kundër vendimit.
34. Janë me blerim mbuluar në një film
35. Eshtë shtet aziatik.
37. Papavrami violinist
38. Fadili komik
40. Përshëndetja e Jul Qezarit.
41. Mbyllin fushatat.
42. Me të bëjnë një ketër.
45. Mbyllin një takimin.

TTTTThënie tëhënie tëhënie tëhënie tëhënie të
mençuramençuramençuramençuramençura

40. Inicialet e Einstein.
41. Qendër mësimi.
42. Kështu thirrej Marco Pantani.
45. Pak irredentizëm
47. Fundi i një filmi.
48. Popullojnë qytetin.
49. Janë gojë vullkanesh
50. Eshtë edhe ai Persik.

VERTIKAL
1. Mund të jetë sekrete në derë.
2. Makina Agila.
3. Ami i Maupassant.
4. Mbyllin një sirtar.
5. Rrëzohen me strike
6. Luciano tenor i paharruar.
7. Mbyllin këndet
8. Eshtë borxh.
9. Mbyllin portat.
10. Hagen rockstar.
11. Një pjesë e akademisë.
12. Bien me ballë.

14. Një barkë lëkurëkuqsh.
16. Atje ku shkon progresisti
20. Pallati i Dalai Lamas në Lhasa
21. Një pjesë e minoritetit.
22. Eshtë fluturues në ufo.
24. Do të bëhen mace të tilla.
25. Fletë pa kufij.
27. I ka tek rendi.
28. Kreshniku i volejbollit.
29. Një det që është liqen në fakt.
36. As unë, as ai.
37. Në mes të King edhe Cole të muzikës.
39. Një parashtesë zmadhuese.
40. Eshtë llon papagalli.
41. Titulli i Sean Connery.
42. Fillojnë panikun.
43. Gjysma e rojave.
44. Fitim pa kufij.
46. Mbyllin një sherr.
47. Fillojnë një metodë.
48. Kufizojnë botimet.
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