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(Në foto) Dy drejtuesit e lartë të KE, Federica Mogherini dhe Johannes Hahn 
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ISH-STUDENTI

Joachim Lanksch: Një
çaj me Martin Camajn

dhe mes kujtimeve nga 
mbrëmjet bavareze 

Kryeministri u akuzua se për ‘karrigen’ përdor familjen 

Dalja e vetme jashtë shtëpisë së nënës së Edi Dalja e vetme jashtë shtëpisë së nënës së Edi 
Ramës, në 20-vjetorin përkujtimor të së shoqitRamës, në 20-vjetorin përkujtimor të së shoqit

Mjekët: Aneta Rama 
mbahet nën kontroll, 

iu nënshtrua një 
operacioni të vështirë 

Aneta Rama vuan nga një sëmundje e vështirë. Mjekët 
pohojnë për “Gazeta Shqiptare” se para pak muajsh 

ajo i është nënshtruar një operacioni në toraks (detajet 
janë të rezervuara në përputhje me kodin mjekësor) e 
sipas tyre, gjendja e saj po mbahet nën kontroll...

Drejtoresha e Strehimit
Social: Nis aplikimi 

për kreditë e buta me
interes vetëm 3 për qind

RUSETI: SA DUHET T’I 
KENI TE ARDHURAT
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Ferdinand Samarxhi:
Është koha për

ndriçim, eja ndiz 
llambadhën e Pashkës

Pensionet familjare, 
kategoritë që mund 
ta përfitojnë, ISSH:

Dokumentet që ju duhen 

Monstra e Pogradecit,
që përdhunoi dhe la 
shtatzënë të miturën
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DETAJET NGA DOKUMENTI QE MOGHERINI DHE HAHN DO TE SJELLIN NE TIRANE

Të fitosh dashuri europiane 
duke mbrojtur Rusinë

Asnjë nga udhëheqësit e vendeve 
anëtare të aleancës ushtarake 

CSTO, që udhëhiqet nga Rusia dhe të 
njohur për servilizmin ndaj Moskës 
nuk doli këto ditë... Vijon në faqen 21

Opinioni
 Ditësi Nga SHABAN MURATI
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në zorrën e trashë. Në një 
intervistë për suplementin 
“Life Pages” në “Gazeta Sh-
qiptare”, mjeku popullor Ylli 
Merja tregon se koliti është 
një sëmundje që mund të 
kurohet 100%, nëse trajtimi 
fi llon në kohën e duhur. Më 
tej mjeku bën me dije...

Gjinekologu Bajram Balliu: Si të parandaloni shtatzëninë e padëshiruar

Merja: Si të kuroni kolitin plotësisht me bimë mjekësore

Suplement

Shumë persona në vendin 
tonë, veçanërisht meshku-

jt, kanë probleme me kolitin 
e shpeshherë nuk arrijnë të 
kurohen plotësisht. Ushqimet 
e thata, të yndyrshme dhe jeta 
sedentare bën që të shfaqet 
kjo sëmundje inflamatore 

Mjeku popullor: Ushqimet që nuk duhet t’i konsumoni dhe simptomat 

 Ditës
Opinioni
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Hapja e negociatave për anëtarësimin, Eduard Kukan: Shqipëria ka 
bërë një reformë të thellë juridike dhe më serioze se disa anëtarë të BE

Falë lidershipit vizionar të Presi-
dentit tonë, Recep Tayyip Erdogan, 

Turqia po u afrohet objektivave që do të 
mundësojnë që në vitin 2023, në vitin e 
njëqindvjetorit...

Perspektiva të reja ekonomike 
midis Turqisë dhe Shqipërisë 

Nga MURAT AHMET YÖRÜKi

Vijon në faqen 20

Nga VOLTIZA DURO
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INTEGRIMI
RAPORTI I KE

Komisioni Evropian
pritet t'i japë Sh
qipërisë rekomandi-

min për hapjen e negociatave
për anëtarësim në Bash-
kimin Evropian, por ka edhe
disa kushte. "Gazeta Sh-
qiptare" zbardhi të tjera de-
taje nga raporti që do të bëhet
publik nesër dhe do t'u dorë-
zohet autoriteteve shqiptare
nga dy drejtuesit e lartë, Fe-
derica Mogherini e Jo-
hannes Hahn në Tiranë. Luf-
ta ndaj korrupsionit dhe
krimit të organizuar mbetet
problemi më shqetësues i
Shqipërisë për Komisionin
Europian. Po ashtu iu bëhet
thirrje partive politike,
pozitë-opozitë që të gjejnë
gjuhën e dialogut për çësht-
jet e rëndësishme e sidomos
vazhdimin e reformës në
drejtësi. "Komisioni Evropi-
an ende shikon si nevojë të
konsiderueshme që vendi të
vazhdojë reforma të thella.
Të pranojnë vlerat themelore
të BE-së, për të krijuar sa më
shumë besueshmëri. Kështu,
ndikimi i krimit të organi-
zuar në vend mbetet ende 'i
fortë'", thekson raporti për
Shqipërinë, mëson "Gazeta
Shqiptare". Megjithëse vlerë-
son punën e bërë sa i përket
luftës ndaj kanabisit, komi-
sioni thekson se trafikimi i
lëndëve narkotike drejt
vendeve të BE-së mbetet një
problem. Komisioneri për
Zgjerimin, Johannes Hahn
dhe shefja e diplomacisë eu-
ropiane, Federica Mogherini
do të vijnë në Tiranë për të
dorëzuar raport-progresin
dhe më pas do të udhëtojnë
edhe në Shkup.
MEDIAMEDIAMEDIAMEDIAMEDIATTTTT

Ndërkohë, radio "Evropa
e Lirë" bëri me dije dje se, "do-
kumenti gjithashtu konfir-
mon se komisioni për herë të
parë rekomandon hapjen e
negociatave të pranimit në
BE me Shqipërinë, e cila u bë
një vend kandidat zyrtar i BE
në 2014. Dokumenti thekson
se "reforma e administratës
publike ka qenë e konsolidu-
ar, me qëllim rritjen e profe-
sionalizmit dhe depolitizim-
it të saj". Ai gjithashtu shton
se, "janë ndërmarrë veprime
të mëtejshme për të përforc-
uar pavarësinë, efikasitetin
dhe llogaridhënien e institu-

cioneve gjyqësore, veçanër-
isht nëpërmjet avancimit në
zbatimin e një reforme
gjithëpërfshirëse të drejtë-
sisë". Komisioni Evropian
megjithatë, paralajmëron se
"rezultatet e vazhdueshme,
konkrete dhe të prekshme në
rivlerësimin e gjyqtarëve dhe
prokurorëve do të jenë ven-
dimtare për përparimin e
mëtejshëm të Shqipërisë".

BALLKANIBALLKANIBALLKANIBALLKANIBALLKANI
Komisioni Europian do të

rekomandojë që Bashkimi
Evropian të fillojë negociatat
e pranimit edhe me Maqedon-
inë. Komisioni Europian ka
rekomanduar fillimin e nego-
ciatave me Maqedoninë çdo vit
që nga viti 2009, por vendet
anëtare të BE në këshill -
veçanërisht Greqia - kanë
bllokuar gjithmonë bisedimet

për shkak të çështjes së em-
rit, e cila ka penguar mar-
rëdhëniet mes Athinës dhe
Shkupit, që nga Maqedonia u
bë i pavarur në 1991. Athina e
ka kundërshtuar fqinjin e saj
verior duke përdorur emrin
Maqedoni, duke pretenduar
se nënkupton pretendime ter-
ritoriale në krahinën e saj
veriore me të njëjtin emër. Ne-
gociatat ndërmjet dy vendeve

kanë arritur ritmin këtë vit,
duke nxitur shpresat për të
gjetur një kompromis që do të
zhbllokojë rrugën e Shkupit
për anëtarësimin eventual në
BE dhe NATO. Sipas mediave
gjermane, që kanë arritur të
kenë një kopje të raportit, ko-
misioni përkrah perspektivën
e zgjerimit dhe se këto vende
kanë bërë progres të dukshëm.
Sipas gjermanëve, vendet e ra-

jonit tani duhet të shfaqin
vendosmëri të fortë për pro-
gres për vendimtar dhe të pa-
kthyeshëm. Mali i Zi dhe Ser-
bia po shënojnë progres për
negociatat, por ende nuk ka
një datë për pranimin në BE.
Për të gjitha vendet kandi-
date të Ballkanit Perëndi-
mor, raporti përmend kor-
rupsionin dhe krimin e or-
ganizuar si një problem i
përhapur. Rajoni mbetet një
rrugë e rëndësishme hyrjeje
për kontrabandën e drogës,
armëve dhe njerëzve në
Bashkimin Evropian.
SERBIA E KOSOSERBIA E KOSOSERBIA E KOSOSERBIA E KOSOSERBIA E KOSOVVVVVAAAAA

Pavarësisht nga reformat
e sundimit të ligjit, një çësh-
tje që do të përcaktojë ritmin
e Beogradit në integrimin e
saj në BE është procesi i nor-
malizimit me Kosovën, që ësh-
të duke u zhvilluar nën
kujdesin e BE që nga viti 2011.
E njëjta gjë vlen edhe për Kos-
ovën, por rruga e BE-së në
Prishtinë është e komplikuar
nga pesë vendet e BE-së Qipro,
Greqia, Rumania, Sllovakia
dhe Spanja, të cilat ende nuk e
njohin pavarësinë e Kosovës
në 2008. Dokumenti thekson
se qeveria dhe asambleja e re
e Kosovës "duhet të sjellë për-
para reformat lidhura me BE-
në si një çështje prioritare dhe
të krijojë konsensus mbi çësh-
tjet kyçe strategjike". Ashtu
si me Kosovën, Bosnja-Herce-
govina është vetëm një vend
kandidat potencial në BE në
këtë fazë.

Zbardhen detaje nga dokumenti që Mogherini e Hahn do sjellin në Tiranë

Raporti i KE për Shqipërinë: Krimi
e trafikimi i drogës, ende problem
"Të vijojnë reformat, të krijohet sa më shumë besueshmëri"

REFORMA NË DREJTËSI
"Komisioni Evropian, megjithatë, paralajmëron se
rezultatet e vazhdueshme, konkrete dhe të
prekshme në rivlerësimin e gjyqtarëve dhe
prokurorëve do të jenë vendimtare për përparimin e
mëtejshëm të Shqipërisë", mësohet se theksohet
në raportin e KE-së për Shqipërinë.



EDUARD KUKAN
Eduard Kukan, anëtar i
Komisionit të Punëve
të Jashtme të
Parlamentit Evropian
dhe kryetar
shumëvjeçar i Komitetit
për Bashkëpunimin me
Ballkanin Perëndimor i
tha 'DW': "Shqipëria ka
bërë një reformë të
thellë juridike, e cila
pasi të zbatohet, do të
jetë reforma më e
rëndësishme e zbatuar
midis shteteve në
procesin e zgjerimit
dhe do të thosha edhe
më serioze se në
rastin e disa shteteve
anëtare të BE".

Taksa e rrugës, Gjiknuri ende pa përgjigje për Pal Lekajn

Qeveria e Kosovës: Shqipëria detyron
vetëm kosovarët të paguajnë Rrugën e Kombit

Banorët e Kukësit
shumë shpejt do ta

kenë një tarifë të reduktu-
ar për Rrugën e Kombit.
Ministri i Infrastrukturës
së Shqipërisë, Damian Gjik-
nuri po negocion me konc-
esionarin për ta ulur
tarifën vetëm për kuksian-
ët, duke lënë anash total-
isht qytetarët e Kosovës.
Këshilltari politik i minis-
trit të Infrastrukturës së
Kosovës, Fatos Mani kon-
sideron se Shqipëria po i in-
joron kosovarët, në fakt po
i godet dhe vetëm Kosovës
po i bie barra e pagesës së
taksës për Shqipërinë. I
kontaktuar nga gazeta
"Express", Fatos Mani,
këshilltari i Pal Lekajt,
thotë se është keq që Sh-
qipëria e ka harruar Kos-
ovën për negociatat për
tarifa të reja për Rrugën e
Kombit. "Krejt çka mund të
them për këtë temë se ësh-
të mirë që është ulur taksa

për banorët, por shumë keq
që Kosova është harruar për
marrëveshjen për tarifa të
reja. Shumë keq që Ministria
e Infrastrukturës së Sh-
qipërisë e ka harruar Kos-

ovën në trajtimin e tarifave
të reja me koncesionarin", tha
Mani dje për gazetën "Ex-
press". Mani konfirmoi se
nga letra e dërguar nga min-
istri Pal Lekaj në Ministrinë

e infrastrukturës dhe En-
ergjisë së Shqipërisë, ku
është ngritur shqetësimi
për tarifën e lartë që u është
vënë kosovarëve që
frekuentojnë Rrugën e Ko-
mbit nuk është marrë ende
asnjë përgjigje. "Momentin
që e kanë vendosur taksën,
ne i kemi dërguar letër, kemi
kërkuar më shumë infor-
mata. Kemi ngritur shqetë-
simin tonë në harmoni me
deklaratat e ministrit dhe
të kryeministrit tonë. Ka
qenë kërkesë për sqarime
shtesë dhe mirëkuptim për
të marrë ndonjë përgjigje
prej tyre", tha ai.

Dy drejtuesit e lartë të KE, Federica
Mogherini e Johannes Hahn
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46 largime nga detyra
dhe 45 masa disiplinore
për zyrtarët ZRPP dhe

ALUIZNI janë masat ndësh-
kimore të marra nga Minis-
tria e Drejtësisë, pas denon-
cimeve të qytetarëve në Plat-
formën e Bashkëqeverisjes.
Ministrja e Drejtësisë, Etil-
da Gjonaj prezantoi dje këto
masa në një konferencë për
mediat. "Që prej muajit nën-
tor 2017  e deri në fund të
muajit mars 2018, përgjatë
një periudhe 5-mujore, 272
ankesa të ardhura në Plat-
formën e Bashkëqeverisjes,
në adresë të Hipotekës ose
ALUIZNI-t janë zgjidhur me
rezultate konkrete për
qytetarët, duke i pajisur ata
me dokumentin e kërkuar të
pronësisë. Ankesat e qyteta-
rëve janë zgjidhur brenda
afatit 10-ditor të përcaktuar
në platformë, ndërkohë që
rezultonte se qytetarët ish-
in sorollatur me vite të tëra.
Janë zgjidhur pikërisht
sepse qytetarët nuk kanë
ndenjur duarkryq, duke pri-
tur apo duke u ankuar lart
e poshtë, në kërkim të mikut
apo sekserit të radhës", u
shpreh dje Gjonaj. "Ata
qytetarë që kanë vepruar pa
ngurrim përmes platformës
kanë vënë në provë jo vetëm
mekanizmin e bashkëqever-
isjes sonë me njerëzit, por
edhe mënyrën e funksionim-
it të zyrave shtetërore, të
cilat kanë nisur të ndry-
shojnë. Por, jemi të
vetëdijshëm që ka ende bren-
da tyre punonjës që duhet t'i
identifikojmë e largojmë së
bashku", u shpreh ministr-
ja e Drejtësisë.

Sipas saj, këto ankesa
kanë ndihmuar në
pastrimin e zyrave nga këta
punonjës. "Për çdo ankesë
dhe çdo praktikë të qyteta-
rëve që është zgjidhur, është
kryer një analizë e detajuar,
e cila ka identifikuar per-
sonat përgjegjës për
moszgjidhjen e tyre në kohë.
Si rezultat i kësaj analize, 35
shkarkimeve të lajmëruara
më parë, u shtohen sot edhe
46 shkarkime të tjera të
punonjësve të Hipotekës më
së shumti dhe ALUIZNI-t.
Po ashtu, është urdhëruar
paralajmërimi për sh-
karkim nga detyra për 15
punonjës të tjerë, të cilët në
rast përsëritjeje do të sh-
karkohen dhe ndiqen edhe

penalisht sipas rastit", njof-
toi ministrja Gjonaj. Sipas
saj, për 29 punonjës të tjerë
të administratës është mar-
rë masa administrative
"Vërejtje me shkrim". Në
këtë periudhë po analizo-
hen edhe kushtet e veprës
penale për të gjithë të sh-
karkuarit nga Zyrat e
Regjistrimit të Pasurive të
Paluajtshme dhe ALUIZNI-
t. "Kushdo që pengon ose

bllokon për qëllime korrup-
tive, apo edhe thjesht
vonon për neglizhencë
qytetarët, në marrjen në
afat të shërbimit që u takon
sipas ligjit, është problemi
ynë i përbashkët! Prandaj
unë përsëris thirrjen për
çdo qytetar që ndeshet me
pengesa, bllokime apo vone-
sa të paligjshme në marrjen
e dokumenteve nga Zyrat e
Regjistrimit të Pasurive të

Paluajtshme apo ALUIZNI,
por edhe në tërësi në çdo
zyrë shtetërore të na drej-
tohet pa ngurrim përmes
platformës së bashkëqever-
isjes 'Shqiperiaqe-
duam.al.'", u shpreh më tej
ministrja e Drejtësisë. "Ne
jemi shumë të vendosur për
të mos toleruar asnjë rast
abuzimi me detyrën dhe
duam ndihmën e çdokujt që
e has abuzimin me detyrën
shtetërore në rrugën e vet.
Qytetarët janë aleati ynë i
madh dhe i vetëm në këtë
mandat të ri për Shqipërinë
që duam!", theksoi Gjonaj.
E pyetur nëse nga këto de-
noncime të qytetarëve ka
punonjës që janë çuar për
ndjekje penale, ministrja
tha se "në të gjitha rastet,
bazuar në analizën shumë
të detajuar që iu është bërë
ankesave që kanë ardhur
në Platformën e Bash-
këqeverisjes janë identi-
fikuar jo vetëm problemet
dhe shkeljet administra-
tive që punonjësit e admin-
istratës kanë kryer, por
njëkohësisht edhe elemen-
tet që mund të përbëjnë ve-
për penale. Jemi akoma në
fazën e shqyrtimit të faktit,
nëse përbën një vepër pe-
nale dhe menjëherë ato do
të depozitohen si kallëzime
në organin e akuzës".

Ministrja e Drejtësisë: Po analizojmë kushtet e veprës penale

272 ankesa nga qytetarët, Gjonaj: Ikin
46 punonjës nga hipotekat e ALUIZNI
Paralajmërime për 15 persona dhe vërejtje për 29 të tjerë

Darina Tanushi

SHKARKIME
Pas 35
punonjësve të
shkarkuar më
parë, dje u janë
shtuar edhe 46 të
tjerë, të cilët e
çojnë në 81
numrin e të
larguarve pas
denoncimeve të
bëra nga qytetarët
në Platformën e
Bashkëqeverisjes.

81



Ahmetaj në Shkodër:
Shumë shpejt, dy lehtësi të

reja fiskale për biznesin

HETIMI
E pyetur nëse nga këto denoncime të qytetarëve
ka punonjës që janë çuar për ndjekje penale,
ministrja tha se, "jemi akoma në fazën e shqyrtimit
të faktit, nëse përbën një vepër penale dhe
menjëherë ato do të depozitohen si kallëzime në
organin e akuzës".



 Qeveria mbetet e angazhuar për lehtësimin e sipërmar-
rjes dhe shumë shpejt do të prezantohen dy lehtësi të reja
fiskale. Ministri i Financave dhe Ekonomisë, Arben Ah-
metaj bashkëbisedoi me biznese të vegla në Shkodër, ku
theksoi se "me iniciativë të kryeministrit, javën që vjen
bëhen edhe dy vlerësime të rëndësishme fiskale, një për
industrinë elektro-energjetike për fotovoltaiket, ku TVSH
për makineritë dhe pajisjet bëhet 0 dhe një tjetër për sho-
qëritë e bashkëpunimit bujqësor, ku nëpërmjet instru-
mentit fiskal dhe procedural do të trajtohet një ndërmar-
rje bujqësore si një fermer, pa ngarkesë TVSH-je". Duke u
ndalur në informimin dhe komunikimin për uljen e pra-
gut të TVSH-së, ministri theksoi edhe një herë faktin që
"nuk do të ketë gjoba për biznesin e vogël, për deklarim të
gabuar, nuk ka kosto administrative, nuk ka rritje
çmimesh dhe ne do të vazhdojmë t'i mbajmë taksat e ulura
dhe 0 për biznesin e vogël". Ahmetaj tha se qytetarët dhe
bizneset do të mund ta kuptojnë shumë shpejt në kohë që
qeveria ka bërë gjënë e duhur, së bashku dhe në favor të
sipërmarrjes së vogël dhe këto procedura janë një nor-
malitet ekonomik e tatimor dhe nuk bëhet fjalë për një
taksë të re. Duke komentuar protestën e bizneseve që ulën
qepenat, Ahmetaj tha: "Personalisht e ndoqa atë ditë, de-
mek të mbylljes së qepenave dhe falënderoj të gjithë qyteta-
rët, përfaqësues të sipërmarrjes së vogël që refuzuan ta
politizojnë merakun e tyre dhe vazhduan punën”.

REZULTATET E DENONCIMEVE

DITË
Ky është afati brenda të cilit qeveria përmes ministrive
përkatëse zgjidh ankesat e qytetarëve, ndërkohë që një
qytetar nëse do të ankohet në rrugë zyrtare, nuk do ta
zgjidhte këtë problem për muaj të tërë.10



Në 5 muaj janë 272 ankesa të ardhura në
Platformën e Bashkëqeverisjes, në adresë të
Hipotekës ose ALUIZNI-t.
35 shkarkimeve të mëparshme iu shtuan edhe
46 shkarkime të tjera të punonjësve të Hipotekës
dhe ALUIZNI-t.
Janë paralajmëruar për shkarkim nga detyra
edhe 15 punonjës të tjerë. Në rast përsëritjeje do të
shkarkohen dhe ndiqen edhe penalisht. Për 29
punonjës të tjerë të administratës është marrë
masa administrative "Vërejtje me shkrim". Po
analizohen edhe kushtet e veprës penale për të
gjithë të shkarkuarit nga Zyrat e Regjistrimit të
Pasurive të Paluajtshme.

Ministrja e Drejtësisë,
Etilda Gjonaj
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DREJTËSIA
ISH-KRYEPROKURORI

Ish-Prokurori i Përgjiths
hëm, Adriatik Llalla ësh
të në prag të arrestimit.

Burime nga organi i akuzës
për "Vizion Plus" nuk e mo-
huan faktin se në ngarkim
të Llallës pritet që shumë
shpejt të dorëzohet urdhër-
arresti, bazuar në 4 akuzat
për të cilat Prokuroria e
Durrësit ka nisur hetimet.
Ky lajm vjen në kohën kur
përplasja Llalla-Lu është
rikthyer dhe njëherë në
qendër të vëmendjes, pas
akuzave dhe kundërakuzave
të hedhura nga të dy. Prej
kohësh ambasadori ameri-
kan, Donald Lu ka mbajtur
një qëndrim të ashpër dhe
kritikues ndaj Adriatik Lla-
llës, të cilin e ka akuzuar
publikisht si personi që ka
dashur të pengojë reformën
në drejtësi. Por akuzat kalu-
an në një tjetër nivel dhe
nuk mbetën vetëm në
kuadrin e personit antire-
formë. Ato u formësuan pas
vendimit të Departamentit
Amerikan të Shtetit, i cili e
shpalli non grata Adriatik
Llallën, si person i përfshirë
në afera të mëdha korrup-
tive. Përplasjet vijuan pas
publikimit të letrës që Adri-
atik Llalla, gjatë kohës kur
ishte kryeprokuror i kishte
drejtuar Kongresit Ameri-
kan. Ndër të tjera, ai aku-
zonte ambasadorin Lu se i
kishte kërkuar nominal-
isht, arrestimin e Ilir Metës.
I menjëhershëm ishte dhe
reagimi i ambasadorit të
Shteteve të Bashkuara në
Tiranë, i cili i cilësoi si
gënjeshtra këto pretendime
me argumentin se Adriatik
Llalla i trembet arrestimit
për korrupsion. Por, debati
Lllalla-Lu nuk u mbyll me
kaq. Një ditë më parë, me anë
të një deklarate për mediat,
ish-kryeprokurori lëshoi
serish akuza ndaj diploma-
tit amerikan, duke u shpre-
hur se ai ka marrë rolin e
prokurorit, gjykatësit dhe
të jurisë, duke e shpallur atë
si fajtor për korrupsion, në
kohën kur, sipas vetë Lla-
llës, ndaj tij nuk ka asnjë
provë. Lllalla kërkoi nga Lu
që të heqë dorë menjëherë
nga abuzimi me pushtetin
dhe ndërhyrjen në punët e
sistemit të drejtësisë sh-
qiptar. "Përfitoj nga mundë-

Mbi ish-kryeprokurorin rëndojnë 4 akuza nga fshehje pasurie, deri te shpërdorimi i detyrës

Prokuroria e Durrësit nisi hetimet,
Adriatik Llalla në prag arrestimi?
Konflikti me Lu, ambasadori: Ai është në hetim

sia për të ripërsëritur në
mënyrë të qartë dhe të prerë
se unë kam mbështetur dhe
vazhdoj të mbështes re-
formën në drejtësi në Sh-
qipëri. Unë mbështes çdo re-
formë që u shërben interesave
të popullit shqiptar, duke ga-
rantuar një sistem të pavarur

drejtësie dhe ndarje të push-
teteve. Por, unë jam kundër
çdo përpjekjeje për ta vendo-
sur drejtësinë shqiptare nën
ndikimin e kujtdo-qeverisë,
partive politike, oligarkëve,
apo interesave kriminale dhe
të biznesit", u shpreh ai.
Ndërkohë, Prokuroria e Dur-

rësit e ka nisur procedimin
penal ndaj Llallës në 15 mars
2018. Dosja me numrin 447
përmban 4 veprat penale: De-
klarimi i rremë i pasurisë,
mosdeklarimi i shumave të të
hollave në kufi, pastrimi i
produkteve të veprës penale
dhe shpërdorim detyre.

SHKURT

Vasili, Ramës: Pse nuk flet për
bombardimet e SHBA në Siri?

Kreu i grupit parlamentar të LSI, Petrit Vasili përmes
një statusi në "Facebook" i kërkon kryeministrit

Rama që të reagojë për sulmet e SHBA në Siri. Ai thotë
se Rama nuk ka bërë asnjë koment duke qepur gojën,
pasi në Amerikë drejton Trump dhe jo Sorosi. "Regji-
mi i Bashar Al Asad u përball të shtunën në mëngjes
me sulme nga ajri nga SHBA, Britania dhe Franca, që
kishin si objektiv disa zona ku ishin përqendruar lab-
oratorët e prodhimit të armëve kimike. Kryeministri
qep gojën për bombardimet në Siri, sepse në Amerikë
drejton Trump dhe jo Sorosi. Kryeministri që komen-
ton çdo budallallëk të mundshëm më të gjithë fuqinë e
mundshme dhe me të gjithë cektësinë e mundshme, ka
qepur gojën për bombardimet që SHBA udhëhoqi në
Siri", u shpreh Vasili. "Sigurisht për kryeministrin,
që urren presidentin Trump fjalët nuk i dalin nga goja,
sepse Trump po udhëheq një aksion të nivelit botëror
për goditjen e diktaturave gjakatare dhe veçanërisht
në Siri. Turp për kryeministrin që i kundërvihet
Amerikës dhe shqiptarëve duke heshtur. Fol kryemi-
nistër, boll u frike; për të mirën e njerëzimit, Amerikën
e drejton Trump, jo Sorosi", u shpreh Vasili.

Ministri i Jashtëm, Ditmir Bushati ka nisur dëgje
sat me pjesëtarë të pakicave kombëtare, pas mi-

ratimit të ligjit për pakicat kombëtare. Qeveria ka
vendosur që aktet nënligjore të mos i vendosë pa i
diskutuar më parë me vetë pakicat e njohura. Minis-
tri për Evropën dhe Punët e jashtme, Ditmir Bushati
theksoi gjatë një diskutimi me pjesëtarë të pakicave
në Shkodër se, pavarësisht progresit që është bërë,
ka ende shumë detyra përpara si promovimi dhe
mbrojtja e të drejtave të pakicave. "Kemi shumë detyra
përpara, fillimisht me ripërcaktimin e të gjithë ar-
kitekturës në fushën e mbrojtjes dhe promovimit të
të drejtave të pakicave, bashkëpunimin me pushtetin
vendor dhe me përfaqësuesit kryesorë të pakicave të
ndryshme në Shqipëri", tha Bushati. Ministri thek-
soi se ka diskutuar me ministrat e Jashtëm të Malit
të Zi dhe Serbisë për të ndërtuar projekte specifike
që janë më të përshtatshme për karakteristikat që
ka pakica në Shkodër. Kryetarja e Nënkomisionit për
të Drejtat e Njeriut, znj. Vasilika Hysi, theksoi ky
proces konsultimi është praktika e duhur për
hartimin e kuadrit të duhur ligjor.

YLLI MANJANI
Ish-ministri i
Drejtësisë i LSI-së,
Ylli Manjani tha dje
në një status në
"FB" se nëse me
arrestimin e Llallës
hapen negociatat,
atëherë për
anëtarësimin në BE
duhet arrestimi i
kryeministrit Rama.
"Natyrisht
arrestimet do jenë
politike, se ligji e
drejtësia nuk
ekzistojnë më! Të
jetë kaq budallaqe
BE që ta hajë kaq
trashë?!", pyet me
ironi Manjani.

Dy vjet pas çarmatosjes, shqetësime për sigurinë

Prokurorët e Sarandës, letër Arta
Markut: Të pajisemi sërish me armë!
Dy vjet pas aplikimit të

ligjit për çarmatosjen
e një kategorie të caktuar
zyrtarësh përfshi edhe
prokurorët, këta të fundit
kërkojnë sërish të pajisen
me armë. Në një analizë
për vitin 2017 drejtuar
kryeprokurores Arta
Marku, prokurorët e Sa-
randës e shohim ripajisjen
me armë si një element të
rëndësishëm për sigurinë
e tyre fizike. Në raport evi-
dentohet se për efektivite-
tin e punës dhe ushtrimit
të funksionit, duhet që për-
faqësuesit e organit të
akuzës të pajisen me armë
dhe të merren masa për
sigurinë e tyre. "Nga anal-
iza në tërësi e elementëve
që u përmendën më lart,
evidentojmë këto problem-
atika duke propozuar mar-
rjen në konsideratë për
efektivitetin e punës dhe

ushtrimit të funksionit: Të
merren masa për ripajisjen
me armën të prokurorëve
dhe sigurinë e tyre".
Prokuroria e Sarandës e
sheh me shqetësim ndry-
shimin e hartës territoriale,
ku përmendet rasti i njësisë

administrative të Lukovës,
mbi të cilën ata thonë se
nuk kanë nën juridiksion
hetimet. "Ndryshimi i
hartës territoriale, ku tash-
më Njësia Administrative e
Lukovës është pjesë e Bash-
kisë Himarë dhe mospërsh-
tatja e legjislacionit të ri ka
krijuar konfuzion për ko-
mpetencën tokësore, pasi
tashmë pjesë të ish-Rrethit
të Sarandës janë brenda
kësaj njësie administra-
tive, madje dhe zona shumë
pranë të qytetit të Sa-
randës, me orientim admin-
istrativ në Bashkinë Hima-
rë. Në këto rrethana është
vepruar mbi bazën e prak-
tikës shumëvjeçare, deri
më tani janë evituar prob-
lemet, për shkak të zotimit
tonë profesional, por kjo
situatë mbetet për t'u
zgjidhur në interes të punës
dhe komunitetit".

Bushati takon pakicat serbo-malazeze:
Projekte specifike për pakicat kombëtare
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Lëvizja e fundit e nënës së Edi Ramës, në varrezat e Sharrës

Mjekët: Aneta Rama mbahet
nën kontroll të vazhdueshëm
"Para pak kohësh bëri një ndërhyrje të vështirë në toraks"

Aneta Rama vuan nga
një sëmundje e vësh
tirë. Mjekët pohojnë

për "Gazeta Shqiptare" se
para pak muajsh ajo i është
nënshtruar një operacioni
në toraks (detajet janë të
rezervuara në përputhje me
kodin mjekësor) e sipas tyre,
gjendja e saj po mbahet nën
kontroll. E vetmja herë që
Aneta Rama është parë të
lëvizë, ishte data 11 e këtij
muaji, ditë që lidhet me 20-
vjetorin e humbjes së bash-
këshortit të saj, z. Kristaq
Rama. Ajo ka qenë në
varrezat e Sharrës ku prehet
skulptori, dalje e cila është
konsultuar paraprakisht
me mjekët dhe është reali-
zuar në kushte të veçanta.
Ditën e shtunë kryeministri
Edi Rama ishte në Vlorë për
të tërhequr titullin akordu-
ar të së ëmës "Nderi i Stoma-
tologjisë Shqiptare", akord-
uar nga Urdhri i Stomato-
logut të Shqipërisë. Në faqen
e tij në "Facebook", krahas
falënderimit, kreu i qeverisë
përmendi edhe sëmundjen e
vështirë që po kalon e ëma e
tij, por eksponentë të Partisë
Demokratike e quajtën këtë
si sajesë dhe përdorje e famil-
jes, pasi sipas tyre, ai nuk
shkoi në Shkodër për shkak
të protestave që e prisnin
atje, vizitë e cila u mohua
nga Kryeministria.

Mjekët e kontaktuar nga
"Gazeta Shqiptare" janë
shumë të rezervuar me in-
formacionin në lidhje me sh-
kallën e sëmundjes së Ane-
ta Ramës, e cila më 1 shta-
tor 2018, pra këtë vit mbush
80 vjeçe. Viteve të shumta të
jetës së saj u shtohen dhe
shqetësimet e njëpasn-
jëshme "politike", ku rreg-
ullisht është cenuar rëndë
si personalisht, ashtu edhe
familjarisht. Këtë e ka po-
huar vetë Aneta në 2009-ën,
kur ajo vendosi të padisë
në gjykatë kryeministrin e
vendit në atë kohë, Sali Ber-
ishën. Në padinë që u botua
ekskluzivisht nga "Gazeta
Shqiptare" në atë kohë thu-
hej: "Në cilësinë e personit
të dëmtuar nga vepra pe-
nale e kryer, me anën e
kësaj kërkese për gjykim
shpreh vullnetin tim për të
gjykuar shtetasin Sali Ram
Berisha, me detyrë Kryem-
inistër i Republikës së Sh-
qipërisë, pasi botërisht ka
konsumuar në dëmin tim
veprën penale të shpifjes,
parashikuar nga neni 120/2
i Kodit Penal".

Rezarta Delisula

Kryeministri mori çmimin për nder të nënës së tij stomatologe

Rama: I nderuar për Anetën, ndër gratë
e para që u shkuli dhëmballët burrave
Kryeministri Edi Rama

njoftoi të shtunën,
përmes rrjetit social "Fa-
cebook", se kishte qenë
përfaqësues i nënës së tij
për të marrë çmimin që
asaj iu akordua në Vlorë
për kontributin në sto-
matologji. "I nderuar dhe
i emocionuar që tërhoqa
si mëkëmbës i  nënës
sime, Anetës,  e cila e
kishte të pamundur të
ishte e pranishme për sh-
kak të sëmundjes së
vështirë që po kalon, tit-
ullin 'Nderi i  Stoma-
tologjisë Shqiptare'  -
akorduar për të nga Ur-
dhri i Stomatologut të
Shqipërisë, në një cere-
moni prekëse në
vendlindjen e saj, me ras-
tin e 100- vjetorit të Shër-
bimit Stomatologjik të
Vlorës", shkroi kryemi-
nistri Rama, duke i bërë
edhe një dedikim të ëmës:
"Love you mom?Krenar
për ty". Gjatë ceremonisë
së marrjes së çmimit,

Rama ka bërë edhe batuta.
Duke falënderuar organiza-
torët, Rama tha se ndihej i
nderuar që nëna e tij, Aneta
nderohej me këtë çmim "si

ndër të parat gra që u sh-
kuli dhëmballët burrave".
Kjo batutë e tij shkaktoi të
qeshura në sallën e aktivi-
tetit.

PERVJETORI
E vetmja herë që Aneta Rama është parë të lëvizë, ishte data 11 e këtij muaji, ditë

që lidhet me 20-vjetorin e humbjes së bashkëshortit të saj, z. Kristaq Rama. Ajo ka
qenë në varrezat e Sharrës ku prehet skulptori, dalje e cila është konsultuar

paraprakisht me mjekët dhe është realizuar në kushte të veçanta.

Rrëfimi i Aneta
Ramës për jetën

Në një rrëfim të saj, të mëhershëm, Aneta Rama
ka thënë se ka studiuar në Poloni. Ajo ka qenë

studente e mirë, madje për dy vjet ka qenë studentja
më e mirë e vitit. "Më ka pëlqyer profesioni, por u
detyrova që ta lë pak mënjanë, domethënë nuk bëra
karrierë në profesionin tim për arsye shëndetësore
dhe familjare", ka rrëfyer nëna e kryeministrit Rama.
Ajo ka treguar për vitin 1997 dhe historitë që rrodhën
më pas në familjen e saj që
nga largimi i dy djemve
njëri në SHBA e Edi në
Francë e më pas vdekja e të
shoqit, një vdekje e para-
kohshme. "Në 1997-tën kam
kaluar një periudhë shumë
të vështirë. Filloi me rrahjen
e Edit, më 22 janar dhe që
pasoi me rrahjen e Olsit në
tre mars të këtij viti. Sigur-
isht janë momente që nuk
harrohen për një nënë, por ishin momente që tron-
ditën të madh e të vogël në atë kohë. Unë nuk do e
harroj që shtëpia jonë ishte e mbushur ditë të tëra me
njerëz. Fqinjët thoshin tundeshin shkallët, aq shumë
njerëz kanë ardhur", ka kujtuar ajo. Pavarësisht kri-
tikave dhe akuzave që ka ndaj kryeministrit Edi Rama,
ish-kryeministri Berisha, me profesion mjek ka shpre-
hur vlerësimet e tij për nënën e Ramës.

Paloka "sulmon" Ramën:
Përdor edhe familjen për karrigen,

kur s'bën dot "të fortin"...
Nënkryetari i PD, Edi Paloka, ka sulmuar kryemi

nistrin Edi Rama duke e cilësuar si të turpshëm
çdo akt që kreu i qeverisë ndërmerr. Paloka shkroi dje
në rrjetin social "Facebook" se Rama kur nuk bën dot 'të
fortin' dhe arrogantin, luan rolin e viktimës që të ng-
jallë mëshirën e të tjerëve. Sipas tij, shefi i ekzekutivit
është gati të përdorë edhe familjen për hir të karriges së
pushtetit. "I turpshëm në çdo akt që ndërmerr... Kur nuk
bën dot 'të fortin' dhe arrogantin, luan rolin e viktimës
që të ngjallë mëshirën e të tjerëve. Për hir të karriges
është gati të përdorë dhe familjen, madje edhe duke sa-
juar situata të paqena siç bëri në emisionin e Eni Vasilit
apo dje në Vlorë", u shpreh Paloka.

Aneta Rama, gjatë festimit të
një prej ditëlindjeve të saj
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Kreu marrëdhënieve seksuale me dhunë me fqinjën, 55-vjeçari: Historia është trillim

Përdhunoi dhe la shtatzënë të miturën
në Pogradec, ADN-ja fundos Ligor Bibën
Mohoi akuzat e 15-vjeçares, vërtetohet atësia e foshnjës

KKKKKORÇËORÇËORÇËORÇËORÇË

Pas akuzës së ngritur
për përdhunim nga
15-vjeçarja Xh.B., një

vit më parë ndaj Ligor Bibës,
duket se ky i fundit nuk do
t'i shpëtojë burgut. Vajza e
mitur pas denoncimit në
polici për ngjarjen e
ndodhur në mars të vitit
2017 në fshatin Velçan të Po-
gradecit, deklaroi se 55-
vjeçari e ka përdhunuar në
banesën e saj dhe e ka lënë
shtatzënë të renë. Pavarë-
sisht mohimit të akuzave të
Ligorit, analiza e AND-së tre-
goi që babai i fëmijës është
pikërisht 55-vjeçari. Mostra
gjaku të foshnjës dhe të ba-
bait janë krahasuar dhe ka
rezultuar se ai është babai i
fëmijës së vajzës, e cila tash-
më është 16 vjeçe, por në
momentin e abuzimit ishte
nxënëse në klasë të nëntë.
Ka qenë vetë Ligor Biba që i
ka kërkuar gjykatës kryer-
jen e analizës së ADN-s,
përgjigjet e së cilës kanë rën-
duar pozitën e tij procedur-
ale. Tashmë të arrestuarin e
pret dënimi me akuzën e
përdhunimit të 15-vjeçares.
NGJARJA

Ligor Biba ka rënë në
pranga në 15 tetor të vitit
2017 pas dyshimeve se ka
abuzuar me një të mitur 15-
vjeçare, duke e lënë sh-
tatzënë. Ngjarja u denoncua
nga vetë e mitura, e cila
kallëzoi në polici se fqinji i
saj 55-vjeçar në mars të 2017-
ës ka kryer marrëdhënie
seksuale me dhunë me të.
Në momentin kur ka depozi-
tuar kallëzimin penal, e reja
Xh.B. ishte shtatzënë 8-mua-
jshe dhe pretendonte se fëm-
ija ishte i fqinjit
përdhunues. Pretendim i
cili u konfirmua pasi anali-
za e ADN-së ka treguar që
babai i fëmijës është pikër-
isht 55-vjeçari. Përdhunimi
është zbuluar vetëm pasi

Xh. B. është paraqitur tek
infermierja e fshatit, sepse
kishte dhimbje barku. Edhe
pse 15-vjeçarja shkonte në
shkollë, ajo ka arritur ta
mbajë të fshehtë një fakt të
tillë edhe për prindërit e saj,
pasi kishte frikë dënimin
nga opinioni i fshatit dhe
babait. Por sapo prindërit e
saj mësuan të vërtetën, e
dërguan vajzën në komisar-
iat ku bëri dhe denoncimin
ndaj Ligor Bibës. Vajza më
herët ka deklaruar se ngjar-
ja ka ndodhur në banesën e
saj gjatë kohës që ajo ndod-
hej e vetme. "Isha vetëm në

shtëpi kur ka ndodhur ngjar-
ja. Ishte muaji mars dhe
prindërit kishin shkuar në
përkujtimoren e gjyshit,
ndërsa vëllai ishte në mal
duke kullotur bagëtitë. Po
laja enët kur kam parë te
dera e kuzhinës Ligorin. Nuk
e ndjeva kur hyri, sepse dera
e jashtme e shtëpisë ishte e
hapur, nuk i mbyll kush sh-
tëpitë në fshat gjatë ditës.
Megjithatë, nuk i thashë gjë
pse hyri pa trokitur se e nji-
hja, kishim hyrje-dalje dhe
kujtova se kishte ardhur për
të takuar babain. Nuk arrita
madje as t'i thosha gjë, sepse

ai direkt m'u afrua dhe më
shtyu. Atëherë u frikësova,
por ai me forcë më detyroi të
kryente marrëdhënie seksu-
ale me mua. Nuk kisha forcë
ta ndalja, pastaj u largua
menjëherë", është shprehur
disa ditë pas denoncimit va-
jza e mitur. Në lidhje me këto
akuza 55-vjeçari e ka cilë-
suar historinë si të sajuar.
"Jam i pafajshëm. Nuk e di
pse e thurën këtë sajesë ndaj
meje. Nuk e di çfarë ka vajza
dhe nëna e saj me mua, por

ato e kanë trilluar të gjithë
këtë histori. Kam 3 unaza në
zemër, gjendja ime shëndetë-
sore është e rënduar, pasi më
ka tronditur kjo histori. Jam
i pafajshëm dhe duhet të më
lironi", është shprehur Biba
gjatë një prej seancave
gjyqësore. Vajza e abuzuesit
pas akuzave të ngritura për
babin e saj në tetor të vitit të
shkuar reagoi duke theksuar
se familja e saj është e rreg-
ullt dhe tregoi marrëdhënien
që kishin me familjen e va-

jzën së mitur. "Nuk është e
vërtetë fare kjo gjë. Jam e sig-
urt se babai im nuk e ka bërë
këtë gjë. I kemi pasur shumë
të mira marrëdhëniet, të sh-
këlqyera. Babai i çupës ziente
rakinë këtu tek ne. Nuk mund
ta ketë bërë babai im kurrë,
sepse ai ka qenë familjar
shumë i rregullt. E mora va-
jzën si motrën time dhe i
thashë Xh*** kështu-kështu
kam dëgjuar. Ajo më tha Bona
nuk janë të vërteta këto, ato i
nxjerrin sepse nuk kanë mu-
habet me mua. Kaq dhe nuk i
rashë më muhabetit më pas",
mësohet të ketë thënë vajza e
Ligor Bibës pas arrestimit të
babait. Sakaq, procesi gjyqë-
sor ndaj Bibës po zhvillohet
në Gjykatën e Korçës, pasi
Gjykata e Pogradecit nuk ka
seksion për të miturit. Mbi 55-
vjeçarin rëndon akuza e kry-
erjes së marrëdhënieve sek-
suale me dhunë me të mitur.

AKUZA
Ngjarja u denoncua nga vetë e mitura, e cila
kallëzoi në polici se fqinji i saj 55-vjeçar në mars
të 2017-ës ka kryer marrëdhënie seksuale me
dhunë me të. Në momentin kur ka depozituar
kallëzimin penal, e reja Xh.B. ishte shtatzënë 8-
muajshe dhe pretendonte se fëmija ishte i fqinjit
përdhunues. Pretendim i cili u konfirmua pasi
analiza e ADN-së ka treguar që babai i fëmijës
është pikërisht 55-vjeçari.

LUSHNJE LUSHNJE LUSHNJE LUSHNJE LUSHNJE - Një 40-
vjeçar ka rënë në prangat
e policisë së Divjakës ditën
e djeshme, pasi akuzohet se
plagosi tre persona me
thikë mbrëmjen e së Sh-
tunës. Bëhet fjalë për sh-
tetasin Kujtim Imeri, i cili
sipas policisë dy ditë më
parë rreth orës 21:20, në
një lokal në fshatin Shën e
Premte, për motive të dobë-
ta është konfliktuar me sh-
tetasit B.G., 67 vjeç; A.G., 21
vjeç, dhe D.Gj., 26 vjeç, ban-
ues në fshatin Shën e
Premte Divjakë, ku gjatë
konfliktit i ka qëlluar me
thikë. Aktualisht shtetasit
e plagosur ndodhen në Spi-
talin Rajonal Lushnje nën
kujdesin e mjekëve. Autori
pas plagosjes u largua nga
vendngjarja, por si rezultat
i reagimit të shpejtë të pol-
icisë, u kap dhe u arrestua

menjëherë nga shërbimet e
Policisë Divjakë. Shtetasi
Kujtim Imeri është person
me precedentë penalë në
fushën e krimeve kundër per-
sonit dhe ka qenë i dënuar
më parë për plagosje me
thikë. Në cilësinë e provës
materiale u sekuestrua thi-

ka me të cilën autori godi-
ti 3 shtetasit. Materialet i
kaluan Prokurorisë pranë
Gjykatës së Shkallës së
Parë Lushnje për veprat
penale "Plagosje e lehtë me
dashje" dhe "Prodhimi,
mbajtja, blerja apo shitja
pa leje e armëve të ftohta".

KONFLIKTI
Sipas policisë, Kujtim
Imeri dy ditë më parë
rreth orës 21:20, në
një lokal në fshatin
Shën e Premte, për
motive të dobëta është
konfliktuar me shtetasit
B.G., 67 vjeç; A.G., 21
vjeç dhe D.Gj., 26 vjeç,
banues në fshatin
Shën e Premte
Divjakë, ku gjatë
konfliktit i ka qëlluar
me thikë.

Sherri në lokal, 40-vjeçari nën akuzë për "Plagosje e lehtë me dashje"

Plagosi me thikë 3 persona në Divjakë,
arrestohet autori Kujtim Imeri

Ligor Biba në gjykatë

VACANCY ANNOUNCEMENT
The Health for All Project (HAP) in Albania is funded by Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC) and is being
implemented by a consortium of three organizations: the Swiss Tropical and Public Health Institute (SwissTPH), and the NGOs
Terre des Hommes (TdH) and Save the Children (SC). The Project started in January 2015 and will have an implementation
timeframe of 4 years. Its overall goal is that the Albanian population benefit from better health due to improved Primary Health
Care (PHC) services and health promotion activities.

Save the Children is recruiting for motivated and experienced staff for the project “HAP project”

Post title: Communication Project Officer for HAP project
Albania Country Office

Application dateline: 24th April 2018, 1:00pm

The Communication Project Officer for HAP will support HAP project in various aspect of communication with focus on maximiz-
ing the visibility of the project while increasing public understanding of health matters and their involvement in the project.

Required qualifications and experiences

 A university degree in communications,  marketing or journalism, and preferably work experience in public health or
any other related field

 Excellent command of English and Albanian languages, both verbal and written
 Proven ability to maintain excellent relationships with Local and Central Government personnel and to advocate

effectively with high-level officials
 At least 5 years of experience in a Senior Communications or media - related role
 Proven experience for producing project’s communication plan
 Experience of planning and implementing successful communication and campaigns, ideally for a non-profit  or

international organisation
 Ability to synthesise complex information into concise and compelling articles, notes and documents
 Very good ability in producing photos and short semi-professional videos related to project activities
 Excellent ability to work both independently and in consultation and cooperation with others
 Proven experience using media for communication and campaigning purposes in print and electronic media.

Experience in using social media for communication purposes is an asset
 Excellent organisational skills, including time management and ability to produce the required administrative

documents, meet deadlines and work under pressure
 Advanced Information Communication Technology skills needed for presentations
 Excellent knowledge and use of social media (Facebook, Twitter, Google+, Instagram, Linkedin)
 Commitment to and understanding of Save the Children’s aims, values and principles.
 Ability to work on field.

Information regarding the duties and responsibilities (Job Description) you may find on the website of Save the Children https://
albania.savethechildren.net/jobs

Interested candidates should submit the following within the application dateline:

1- Cover letter clearly explaining your motivation for applying your motivation for applying for the position and how you
meet the position criteria;

2- Detailed CV
3- List of reference with contact details

Application should be sent by email with subject “Communication Project Officer for HAP project” to the address below.

E-mail: info.albania@savethechildren.org

*only short listed candidates will be informed.
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ZHDUKET 17-VJEÇARJA SHQIPTARE,
JETONTE NË IRLANDË ME FAMILJEN

Policia irlandeze ka
shpallur në kërkim një
17-vjeçare shqiptare,
pasi nuk është kthyer
në shtëpi që nga dita
e mërkurë. Sipas
mediave vendëse,
adoleshentja e
identifikuar si Olta
Dodaj jetonte prej
vitesh në Irlandë me
familjen, derisa këta të
fundit humbën
kontaktet me të bijën.
Dodaj është parë për
herë të fundit pasditen
e 11 prillit në Newbridge, ndërsa kishte veshur një
xhaketë rozë, atlete gri dhe xhinse të zeza.

AKTUALITET

ARRESTIMI
Në operacionin e quajtur "Speed", uniformat blu kanë
arrestuar Dhimitri Terolli, 24 vjeç, banues në lagjen
"Nr.3", Sarandë. Sipas policisë i riu, për një periudh
një mujore ka arritur të kryej 6 grabitje banesash.



Në prangat e policisë, 24-vjeçari Dhimitri Terolli

Kapet hajduti serial në Sarandë,
grabiti 6 banesa për një muaj

SARANDË SARANDË SARANDË SARANDË SARANDË - Një i ri ka
rënë në prangat e policisë,
pasi akuzohet për një sërë
vjedhjesh në qytetin e Sa-
randës. Në operacionin e
quajtur "Speed", unifor-
mat blu kanë arrestuar
Dhimitri Terolli, 24 vjeç,
banues në lagjen Nr.3 në
Sarandë. Sipas policisë, i
riu për një periudhë
njëmujore ka arritur të
kryejë 6 grabitje bane-
sash. Strukturat Policore
për Hetimin e Krimeve në
Komisariatin e Policisë

Sarandë, në vijim të punës
për zbardhjen dhe dokumen-
timin e vjedhjeve të ndry-
shme si dhe kapjen e vënien
para përgjegjësisë ligjore të
autorët kanë zhvilluar oper-
acionin "Speed" dhe kanë
arrestuar në flagrancë sh-
tetasin Dhimitri Terolli. Ar-

restimi i tij u krye pasi dy
ditë më parë në lagjen Nr.1
ka vjedhur banesën e shteta-
sit A.H., ku ka marrë disa
sende, të cilat janë sekues-
truar në cilësinë e provës
materiale. Gjithashtu, ky
shtetas është autor i disa
vjedhjeve të tjera, konkre-

tisht më datë 12.03.2018, në
lagjen Nr.1. ka vjedhur një
shumë lekësh në banesën e
shtetasit O.D.. Më datë
24.03.2018 ka vjedhur një
shumë lekësh në banesën e
shtetases S.V.; më datë
29.03.2018, në lagjen Nr.3. ka

vjedhur një
shumë lekësh
në banesën e sh-
tetasit A.B.. Më
datë 03.04.2018,
në lagjen Nr.1.
ka vjedhur disa
bizhuteri në
banesën e sh-
tetasit A.V.; më
datë 05.04.2018,
në lagjen Nr.1.
ka vjedhur një
shumë lekësh
në banesën e sh-
tetasit N.Gj..
Dhimitri Terolli
rezulton me pre-

cedentë penalë të më-
parshëm në fushën e
vjedhjeve. Materialet heti-
more iu referuan Prokuror-
isë së Rrethit Gjyqësor Sa-
randë, në ngarkim të këtij
shtetasi për veprën penale
"Vjedhja".

Sherri në pikën e basteve, identifikohen dhe shpallen në kërkim autorët

Plagosja e 32-vjeçarit në Fier, policia:
I riu u qëllua nga dy kushërinjtë

Zbardhet ngjarja, ja si u shpëtoi plumbave Arbër Jakupi
FIERFIERFIERFIERFIER

Policia e Fierit ka
zbardhur në kohë re
kord ngjarjen e

ndodhur dy ditë më parë, ku
mbeti i plagosur 32-vjeçari
Arbër Jakupi. Uniformat blu
bëjnë me dije se kanë identi-
fikuar dhe shpallur në
kërkim autorët e dyshuar të
ngjarjes, dy kushërinjtë 25-
vjeçarë, E. H. M. dhe E. D.
M.. Konflikti ndodhi afër
Prefekturës në Fier, ku dy
djemtë e xhaxhallarëve kanë
plagosur me thikë shtetasin
Arbër Jakupi, pas një sherri
në një pikë bastesh. Sakaq,
policia po punon intensiv-
isht për kapjen e autorëve
dhe zbardhjen e plotë të rre-
thanave të ngjarjes.

NGJARJA
Një sherr mes tre person-

ave në një pikë bastesh në

Fier degjeneroi dy ditë më
parë deri në përdorimin e
armëve të zjarrit. Policia

SHKURT

Vrasja e Mario Majollarit,
motra publikon videon
prekëse me të vëllain
Ndarja nga jeta në

moshë të re e Mario Majol-
larit, 28-vjeçarit që u
ekzekutua mbrëmjen e 10
prillit nga hasmit e babait,
nuk është aspak e lehtë
për familjen dhe të afërmit
e tij. Motra e tij ka pub-
likuar një video në "Face-
book", ku shfaqet me Mar-
ion në një dasmë duke kën-
duar këngën e Artjola
Toskës "Mirëmëngjes
dashni", duke i thënë vël-
lait "bota ime je". Motër e
vëlla duken shumë të lum-
tur dhe të gëzuar me njëri-
tjetrin. Prindërit e Marios
janë divorcuar që kur ai
ishte 2 vjeç dhe nëna ish-
te kujdesur e vetme për t'i
rritur të dy fëmijët. Mario
Majollari u vra pranë
banesës së tij në Kinostu-
dio për hakmarrje dhe au-
tori i krimit dyshohet të
jetë shtetasi Kastriot
Gjuzi. I ati i viktimës, Avni
Majollari, është dënuar
për vrasjen e dy personave
në vitin 2000, njëri prej të
cilëve ishte vëllai i Kastri-
ot Gjuzit, Ilir Gjuzi.

U kap me kokainë
në lokal, gjykata

liron "Stresin"
Ditën e djeshme në

Gjykatën e Tiranës ësh-
të zhvilluar seanca
gjyqësore ndaj reperit
Arkimed Lushaj të njo-
hur si "Stresi". Prokuro-
ria e Tiranës kërkoi
masën e detyrim para-
qitjes dhe hetimit në
gjendje të lirë, masë të
cilën e konfirmoi Gjyka-
ta Penale e Tiranës, duke
urdhëruar lirimin e tij të
menjëhershëm. Arkimed
Lushaj nuk ka dhënë
vetë asnjë koment para
togave të zeza, ndërsa
avokati i tij mohoi akuzat
se këngëtari ka lidhje me
trafikun e narkotikëve.
Stresi u arrestua tri ditë
më parë nga njësia anti-
drogë në Tiranë me tri
akuza, për prodhim e
shitje narkotikësh, për-
shtatje ambienteve për
të konsumuar narkotikë
dhe moskallëzim krimi.
Atij iu gjet një sasi ko-
kaine, teksa qëndronte
në një lokal në shoqërinë
e disa miqve të tij.

24-vjeçari
Dhimitri Terolli

Vendi ku ndodhi ngjarja

NJOFTIM SHITJE ME ANKAND

 ZYRA PERMBARIMORE GJYQESORE PRIVATE 'ILIA ELEZI'

PASURIA NR 189/6, LLOJI “TRUALL + NDËRTESË”, ZK 1557, VOL. 7, FQ.
132, nga të cilat: SIPËRFAQE TOTALE TRUALLI 561 M2, NGA TË CILAT 237
M2 JANË NDËRTESË, NË PRONËSI TË ZNJ. ETLEVA HAKA, ME ADRESË:
DRIZË, FIER ”.

ÇMIMI   3.280.000 LEKË . Data e zhvillimit të ankandit do jetë 25.04.2018 .
CEL. 0684026666 ; 0693262866 .

NJOFTIM SHITJE ME ANKAND

 ZYRA PERMBARIMORE GJYQESORE PRIVATE 'ILIA ELEZI'

PASURIA nr. 3/438+2-53, LLOJI ‘APARTAMENT’, VOLUMI 36, FAQE 37,
SIPËRFAQE 103 M2,  ZONA KADASTRALE 8380, TIRANË, NË PRONËSI TË
Z. ALBAN QEMAL BALA.

ÇMIMI  12.016.000 LEKË . Data e zhvillimit të ankandit do jetë 23.04.2018 .
CEL. 0684026666 ; 0693262866 .

STUDIO PËRMBARIMORE GJYQËSORE “KREON”
me  PËRMBARUESE GJYQËSORE SUELA METHOXHA

Dt. 18.04.2018 ora 16:00ërfundon Ankandi i Tretë për pasuritë:
- Pasuria “Apartament” (1+1)  me sip. 102 m2, me ambjente ndihmëse, me adresë  Shijak, Durrës. Me
çmim 26 208 Euro
-Pasuria “Apratament” me Sip. totale 59.7 m2,  me adresë në Linzë, Tiranë. Me çmim 17 640 Euro
- Pasuria “Apartament” me sip. 60m2, me adresë L. 29 Nëntori, Shijak, Durrës. Me çmim 14 616 Euro
-  Pasuria “Apartament 2+1” me sip. 102m2,  me adresë Shijak, Durrës.
Me çmim 21 168 Euro
- Pasuria “Apartament” me sip. 106m2, adresë L. 7, Rr. “Hajdar Demiri”, Durrës. Me çmim 26 863 Euro
Ankandi Zhvillohet në zyrën e STUDIO PËRMBARIMORE GJYQËSORE “KREON”, me
adr: L.11, Blv.kryesor (ish kinma iliria) ,Kati-2, Durrës, Kontakt Cel 0682096575

ZYRA PËRMBARIMORE PRIVATE ENIRJETA ZISI

Permbaruese gjyqesore private Enirjeta Zisi zhvillon ankandin per shitjen e pasurise se
paluajtshme "Apartamenti" me siperfaqe 92.1m2, ZK.3866, Nr.Pasurie.300/143+1-
7,Vol.83,Fq.186,Indeksi i Hartes K-34-100, te ndodhur ne Tirane, Yzberisht prane  rruges “Joklin
Persi “, kati i 3 ,shk.1 ap.7 Tirane,per shlyerjen e detyrimit ne favor te kreditorit Yzeir Llanaj,

Çmimi fillestar me të cilin fillon ankandi është ne shumen 4.778.400 (kater miljon e shtateqind
e shtatedhjete e tete mije e katerqind) leke. e percaktuar ne vendimin gjyqesor.

Ankandi zhvillohet ne date 20.04.2018, ora 16.00 ne zyren e Permbarueses gjyqesore
private Enirjeta Zisi, Bulevardi “Gjergj Fishta”, Pallati “Gora”Kulla.2,Kati i 2, Tirane  Nr.Tel.
0694799000, email:enirjeta.zisi@gmail.com

zbardhi në kohë rekord ng-
jarjen ku mbeti i plagosur
32-vjeçari A.J. Policia iden-
tifikoi dhe shpall në kërkim
dy autorët e dyshuar. Pas
konfliktit të ndodhur më
datën 14.04.2018, rreth orës
21:25 në afërsi të Prefekturës
Fier, ku mbeti i plagosur sh-
tetasi A.J, 32 vjeç, banues në
Fier, Policia e Fierit ngriti
një grup të posaçëm hetimor
për zbardhjen e ngjarjes. Si-
pas policisë, nga hetimet
paraprake dhe nga informa-

cionet e siguruara, dyshohet
se shtetasi A.J., pasi është
konfliktuar fizikisht në një
lokal për motive të dobëta
me shtetasit E.H.M, 25 vjeç
dhe E.D.M, 25 vjeç, të dy ban-
ues në Patos (djem xhaxhal-
larësh), është qëlluar me
thikë nga shtetasi E.H.M.
Gjithashtu, njëri prej au-
torëve ka qëlluar edhe me
armë zjarri pistoletë në
drejtim të shtetasit A.J., por
nuk ka pasur plagë të shkak-
tuara nga arma. Policia po
punon intensivisht për
kapjen e autorëve dhe
zbardhjen e plotë të rretha-
nave të ngjarjes. Materialet
i kaluan Prokurorisë pranë
Gjykatës së Shkallës së Parë
Fier për veprat penale
"Vrasje me dashje, e mbetur
në tentativë e kryer në bash-
këpunim" dhe "Prodhimi dhe
mbajta pa leje e armëve dhe
municionit luftarak" parash-
ikuar nga nenet 76/22/25 dhe
278/2 të Kodit Penal.

Kontrrollet rrugore, policia e Elbasanit
pezullon 44 patenta, 8 shoferë në pranga
ELBASAN ELBASAN ELBASAN ELBASAN ELBASAN - Policia Rrugore e Elbasanit gjatë këtyre 24 orëve të

fundit, me qëllim rritjen e parametrave të sigurisë kanë vijuar kon-
trollet në të gjitha akset rrugore. Kontrollet kanë konsistuar për pije
alkoolike, për shpejtësi, për drejtim mjeti pa leje drejtimi, për mosv-
endosje të rripit të sigurimit, të përdorimit të celularit gjatë drejtim-
it të mjetit, të transportit të udhëtarëve pa licencë apo pa kontroll
teknik, etj. Gjatë kontrolleve janë arrestuar 8 drejtues mjetesh nga
këta 5 për drejtim mjeti pa leje drejtimi dhe 3 për drejtim mjeti në
gjendje të dehur. Janë pezulluar 44 leje drejtimi nga këto 30 leje
drejtimi për shpejtësi tej normave të lejuara dhe 14 leje drejtimi për
drejtim mjeti nën efektin e alkoolit apo në gjendje të dehur. Po gjatë
kontrolleve janë evidentuar një sërë shkeljesh të rregullave të
qarkullimit rrugor, ku drejtuesit e mjeteve janë ndëshkuar me masë
administrative dhe konkretisht janë vendosur gjithsej 952 masa ad-
ministrative nga këto 24 për mospërdorim të rripit të sigurimit; 88
për përdorim të celularit gjatë drejtimit të mjetit; 17 masa për
mosvendosje të kaskës mbrojtëse dhe 12 për parakalim të gabuar.
Ndërsa pjesa tjetër për shkelje të ndryshme të Kodit Rrugor.

FOTO
LAJM
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Drejtoresha e Strehimit Social: Interesi do të jetë vetëm 3%, pjesën tjetër e mbulon bashkia

Nisin aplikimet për 500
kredi të buta në kryeqytet
Ruseti: Ja të ardhurat që duhet të kenë aplikantët

ANISA RUSETI

KUSHTET
"Në të gjitha rastet
familjet që shkojnë dhe
aplikojnë pranë njësive
administrative, nuk
duhet të kenë në
pronësi të tyre asnjë
shtëpi. E rëndësishme
është që ata të kenë një
nivel minimum dhe
maksimum të të
ardhurave që i shkon
përshtat strukturës së
tyre familjare. Pra, këtu
bëhet fjalë që një familje
me 2 anëtarë nuk mund
të ketë më pak sesa 43
mijë lekë të reja të
ardhura ose 79 mijë
lekë si të ardhura
maksimale dhe një
familje me katër anëtarë
duhet të ketë jo më pak
sesa 52 mijë lekë të reja
të ardhura dhe jo më
shumë sesa 94 mijë
lekë", - tha Ruseti.

AKSIONI

150 pemë
të reja tek

Universiteti
Bujqësor

Në ambientet e Uni
versitetit Bujqësor

të Tiranës janë mbjellë
150 pemë të reja, krahas
punimeve që po kryhen
për të krijuar kushte më
të mira për studentët.
Të pranishëm në këtë
aksion ishte stafi peda-
gogjik i këtij universite-
ti si dhe kryebashkiaku
Erion Veliaj, i cili thek-
soi se po punohet fort
për t'i dhënë UBT-së
pamjen dhe rëndësinë
që meriton. "Universite-
tet tona kanë fuqi ligjore,
kur vjen puna tek pavar-
ësia akademike, ama
duhet të kenë edhe pa-
varësi financiare, ndaj
bashkë me kryeminis-
trin jemi duke bërë in-
vestime që po e kontur-
ojnë dhe modernizojnë
këto hapësirave. Qever-
ia ka dhënë një fond për
të bërë rrethimin dhe
sistemimin, për të
treguar se ky vend ka
zot, sepse e quajmë real-
isht një tempull të dijes
dhe jo një vend që mund
të zaptohet apo ku
mund të kullosë bagë-
tia. Kurse, Bashkia e Ti-
ranës po bën ndërhyrje
të brendshme", tha Ve-
liaj. Ky i fundit më tej
theksoi se investimet në
këtë hapësirë universi-
tare kanë prekur krye-
sisht rrugët, trotuaret,
pjesët rekreative, si dhe
të gjithë infrastruk-
turën nëntokësore.

Ministri, thirrje shoqërisë për të pastruar ambientin

Velipoja mbulohet nga plehrat, Klosi:
Situatë alarmante, e papranueshme
THIRRJA
"Është një situatë krejtësisht alarmante, është një
diferencë e papranueshme ndërmjet anës këtej të kufirit
të lumit Buna në tokën shqiptare dhe një pasuri
përrallore në pjesën e Malit të Zi, prandaj ne vazhdojmë
të bëjmë një thirrje që gjatë Javës së Tokës, e sidomos
në datën 22 të bashkohen sa më shumë të rinj dhe
aktivistë të shoqërisë civile", - bëri thirrje ministri.



INTERESAT

"Interesi në të gjithë kohëzgjatjen e
kredisë është 3% që do të duhet të

paguajë familja, ndërkohë që të gjitha
ndryshimet që do të ndodhin në tregun e
kredive, në tregun e lirë është kontribut i

cili paguhet totalisht nga Bashkia e
Tiranës", - theksoi drejtoresha e

Strehimit Social.

“

Sot fillon aplikimi për
500 kredi të buta për të
gjithë të interesuarit

që dëshirojnë të blejnë një
banesë në kryeqytet. Në
mënyrë që të shpallen
fitues, kandidatët duhet të
plotësojnë kriteret e para-
caktuara e mbi të gjitha të
mos kenë një banesë në
pronësi të tyre. Drejtoresha
e Strehimit Social pranë
Bashkisë së Tiranës, Anisa
Ruseti e pyetur nga "Top
Channel" theksoi se apli-
kantët duhet të kenë edhe
një minimum dhe maksi-
mum të ardhurash, bazuar
në strukturën e tyre famil-
jare. "Në të gjitha rastet,
familjet që shkojnë dhe ap-
likojnë pranë njësive admin-
istrative, nuk duhet të kenë
në pronësi të tyre asnjë sh-
tëpi. E rëndësishme është
që ata të kenë një nivel min-
imum dhe maksimum të të
ardhurave që i shkon përsh-
tat strukturës së tyre famil-
jare. Pra, këtu bëhet fjalë që
një familje me 2 anëtarë nuk
mund të ketë më pak sesa 43
mijë lekë të reja të ardhura
ose 79 mijë lekë si të ardhu-
ra maksimale dhe një famil-
je me katër anëtarë duhet të
ketë jo më pak sesa 52 mijë
lekë të reja të ardhura dhe
jo më shumë sesa 94 mijë
lekë", - tha Ruseti. Më tej kjo
e fundit sqaroi për të intere-
suarit se interesi është 3%
gjatë gjithë periudhës së
shlyerjes së kredisë. "Inter-
esi në të gjithë kohëzgjatjen
e kredisë është prej 3% që
do të duhet të paguajë famil-
ja, ndërkohë që të gjitha
ndryshimet që do të ndo-
dhin në tregun e kredive,
në tregun e lirë është kon-
tribut i cili paguhet total-
isht nga Bashkia e Tiranës",
- theksoi drejtoresha e Stre-
himit Social.

APLIKIMI
Familjet e pastreha në

kryeqytet do të kenë
mundësi të aplikojnë përg-
jatë 30 ditëve të ardhshme
për kredi të butë për blerjen
e një banese, në rastet që
plotësojnë kriteret e përcak-
tuara. Të gjitha familjet që

do të shpallen fituese do të
kenë mundësi që të përfi-
tojnë subvencionim të inter-
esave të kredisë për blerjen
e një shtëpie të re. Përfitues
potencial në programin
"Subvencionimi i interesave
të kredisë për familjet e
reja", do të jenë familjet e

reja që: përbëhen nga çifti i
ri me moshë totale deri në 70
vjeç, përbëhen nga familje të
reja që kanë në ngarkim per-
sona me aftësi të kufizuar
apo persona në pension, nuk
kanë në pronësi një banesë,
kanë të ardhura sipas limitit
të përcaktuar në këtë pro-
gram, si dhe ata që nuk janë
dhe nuk kanë qenë përfitues
të programeve të tilla të ng-
jashme më parë. Fillimisht
të interesuarit për marrjen
e një shtëpie me kredi të
butë, duhet të aplikojnë e më
tej, nëse shpallen fitues du-
het të dorëzojnë të gjithë do-
kumentacionin e kërkuar
pranë bankave. Aplikantët
duhet të plotësojnë Formu-
larin e Strehimit TIP, pranë
Njësisë Administrative për-
katëse, të cilit do t'i bash-
këngjisin edhe dokumentet

si: deklarata e vërtetësisë së
informacionit të pasqyruar
në formularin e strehimit,
kopja e kartës së identitetit
të aplikuesit, certifikata
familjare.

Plazhi i Velipojës është i
mbushur me plehra,

çka bie ndesh me pjesën
tjetër në Malin e Zi dhe
krijon një gjendje të pa-
pranueshme. Kjo deklaratë
është bërë ditën e djeshme
nga ministri i Turizmit dhe
Mjedisit, Blendi Klosi gjatë
pastrimit të skajit më veri-
or të detit Adriatik së bash-
ku me të rinjtë aktivistë të
"Ecovolis" dhe "Ekomend-
je". Në grykëderdhjen e
lumit Buna, në fillim të
plazhit të Velipojës bashkë
me ujërat vijnë edhe mbet-

jet që shpërndahen më pas
në rërë. "Është një situatë
krejtësisht alarmante, është
një diferencë e papran-
ueshme ndërmjet anës këtej
të kufirit të lumit Buna në

tokën shqiptare dhe një pa-
suri përrallore, një bukuri e
zhvillim ambientalist dhe po
ashtu turistik në pjesën e
Malit të Zi, prandaj ne vazh-
dojmë të bëjmë një thirrje së

bashku me këta të rinj që
gjatë Javës së Tokës, e sido-
mos në ditën e operacionit
tonë të madh, në datën 22 të
bashkohen sa më shumë të
rinj dhe aktivistë të shoqërisë
civile", - bëri thirrje ministri.
Më tej ky i fundit bëri me dije
se të gjitha institucionet janë
angazhuar në operacionin e
pastrimit, por përfshirja e të
gjithë shoqërisë sidomos në
22 prill, do të jetë vendimtare
për një mjedis më të pastër.
"Ne gjatë Javës së Tokës do të
punojmë me të gjitha institu-
cionet për të qenë në çdo cep,

por është shumë e
nevojshme që operacionin
tonë, cili nuk ka një ditë, por
duhet të fillojë brenda kësaj
jave, e të vazhdojë gjatë
gjithë sezonit turistik t'i
bashkohen po ashtu të gjithë

bizneset e zonës bregde-
tare, të gjithë ata që kanë
mundësi të japin një kon-
tribut, të gjithë ata të cilët
kanë mundësi të vijnë e të
bashkohen me të rinjtë", -
tha Klosi në fjalën e tij.

Klosi me aktivistët në plazhin e Velipojës

Foto ilustruese
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ISSH: Dokumentacioni që duhet të dorëzoni, ja si përllogaritet masa e pagesës

Pensionet familjare, cilat janë
kategoritë që mund ta përfitojnë

Si do të shpërblehen jetimët deri në 25 vjeç

PERLLOGARITJA
PENSIONET



Voltiza Duro

Pensionin familjar
mund ta përfitojnë
ata persona që plotë-

sojnë kushtet e paracaktu-
ara në bazë të ligjit  "Për Sig-
urimet Shoqërore në Repub-
likën e Shqipërisë". Sot në
"Gazeta Shqiptare" publiko-
hen të gjitha kriteret që du-
het të përmbushin apli-
kantët e interesuar, doku-
mentacionin që duhet të
dorëzojnë si dhe mënyrën e
përllogaritjes së masës së
përfitimit. Respektivisht,
pensionin familjar mund ta
përfitojnë të gjithë jetimët
që ishin në ngarkim të per-
sonit që vdiq dhe janë nën
18 vjeç, ose deri në 25 vjeç,
të cilët studiojnë apo janë të
paaftë për punë. Në faqen
zyrtare të Institutit të Sig-
urimeve Shoqërore thekso-
het se në momentin që i/e
veja martohen sërish, e hum-
basin të drejtën e përfitimit
të pensionit familjar. Ndërsa
në të gjitha ato raste kur e
veja nuk është pjesëtare e
pensionit familjar dhe për-
fitues është vetëm një jetim,
masa e pensionit për jetimin
është 50% e pensionit që gë-
zonte ose do të gëzonte i nd-
jeri. Gjithashtu, në manual
përcaktohet edhe mosha
kur përfitohet pensioni
familjar nga i/e veja.
KRITERET

Pension familjar mund të
përfitojë e veja që është
mbajtëse e një fëmije që ish-
te në ngarkim të të vdekurit,
deri në moshën 8 vjeç; që
nuk është e aftë të punojë
dhe që ka mbushur moshën
55 vjeç. Gjithashtu, nga kjo
kategori pensioni përfiton
edhe burri i ve, kur është
mbajtës i një fëmije që ishte
në ngarkim të të vdekurit,
deri në moshën 8 vjeç, që
është i paaftë për punë dhe
që ka mbushur moshën 60
vjeç. Të gjithë ata jetimë që
ishin në ngarkim të personit
që vdiq dhe janë nën 18 vjeç,
ose deri në 25 vjeç, të cilët
studiojnë apo janë të paaftë
për punë mund të përfitojnë
pension familjar. Një kate-
gori tjetër që plotëson kush-
tet, janë edhe prindërit, kur
kanë arritur moshën 65 vjeç
ose janë të paaftë për punë,
prindërit e prindërve, njerku
e njerka, kur nuk kanë per-
sona që detyrohen t'i
mbajnë, nëse provohet se ata
jetonin në të njëjtën familje
me atë që vdiq, jo më pak se
një vit para momentit të vde-
kjes dhe kanë arritur moshën
65 vjeç, ose janë të paaftë për
punë. Edhe nipërit e mbesat,

DOKUMENTACIONI

Dokumentet që vërtetojnë moshën dhe identitetin:
• Certifikatë e gjendjes familjare.
• Certifikatë vdekjeje e të ndjerit/të ndjerës.
• Fotokopje e kartës së identitetit për kërkuesin, ose

përfituesit e tjerë.
Dokumentet që vërtetojnë periudhat e sigurimit dhe
llojin e punës:
• Libreza e punës.
• Vërtetim për vjetërsinë në punë dhe llojin e saj.
• Vendimi i emërimit në punë, si kuadër në ish-kooper-

ativat bujqësore.
• Vendim gjykate për njohje të vjetërsisë në punë.
• Vërtetim i Degës Ushtarake për periudhën e kryerjes

së shërbimit të detyrueshëm ushtarak (për kërkuesit
meshkuj).

• Vërtetim-tip i vjetërsisë në punë për ushtarakët.
Dokumentet që vërtetojnë të qenit në ngarkim të
të ndierit/ndjerës:

• Vërtetim i vazhdimit të shkollës për jetimët që kanë
mbushur moshën ligjore për t'u punësuar ose
vetëpunësuar.

• Vendim i KMCAP-it për paaftësinë në punë të per-
sonave të familjes në ngarkim të të siguruarit të vde-
kur, kur ata janë në moshë pune.

• Vërtetim i organeve të pushtetit lokal që në ngarkim të
të vdekurit ishte një i/e ve, që mban një fëmijë deri në
moshën 8 vjeç, i cili ishte në ngarkim të të vdekurit.

• Vërtetim për personin e ve, që është kërkues për punë.
• Procesverbal që provon faktin e vdekjes nga aksi-

denti në punë, si dhe vendimi i KMCAP, kur vdekja
është shkaktuar nga sëmundje profesionale.

• Vërtetim i organeve të pushtetit lokal që prindërit,
prindërit e prindërve nuk kanë persona që detyrohen
t'i mbajnë dhe jetonin në të njëjtën familje me atë që
ka vdekur, jo më pak se një vit para vdekjes.

• Vërtetim nga organet e prokurorisë ose gjykatës për
rastet kur kërkohet të përfitohet nga dekreti nr. 758,
datë 01.04.1994 "Për një mbrojtje të veçantë të usht-
arakut".

• Vërtetim nga ministria përkatëse për humbjen e jetës
së pilotit në përmbushje të detyrës gjatë fluturimit.

• Vërtetim që nuk është i punësuar apo vetëpunësuar,
për jetimin që ka moshën ligjore për t'u punësuar ose
vetëpunësuar, kur nuk vazhdon shkollën dhe është
nën 18 vjeç (kur banon në qytet) dhe nën 16 vjeç (kur
banon në fshat.

Dokumentet që vërtetojnë të ardhurat e realizuara:
• Vërtetim page, sipas së cilës është derdhur kontribut

për periudhat e sigurimit që nga 01.01.1994 deri në
momentin e shkëputjes nga puna, sipas formularit-tip.

• Vërtetim i pagës mesatare neto për vitin e fundit të
punës.

kur janë në ngarkim të atij që
vdiq dhe bënin pjesë në të
njëjtën familje me të, trajto-
hen si jetimë dhe mund të
marrin pension familjar. Në
momentin që i/e veja marto-
hen sërish, e humbasin të
drejtën e përfitimit të pen-
sionit familjar.
PËRLLOGARITJA

Pension familjar konsid-
erohet ai pension që kishte
apo i takonte të ndjerit. Në
kushtet kur e veja nuk është
pjesëtare e pensionit familjar,
dhe përfitues është vetëm një
jetim, masa e pensionit për
jetimin është 50% e pension-
it që gëzonte ose do të gëzon-
te i ndjeri, ndërsa kur për-
fitues janë dy ose më shumë
persona dhe e veja nuk ësh-
të pjesëtare e pensionit
familjar, masa e pensionit
familjar për secilin prej tyre
është 25%, por jo më shumë
se 50% e pensionit që gëzon-
te ose do të gëzonte i ndjeri.
Ndërkaq, personi i ve merr
50% të pensionit që gëzonte
ose do të gëzonte i ndieri kur
është i vetëm, dhe për çdo
pjesëtar tjetër merr 25%, me

kusht që shuma e pensionit
të mos kalojë 100% masën e
tij. Vlen të theksohet fakti se
shuma e një pensioni famil-
jar nuk duhet të kalojë masën
e pensionit që merrte ose do
të merrte personi që vdes. Në
të gjitha ato raste kur prindi
që jeton është i punësuar,
është ekonomikisht aktiv ose
merr një pension si të drejtë
të tij, fëmija jetim përfiton
pension familjar. Në këtë rast,
masa e pensionit për çdo jetim
ose person tjetër që përfiton
është 25% e pensionit që i
takonte të ndjerit, por jo më
tepër se 50% e tij. Ndërsa jeti-
mi i cili humb të dy prindërit,
ka të drejtë të marrë një pen-
sion jetimi për secilin prej
tyre. Në kohën kur përfundon
afati i pagesës, përfituesi du-
het të bëjë një kërkesë pranë
ALSSH-së së vendbanimit
për vazhdimin e pensionit
familjar. Bashkëngjitur me
kërkesën, i interesuari du-
het të paraqesë edhe doku-
mentacionin përkatës.
DOKUMENTACIONI

Të gjithë ata individë që
do të aplikojnë për të fituar

të drejtën e përfitimit të pen-
sionit familjar, përveç
kërkesës, duhet të dorëzojnë
edhe dokumentet që
vërtetojnë moshën dhe iden-
titetin. Respektivisht ata
duhet të paraqesin certi-
fikatën e gjendjes familjare,
fotokopjen e letrës së
njoftimit elektronik për
kërkuesin, ose përfituesit e
tjerë, si dhe certifikatën e
vdekjes së të ndjerit në të
cilën duhet të jetë shënuar
edhe shkaku i vdekjes.
Gjithashtu, aplikuesi për
pension familjar duhet të
dorëzojë edhe dokumentet
që vërtetojnë periudhat e sig-
urimit dhe llojin e punës, si
libreza e punës apo vërteti-
mi për vjetërsinë në punë
dhe llojin e saj. Bashkëngji-
tur dokumentacionit të më-
sipërm, duhet të dorëzohen
edhe dokumentet që
vërtetojnë të qenët në
ngarkim të të ndierit si dhe:
vërtetim i vazhdimit të sh-
kollës për jetimët që kanë
mbushur moshën ligjore për
t'u punësuar ose vetëpunë-
suar, vërtetim që në ngarkim
të të vdekurit ishte një i ve,
që mban një fëmijë deri në
moshën 8 vjeç, vërtetim për
personin e ve, që është
kërkues për punë, vendim i
KMCAP-it për paaftësinë në
punë të personave të famil-
jes në ngarkim të të siguru-
arit të vdekur, kur ata janë
në moshë pune etj. Nënvi-
zojmë se në kërkesën për
pension familjar, jetimi që
ka moshën ligjore për t'u
punësuar, kur nuk vazhdon
shkollën, duhet të paraqesë
vërtetim nga Zyra e Punës.
Edhe vërtetimi i pagës du-
het të përfshihet në dosjen
e dokumenteve si dhe vër-
tetimi i pagës mesatare neto,
për vitin e fundit të punës.
Ndërsa të gjithë ata persona
që përfitojnë nga ligji "Për
pafajësinë, amnistinë dhe
rehabilitimin e ish-të dënu-
arve dhe të përndjekurve
Politikë" duhet të dorëzojnë
vërtetimin e gjendjes gjyqë-
sore mbi kohën e vuajtjes së
dënimit, çdo dokument
tjetër që vërteton të qenët
në punë dhe vërtetim mbi
faktin e dënimit për motive
politike dhe kohën e vua-
jtjes së tij.

KUSH PËRFITON:
• E veja që mban një fëmijë deri në 8 vjeç; nuk

është e aftë të punojë dhe që ka mbushur 55 vjeç.
• Burri i ve, që mban një fëmijë deri në 8 vjeç; nuk

është i aftë të punojë, ka mbushur moshën 60
vjeç.

• Jetimët e moshës 18-25 vjeç që studiojnë apo janë
të paaftë për punë.

• Prindërit, kur kanë arritur moshën 65 vjeç ose
janë të paaftë për punë.

• Nipërit e mbesat, kur janë në ngarkim të atij që
vdiq dhe bënin pjesë në të njëjtën familje me të.
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Këtë libër ia kushtoj me mirënjohje
dhe mall Martinit,  mësuesit dhe
mikut". Botimi i ri i Hans Joachim

Lanksh nis me këtë përkushtim, pas titullit,
"Martin Camaj, i pazbuluem". Iu drejtohet
atyre që në ardhmen do e lexojnë librin e tij
me këto fjalë: I dashun lexues, e dashun lex-
uese, libri që po e hap nuk përmban studime
shkencore për Martin Camajn. Studimet dhe
punimet shkencore për nji shkrimtar zakon-
isht janë të thata teorike e të shkrueme nga
nji shkencëtar për shkencëtarë të tjerë, jo
për publikun lexues. Me shkrimet e mia të
thjeshta dhe modeste synoj vetëm me ta
afrue poezinë dhe figurën e Martin Camajt.

Tekstet e këtij libri i kam shkrue në
rrjedhën e vjetëve me raste të ndryshme. I
kam shkrue me dashuni për poetin tim të
preferuem e ma të dashtun të letërsisë shqipe.
Vargjet e Martinit "janë për t'i lexue në hesh-
tje" e kërkojnë nji lexim të përqendruem...

Mbas këtij sqarimi paraprak, në librin me
titull "Martin Camaj ende i pazbulum", Hans
Joachim Lanksch bën me dije që në krye të
herës se personi i Martin Camajt ishte i qetë,
paksa timid, i padukë e modest, me plot din-
jitet dhe krenari të natyrshme, shpesh ish-
te ndërdyzash, e kërkonte vetminë. Nga ana
tjetër, i njëjti Martin Camaj, djalë bariu nga
katundi mbishkodran Temal, e çau rrugën
e vet me energji dhe vullnet të rrallë.
DROMCA KUJTIMESH
NGA ISH-STUDENTI

Autori i këtyne rreshtave, si student,
kishte fatin e bardhë me mësue shqipen nga
Martin Camaj. Nji ditë prej ditësh, gjatë
pushimit dhetëminutash mes dy kursesh,
tue u shëtitë në korridor para auditorit dhe
tue bisedue për çkamos, profesori e pyeti
studentin - me çka merreni në kohën e
ngesë? Kur ky tha se me përkthimin e poez-
isë, Martin Camaj tha - punë interesante.
Mbas nji pauze shtoi, me zâ të ulët - unë sh-
kruej. Mbas nji pauze tjetër, studentit të
shastisun i tha - jam shkrimtar shqiptar.

Martin Camaj ishte bashkëbisedues për
mrekulli. Në radhë të parë, ai dinte ende

artin pothuej të shuem me ia vû veshin
tjetrit. Nuk mbahej si profesor, por si mik.
Për hallet personale të studentëve e bash-
këpunëtorëve shpesh kërkohej këshilla e tij.

Ai ishte nji qenie rebeluese që i çmonte
traditat, vërtet, dhe nuk i duronte konvencio-
net. Martin Camaj nuk iu përgjigj shabllonit
prej "emigranti". Kishte sipas Lankschit, nji
qëndrim bukur të kjartë rreth komunizmit,
por nuk ishte i mbrujtun nga konservatorizmi
syplasun siç donin qarqe të përcaktueme me
e paraqitë atê. Nuk birrte kohë, si ca e ca të
tjerë, me të shkruemit e shkrimeve aq të flak-
ta sa dhe të kota për punë politike e patriotike.
Simbas bindjes së tij "nuk jam njeri i politikës,
por jam njeri politik", u rrinte larg grupimeve,
rrymave e partive politike të mërgatës. Lank-
sch kutjon se Camaj, nuk andërronte për Sh-
qipninë e Madhe, as për Mbretninë e Shqip-
nisë dhe as për zbarkime parashutistash.
Vetëm kah fundi i jetës, i lodhun nga përjeti-
mi shumëdekadash i sundimit të paligjsh-
mënisë si në Shqipni ashtu dhe në Kosovë,
shpresonte fort te forcat politike që vetes ia
vunë emnin "demokrat" dhe atyne u sinjali-
zonte simpati. Camaj nuk ishte i detyruem të
shihte se çfarë kishte me u bâ mâ vonë nga
këto forca dhe përçapjet e tyne politike - mbas
rrëzimit zyrtar të monizmit u shue jeta e tij
mu në kohë kur viheshin filizat e para të reja
mbas regjimit i cili e kishte bâ Camajn me e
lëshue vendin e vet amë.

Shton se jo vetëm në lidhje me poezinë
"rurale" Martin Camajt i janë ngjitë epitete,
etikete dhe klishe nga mâ të ndryshmet e të
pavërteta.
NË DHOMËN E CAMAJT

Lanksch kujton në librin e tij, "Martin
Camaj ende i pazbuluem" se në dhomën e
tij të punës, në tryezën e shkrimit, Martin
Camaj kishte nji koleksjon të madh bresh-
kash, në të gjitha trajtat, ngjyrat dhe mate-
rialet. I donte breshkat dhe fliste me shumë
qejf për punë breshkash ku theksoi ndjesh-
mëninë e tyne të hollë me të cilën i parand-
jejnë shkundullimat. Deri diku, me natyrën
e tij paqësore që nuk ishte në gjendje me ia

bâ ndonji të keqe kurrkuj, me nji rrashtë të
fortë që mbronte ndjeshmëninë e tij të jash-
tëzakonshme prej lëndimesh nga jashtë, nje-
riu Camaj i ngjante kafshës së tij mâ të
preferueme, breshkës.

Në atë kohë të miqësisë me Martin Ca-
majn, vetë Lankschi kishte nji qen pekinez.
Qeni e donte shumë profesorin dhe ky sillej
bukur me qenin, por disí i rezervuem. Nji
ditë i tregoi psenë. Si djalë i vogël, ai kishte
nji shok të vërtetë, nji qen ujk. Tanë kohën
e kalonte me qenin, madje tue kalërue mbi
tê. Nji mëngjes prej mëngjeseve, qeni nuk
ishte. Martini shkoi me e kërkue qenin dhe
e gjeti te prroni, të shqyem e të copëtuem
prej ujqve. Uji i prronit ishte i kuq. Prej asaj
dite, Martini nuk ishte mâ në gjendje me
dashtë nji qen.

Vjet me radhë, gjatë periudhës së semes-
trit universitar, mbas ligjeratave të tij, Mar-
tin Camaj shkonte në banesën e Lankschit
afër universitetit, pinin çaj dhe bisedonin
për punë letërsiet në përgjithësi dhe për
poezitë e tij në veçantí. Gjatë gjithë këtyne
vjetëve, Lanksch thotë, se kurrë s'ka dëgjuar
as edhe nji fjalë të ashpër prej tij. Kur kish-
te nji vërejtje për përkthimin që Lankschi
u kishte bërë poezive të tij, nuk e thoshte
vrazhdë por me shumë delikatesë. "Edhe
gjermanisht due me qenë Camaj, jo Camaj
me kapelë bavareze", tha.

Ishte pothuej e pamujtun shton, me pasë
sherr me Martin Camajn. I vetmi njeri me
të cilin grindej ishte miku i tij mâ i ngush-
të, Arshi Pipa. Ata të dy dijshin me u grindë,
gjithnji vetëm për nji temë të vetme, për
përziemjen e Pipës të punëve letrare me
politikën.

Shpesh çdo lloj komitetesh, shoqatash,
organizatash a partish politike të mërgatës
shqiptare tentojshin me e bâ Camajn për
vete, me e angazhue për qëllimet e tyne poli-
tike. Mirëpo, ky i mbette besnik parimit të
vet mos me u përzie në punërash politike të
komiteteve, shoqatave dhe organizatave në
mërgim. Përndryshe, në politikë ai nuk i
kishte simpati konservatorët, por liberalët.

BISEDAT E PLEQNUEME
Ndër biseda, Camaj fliste me zâ të ultë

dhe fjalët i matte mirë. Kur i bâje nji pyetje,
shpesh heshtte gjatë për t'u mendue mirë
dhe mbasandej të befasoi me nji përgjigje
fare të papritun, kujton Lankschi. Mbas
"pleqnimit më vete", mbas dyshimesh e të
kenët ndërdyzash, Camaj gjithmonë mbër-
rinte te kjartësia. "Përgjigjet, prononcimet
a gjykimet e tij ishin aq kuvendvogla e të
thjeshta në dukje sa dhe të kjarta e të
kthjellta, si të kullueme në 'kthjellësinë e
idhtë/ edhè nësè pa gjuhë'. Kurrë nuk të
jepte ndonji përgjigje me fjalë boshe a fraza
stereotipe siç e kanë zakon me i çaprashitë
letrarët që mendojnë se janë njerëz të
posaçëm ku çdo fjalë e tyne duhet me kenë
diç e jashtëzakonshme", shkruan Lanksch.

Shton, se pesha e fjalës së Martin Camajt
qëndronte - si dhe në vargjet e tij - në thellës-
inë e saj të kombinueme me trajtën e jasht-
me të gdhendun deri në thjeshtësi të ska-
jshme. Punët që i kishte sidomos për zemër,
i thoshte në mënyrë sidomos joimponuese
dhe modeste, shpesh me dy-tri fjalë a me nji
gjysmëfjali. "Mos me u përlye", tha për
shembull në vend të nji logoreje të gjatë.
Edhe pse të befasonte me përgjigje e qën-
drime të paprituna e jo konvencionale, fjala
e tij kurrë nuk ishte zhanglluese. Etiketimet
dhe insinuata në nivel personal që bâhen
shpesh mes letrarëve shqiptarë, Camajt i
ishin absolutisht të hueja. Ai fliste shkoqun,
me argumente e parime.
NJI MBRAMJE LETRARE

Nji kapitull me vete qe e vetmja mbramje
letrare e Martin Camajt në Gjermani. Boti-
mi i parë i poezive të Camajt në gjerman-
isht âsht bâ më 1990 te revista letrare "Si-
rene". Hans Joachim Lanksch kujton se re-
daktorët e revistës kuptuen se po botojshin
nji poet të madh dhe organizuen nji takim
të autorit me publikun gjerman. Martin
Camaj kundërshtohej fort. "Nuk di me re-
citue", ngulte kambë, "unë lexoj dobët".
Mbas nji lufte të gjatë e të randë, mâ në fund
ai pranoi me u shfaq para publikut dhe me
lexue nji cikël poezish shqip (versionet gjer-
manisht i lexoi nji aktore teatri) dhe - ai lex-
oi për mrekulli. Për fat të mirë në të vërtetë
nuk dinte me "recitue". Leximi i tij bani për-
shtypje të thellë mbi të pranishmit. Camaj i
lexoi poezitë fort natyrshëm dhe me thjesh-
tësi të përsosun të kombinueme me ekspre-
sivitet të jashtëzakonshëm. Thjeshtësia e
leximit të Camajt, larg çdo bombastike re-
citimi poezi-vrasës ishte simptomatike: si
vetja e tij ashtu, edhe vepra e tij ndërthuren
prej kompleksitetit dhe thellësisë që mani-
festoheshin me thjeshtësinë e madhe të
shprehjes dhe dukjes së tyne të jashtme.

Ish-studenti, thotë se Martin Camaj zem-
rën nuk e kishte akull. Nuk ishte në kon-
takt me familjen e vet në Temal, familjen në
Shqipni, e kishte mall, por nuk mbante
lidhje me tê mbasi nuk dëshironte me e vû
në rrezik. "Mâ mirë mos me dijtë gjâ për ta",
tha me nji farë humori të idhtë. Mirëpo, zem-
ra e tij rrihte gjithnji për "njerëzit e mij".
Zemra e profesorit universitar rrihte për
njerëzit e thjeshtë. Profesori shkonte me
punëtorë krahu, shqiptarë prej Kosovet,
nëpër zyra gjermane tue i ndihmue ata me
gjetë banesë e punë. Nuk janë të paktë ata
që i ndihmonte edhe me para. Mbramjeve
ishte koha për të folë në telefon me Martin
Camajn, mbas orës 19.30, mbas përfundimit
të Ditarit në kanalin e dytë televiziv gjer-
man. Në këtë kohë ai fliste me familjen e vet
të gjanë dmth., me shqiptarët mërgimtarë
anëmbanë botës, me profesora a studentë
dhe punëtorë a gazetarë, prej Gjermaniet e
Italiet deri në Amerikë.

Martin Camaj nuk ishte shkrimtar i tipit
"mërgimtar". Nuk shkruente vjersha senti-
mentale për vendlindjen, nuk e përshk-
ruente me lot në pendë pejsazhin e
vendlindjes. Nuk shkruente as pamflete me
ideologji antikomuniste. Nuk ishte poet poli-
tik. Në veprën e tij hasim vetëm nji gjysmë
duzinë poezish me përmbajtje shprehimisht
politike, të cilat ndërkaq nuk përzihen me
politikën e ditës, por i trajtojnë temat e
dhunës. "Nuk jam njeri i politikës. Jam njeri
politik", ka kenë deviza e tij.

BOTIMI

Lanksch: Camaj zihej me Arshi Pipën vetëm
për përzierjen e letërsisë në politikë

Nji çaj me Martin Camajn e
kujtimet e mbrëmjeve bavareze

Fatmira Nikolli

Në foto:
Kopertina e librit

Në foto:
Martin Camaj
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Ç'kopshte të mrekullueshëm
brenda mureve në Vatikan,
aq sa na duket se jemi futur

në një ëndërr! Nga lart rrjedhin ujë-
vara qiellore, nga ato me misterin
e dritës tjetër. Po edhe një qetësi
mërmëritëse, që sikur ia zbulojmë
kumtin tek udhët mes blerimeve,
aq ndjellëse, për të ecur sa më paqë-
sisht, tani e gjithmonë, në dashuri.
Gjethnajë dhe bar gjallërues, cicëri-
ma të kristalta dhe frushullima fla-
trash. Jo, nuk janë vetëm zogjtë, por
edhe engjëjt, kështu na duket. Pas-
ditja sikur merrte frymë me mush-
këritë e "Shpellës së Lourdes-it", që
na shfaqet befas fare pranë. Dhe na
kap një ndjesi përlehtësimi dhe
përhapjeje, sikur nuk kemi kufiz-
ime, jo vetëm ndaj njëri-tjetrit dhe
ndihemi frymë gjithandej. I shtrën-
gova dorën sime shoqeje. Sikur
merrnim nga drithmat e njëri-
tjetrit kështu. Para nesh, e ndien-
im, rendte djali ynë, i padukshëm,
ja, ja, i pashë një pjesës flatre, kjo
pendë prej tyre ra... Andej duhej të
shkonim. Tej pjerrinave të edenta
pemët presin si meshtarë të lum-
tur. Dhe ja, lule të tjera që sendër-
tojnë me ngjyrat e tyre çaste të tjera
mrekullie. Emblema papnore. Prej
lulesh dhe ajo në sheshin qendror
aty. Nga shatërvanët hovnin ujëra
si bekime të kthjellëta. Kupola e
mermertë e Bazilikës së Shën
Pjetrit vezullon e madhërishme
dhe nuk kuptohet ku mbaron ajo
dhe ku fillon qielli. Një përzierje
mistike me retë anash si të ishin
një grup me Mikelanxhelo. Poshtë
nëpër nikie statuja biblike... ja, ja,
ati yt. Pranë është stacioni i trenit
të Vatikanit, që sikur sjell dëshira
dhe pak më tej gjykata, jo, jo e gjy-
qit të fundit dhe burgu, shpesh e
më shpesh bosh, por ndodh të bujtë
ndokush, ngjarje e rrallë, do ta kenë
lajmin patjetër gazetat. Ime shoqe
ma shtrëngon dorën prapë. Buzëqe-
sha trishtueshëm.

Madona që na mirëpresin. Ja,
Zoja e Këshillit të Mirë, që është
dhe Pajtorja e shqiptarëve, shko-
drania. Dhe drurë biblikë, të mb-
jellë nga personalitete të larta të
botës, presidentë, kryeministra...
edhe ty ta pranuan kërkesën që si
titullar i ambasadës, por edhe si
bashkatdhetar i Shenjtes Nënë
Tereza, - po nëpërmendja, - që me
rastin e kanonizimit të saj, në ju-
bileun e marrëdhënieve mes dy
shteteve tona, të sillje një ulli nga
vendi yt, të mbillej këtu. Ia thashë
kryeministrit. Prita... Mure të tjera
kështjellore, heliodromi i vogël, li-
vadhe me gëmushat si qingja, pylli
natyral, një shenjtërore e merm-
ertë, kthesat si ngazëllime mah-
nitjesh, kështu më erdhi t'i kraha-
soj, stola të drunjtë, të rrallë, rojat
që të përshëndesnin të parët, Ra-
dio-Televizionit i Vatikanit, dielli që
vazhdonte dhe derdhte ar. Me sig-
uri po afroheshim. Pashë kolonat e
Akademisë. Përballë, pas degëve të
pemëve, sërish dritare, mbase ato
të Arkivit Sekret a të Bibliotekës së
vjetër Apostolike. Se ishte bërë dhe
një e re, por ajo ishte pesë kate nën
tokë, e bunkertë. Ku ishin letrat e
Gjergj Kastrioti - Skënderbeut, po
librat shqip? Mes qiparisave, tej në
thellësi, vegim që afrohej, nuk po u
besonim syve, në këmbë, me të
bardha si i statujtë, ai, Papa i Nder-

SOT DALELINDJA E PAPA RATZINGER

Emocion në ditëlindjen e
Tij të 91-të, më 16 prill

Në kopshtet e Vatikanit,
çaste pranë Papës së nderit...

Nga Visar Zhiti

it, Bendedikti XVI. Në kohën pas
lutjeve të pasdites po na priste aty.
Nuk mund të iknim pa e parë, pa i
puthur dorën. S'po duronim sa të
mbërrinim dhe një si lulnajë emo-
cionesh po binte mbi supet tona.
Ndjemë se shtangëm, nuk po ecnim
ne, por pllaja mitike, sikur afrohej
ajo, me Papën e Nderit në krye,
ende larg, rrezëllitës. Po na
aviteshin qiparisat. Një vezullim.
Mbase i kryqit të argjendtë që i
varej në gjoks Atit të Shenjtë, Ratz-
inger. Wow! - do ia bënte djali ynë.
Po aty, në krah, si i veshur me natë,
sekretari i tij i veçantë, arqipesh-
kvi Georg Gänswein, njëherësh
edhe Prefekt i Pallatit Pontefik të
Vatikanit. Në këmbë dhe ai. Ruba e
zezë i derdhej hijshëm deri në fund.
Vetëm koletoja si një tufë rrezesh
zbardhëllente.

Dy gjermanë, besëtarë të një
miqësie apostolike, magjepsës. Të
dy pa kësula mbi krye. Flokë e
bardhë të Ratzinger-it si fllad. Si
muzg të Gänswaein-it. Ndalëm para
tyre. U përkulëm. Arqipeshkvi,
gjithë përzemërsi buzëqeshëse, na
paraqiti te Papa i Nderit, që na
përgëzoi për ardhjen. Sa zë të
ngrohtë kishte, me pak si ngjirje si
të marrë katakombeve, andej nga
varret biblike. I thamë se është lum-
turi të takosh Shenjtërinë e Tij.
Vuri buzën në gaz si me druajtje.
Dhembshurisht. Ime shoqe i dhuroi
një stola të kuqe, si gjaku i mar-
tirëve të kishës tonë, 38 prej të
cilëve sapo ishin lumturuar dhe
stola ishte punuar nga gra sh-
qiptare të Veriut, këto po shpjegon-
te ime shoqe, kur Imzot Gänzwein
ndërhyri entuziast: - Paskeni
ardhur me dhurata, faleminderit!

Atij i kisha dhënë ditë më parë
një bibël të vjetër dy shekullore në
gjermanisht, ma solli studiuesi nga
Kosova Bejtullah Destani, s'e di ku

e kishte gjetur. Dhe Gënswein ma
ktheu duke më dhuruar "gemelli"
embelematike manshetash. Hesh-
tje. Heshtje folëse. - ...dhe të kanë
dënuar për poezi, s'mund të beso-
het... - tha Ati i Shenjtë duke më
parë me sytë tejpërshkues si të një
ikone. U trondita, ai e dinte, pra, se
me kë ishte takuar. Kishte shkruar
poezi dhe vetë në rininë e hershme.
Kishte parë dhe Luftën e Dytë
botërore si nxënës dhe i kishte ikur
asaj, "dezertoi". Gjithsesi, dënohesh
dhe për poezi dhe Papa thotë "e pa-
besueshme", me qëllim që e tillë du-
het të jetë, të mos ndodhë më. Kur-
rë. Ndërsa fliste, po e vështroja me
adhurim. Te sytë kishte rrathë të
lehtë, pakëz të fryrë, mbase pag-
jumësia, lutjet e leximet natën.
Ashtu i mpakur nën pallton e
bardhë e të gjatë, ku renditeshin
kopsat, edhe ato të bardha si varg i
argjendtë yjesh, shtati sikur nuk ia
pengonte shpirtin që të shtjellej
edhe më, i përforcuar si me një si
ethe përvëluese të ftohtë duke na
dhënë dhe neve përreth forcë enig-
matike. Filozof  i Zotit, yll në
teologji, shkruanin për të dhe "bash-
kë me Lessing, Kant dhe Beeth-
hoven janë përfaqësuesit e fundit

të gjenisë gjermane", fat të jesh
pranë tij, thoshin.

Ula kryet, nuk e vështroja dot.
Pashë nga këmbët që Papa i Nderit
tani mbante sandale murgu. Ne të
tjerët ishim me këpucë të zeza. Eda
kërkoi leje për të bërë ndonjë foto.
Imzot Gänswein u tregua i gatshëm,
e mori ai aparatin. Pas nesh ishte
muri i mbushur me bimë kacavjer-
rëse. Më shkrepi t'i kërkoj Papës një
autograf mbi librin e tij "Deus Car-
itas Est"... Më dridhen duart, tha
shenjtërisht, kur të shkoj në shtë-
pi do ta shkruaj... Dhe do na e dër-
gonin bashkë me librin e tij më të
fundit "Ultime conversazioni" dhe
me dy kartolina brenda. Ja ç'kishte
shkruar: "Con la mia benedizione.
Benedetto XVI". Po dhe atje në ko-
pshtet parajsore të Vatikanit u lut
për mbrojtjen tonë. Amen! Në ball-
inën e pasme të librit më tërhoqi
citati i tij: "Kurrë nuk e kam përf-

tuar pushtetin si një pozi-
cion force, por gjithnjë si
përgjegjësi, si një detyrë
të rëndës e të vështirë.
Një detyrë që të shtrëngon
çdo ditë  dhe të kërkon: a
ishe në atë lartësi"?

Dhe tërheqja e Tij ishte
po në atë lartësi, gjest his-
torik për një papë, që ndry-
shoi rrënjësisht "minis-
trimin pjetrin" duke rifutur,
krahas dimesionit njerëzor,
edhe atë spiritual të origji-
nave. Iki se jam lodhur, të
vijë ai që mund të bëjë më
shumë. Dhe Papa i Nderit
na mëson se nuk mund të
japësh dorëheqjen në ditë të
vështira e krizash, që t'u
shmangesh detyrave, jo, por
mund të ikësh, kur gjendjen
e lë mirë që të bëhet më e

mirë. Shikoja nga Papa dhe
mbushesha me një lloj përdëllimi të
tjetërsojtë, të ngjashëm me ato kur
je para një kryqi të bukur. Vetmia e
tij, pa vetmi. Kam Zotin, thotë. I mby-
llur pa mbyllje. Është bota që s'e lë.
Herë pas here i shkon pasardhësi,
Papa Françesku, përqafohen, sh-
këlqejnë dhe kokë më kokë një Zot e
di se ç'bisedojë, për një jetë pa luftëra
e uri, por të begatë të mbarë njerëz-
imit, me paqe, dashuri e hirin e Hyut.
Dhe përkushtimi i tyre, siperan e i
përulur, është dritë shpresëdhënëse,
udhërrëfyese.

Kishim parë në Pallatin Papal në
Castel Gandolfo, në muzeun vati-
kanas divanin ku rrinin dy papët.
Janë të shenjta miqësia, bash-
këpunimi e vazhdimi. Fjala ka
nevojë për frymëzim, thotë Ratz-
inger. Dhe Vepra e tij vlerësohet si
themel në doktrinën e besimit për
mijëvjeçarin e tretë. Shkronjat në
autografin e Tij e jepnin dridhjen,
që jo, nuk ishte vetëm e dorës. Gish-
tërinjtë e bardhë, të hollë e të gjatë
të tij më ishin dukur sikur pikonin
muzikë. Na kishin thënë të njohur
se ai është dhe pianist i shkëlqyer, i
apasionuar pas Mozartit. Dhe po ata
na kishin treguar gjatë një darke në

Selinë e Shenjtë një thënie të Pa-
pës së Nderit, lakonike, përm-
bledhëse, se kur kishte rënë
njëherë fjala që dhe vëllai i tij,
klerik dhe ai, i binte pianos a
ndokush tjetër, s'kishte rëndësi dhe
Ratzinger ishte përgjigjur: "Po, ash-
tu i duket", - dhe kishin buzëqeshur
përreth. Më bëri përshtypje, mer-
rte më forcë qortuese se kishte dalë
nga goja e atij që njihet si "bash-
këpunëtor i të vërtetës", guximtar
i fjalës. Dukja sot është bërë një
dukuri e padurueshme, po mendoja.
Ashtu na duket, kjo është çështja.
Sa shumë pësohet nga ata njerëz,
qofshin dhe vëllezër apo dhe vetja,
që u duket sikur dinë të bëjnë atë
që pikërisht nuk munden, veç e
tjetërsojnë dhe bëhen shkak prapë-
sish të rënda, jo veç në arte e letër-
si, por edhe në veprimtari të ndry-
shme shoqërore e politikë duke i
kthyer ato shpesh në të kundër të
vetvetes, fare brutalisht.

Poezia në kryq, m'u fanit, si
Krishti, me dy hajdutë anash dhe
turma që bërtiste: kryqëzojeni!...
dhe këtë bëritmë ta quash poezi?
Kjo po bëhet...

Po më vinte rëndë që e kapa vet-
en duke përsiatur kësisojshëm, kur
isha kaq pranë së shenjtës, me një
Papë që dhe tërheqjen e kishte bërë
shenjtërisht dhe që po më dukej se
më shumë se sa toka, tani po e ndillte
qielli i pafund. Ai qiell ku ne kishim
sytë, sepse të rënë në tragjedinë tonë
si në një hum(b)nerë, vetëm lart
mund të shikonim... Dhe ne nuk
duruam pa e përqafuar Lartësinë e
Tij të Shenjtë. Si për ta mbajtur sa
më shumë pranë vetes. Kështu dhe
Ai, na u duk. Pastaj, po kaq njëlloj,
dhe me Imzot Gänswein. Mirënjo-
hës, i mërmëritëm, që na i dha këtë
mundësi, të një takimi që ndoshta
vetëm një herë në jetë na ndodh.
Pastaj erdhi një makinë e bardhë, e
xhamtë. Papa Mobile. Qerre mod-
erne e apostujve, e vikarit të madh.
Ndali pranë nesh. Papën Ratzinger
e ndihmoi për të hipur në të Imzot
Gänswein. Dhe askush tjetër. Ne
s'guxuam të lëviznin, por zgjatëm
krahë të padukshëm dëshirash.
Papa vështroi nga ne qiellërisht.
Kryqi i argjendtë mbi gjoksin e pa-
kët vezulloi sërish si në fillim. Na e
bëri me dorë, ndërsa Monsinjori
buzëqeshte. Aq tërësore ishte ajo
buzëqeshje, sa dukej sikur shkonte
dhe te gjërat përreth. Makina e
bardhë zbriti pa u ndjerë në rrugën
me drurët e lartë cedër anash dhe
mori për nga Manastiri "Mater
Eçlesiae", mes blerimeve, ku ba-
nonte Papa. Zhurma e lehtë e një
porte do të ishte e fundit. Dhe diel-
li gjithë urtësi të perëndishme tre-
ti nga ana tjetër e qiellit, ku nuk
shihej, nga rifillonte një botë e di-
mensioneve të tjera, mbase ajo e
amshueshmërisë. Po kërkonim
nëpër qiell se mos pikasnim ndon-
jë flatër, atë të djalit tonë, që na
paraprinte. Kishim mbetur ashtu
në këmbë, të mahnitur. S'di se sa
kohë, deri më tani...

Në foto:
 Visar Zhiti me bashkëshorten dhe me Papën
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SHKURT
Avokati i njohur i jep

fund jetës duke u
djegur, ja arsyet

Një avokat i mirënjohur
amerikan ka vdekur pasi ka
djegur veten në një park në
Nju Jork në shenjë proteste
kundër ndryshimeve klima-
tike. Trupi i 60-vjeçarit Dav-
id Buckel është gjetur në
një park në Bruklin. Përmes
një letre ai ka thënë se ka
djegur veten duke përdorur
karburante për të simboli-
zuar dëmin që po i bëjnë
njerëzit botës. Ai ka thënë se
shumë persona marrin ajër
të keq dhe disa prej tyre për-
ballen me vdekje të her-
shme. Buckel është njohur
për punën e tij në të drejtat
e komunitetit LGBT, ndërsa
më vonë është angazhuar në
shumë grupe për mbrojtjen
e ambientit. "Vdekja ime e
hershme me karburante re-
flekton atë që po i bëjmë
vetes", ka shkruar ai.

Ministri i Brendshëm
gjerman kundërshton

kërkesën për rritje pagash
Ministri i Brendshëm

gjerman, Horst Seehofer, ka
thënë të shtunën se ai do
të vazhdojë të kërkojë për
"rezultate më të arsyeshme
në raundin e ri të bisedi-
meve lidhur me pagat e më
shumë se dy milionë punë-
torëve në sektorin publik,
mirëpo ai ka kundërshtuar
kërkesën e sindikatës 'Ver-
di' për rritje pagash prej 6
për qind. Bisedimet pritet
të vazhdojnë të dielën, pasi
150,000 punëtorë të sek-
torit publik kanë treguar
pakënaqësitë e tyre javën
e kaluar.

Bllokohet projekti hekurudhor, në 3 qershor zgjidhet qeveria e re

Shpërndahet parlamenti, Sllovenia
në zgjedhje të parakohshme

Borut Pahor: Atmosferë e qetë, pa gjuhë urrejtjeje
Borut Pahor, presiden

ti i Sllovenisë, shpër-
ndau të shtunën par-

lamentin e vendit, duke u
hapur rrugën zgjedhjeve të
parakohshme. "Sot po e
shpërndaj parlamentin dhe
përcaktoj 3 qershorin si
datën për zgjedhje të para-
kohshme parlamentare",
tha Presidenti Pahor në një
konferencë shtypi. Ai bëri
thirrje për një "një atmos-
ferë tolerante dhe pa gjuhë
urrejtjeje" gjatë fushatës
zgjedhore. Vendimi për të or-
ganizuar zgjedhjet të para-
kohshme erdhi pasi Gjyka-
ta e Lartë e vendit bllokoi
një projekt hekurudhor prej
1 miliard eurosh të propo-
zuar nga ish-kryeministri
Miro Cerar dhe urdhëroi
mbajtjen e një referendumi
të dytë, nëse ky projekt du-
het të vazhdojë. Pas vendim-
it të 14 marsit Cerari dha
dorëheqjen, por tha se ai do
të qëndronte në pozitën e tij
derisa të krijohej një qeveri
e re, raporton 'DW'. Qeveria
e Cerarit u përball kohët e
fundit me një valë grevash
nga punonjësve të sektorit
publik me gjithë rimëkëmb-
jen e ekonomike të Sllo-
venisë.
GARË E NGUSHTË

Rreth 1.7 milionë sll-
ovenë kanë të drejtën të he-
dhin votën e tyre në zgjedh-
jet e 3 qershorit dhe do të
zgjedhin midis 20 partive
politike, që synojnë një shu-
micë në parlamentin me 90

vende. Sipas sondazheve, në
krye gjendet lista e qendrës
së majtë të Marjan Sarec-it
(LMS), e cila po kandidon për
herë të parë. Partia
udhëhiqet nga Sareci, krye-
tari i Bashkisë së Kamnikut.
Megjithatë, analistët thonë
se rezultati është vështirë të
parashikohet. "Unë pres që
partia fituese do të formojë
një koalicion qeveritar, por
është e pamundur të thuhet
se cila parti do të fitojë", tha

Peter Jançiç, analist politik
dhe redaktor i faqes politike
të internetit "Spletni Caso-
pis", për agjencinë e lajmeve
"Reuters".
 QËNDRUESHMËRI
EKONOMIKE

Qeveria e Cerarit plani-
fikoi të ndërtojë një linjë
hekurudhore prej 27 kilome-
trash midis qytetit kufitar
italian, Divaca dhe portit
shtetëror Adriatik Luka Ko-
per. Në një referendum të

zhvilluar më parë, ajo fitoi
mbështetjen e publikut për
projektin, por Gjykata e
Lartë e anuloi rezultatin pas
një ankese të një grupi të
shoqërisë civile, lidhur me
përdorimin e fondeve të fus-
hatës. Grupi i shoqërisë
civile "Tatimpaguesit nuk
heqin dorë" e paraqiti çësh-
tjen në Gjykatën e Lartë të
Sllovenisë, duke argumen-
tuar se qeveria kishte një
avantazh të padrejtë në ref-

erendum, për shkak se ka
përdorur 95,000 euro nga fon-
det publike për ta mbështe-
tur fushatën e saj. Sllovenia
arriti me mundime ta
shmangte në vitin 2013 pro-
cesin e shpëtimit të bankave
të saj prej fondeve ndërko-
mbëtare dhe ekonomia e saj
filloi të përmirësohej një vit
më vonë. Qeveria pret që
ekonomia e vendit të rritet
këtë vit me 5.1 për qind.
Megjithatë, qeveria e re e
vendit do të ketë si detyrë të
ulë shpenzimet publike dhe
borxhin publik.

BORUT PAHOR
"Sot po e shpërndaj
parlamentin dhe
përcaktoj 3
qershorin si datën
për zgjedhje të
parakohshme
parlamentare.
Duhet një
atmosferë tolerante
dhe pa gjuhë
urrejtjeje gjatë
fushatës
zgjedhore", tha
presidenti i
Sllovenisë, Pahor.

Gjatë ditës së djeshme
malazezët u janë drej-

tuar kutive të votimit për
zgjedhjet presidenciale,
ku sipas rezultateve të de-
ritanishme, kandidati
proeuropian Milo Gju-
kanoviç kryeson me 50
për qind të votave. Në
sondazhet e bëra më parë
doli se mbështetjen më të
madhe e gëzon ish-kryem-
inistri dhe ish-presidenti
i vendit Gjukanoviç, i cili
ka një mbështetje edhe
nga qytetarët shqiptarë.
Në pushtet prej 27 vitesh,
herë si kryeministër e
herë si president, ai ësh-
të njeriu që udhëhoqi fus-
hatën e suksesshme të
Malit të Zi për pavarësinë.
Ai u zgjodh kryeministër
për të parën herë në
ditëlindjen e tij të 29, në
vitin 1991, e është i vetmi
udhëheqës i një ish-re-
publike jugosllave, që ka
mbijetuar në krye që prej
shpërbërjes së federatës

Hungari, mijëra persona në protestë kundër Orban

Protestuesit: Orban vodhi
zgjedhjet dhe korrupsioni
karakterizon qeverinë e tij

Mijëra persona kanë protestuar të shtunën në Budap
est kundër qeverisë së kryeministrit Viktor Orban

vetëm një javë, pasi ai u rikonfirmua për të tretin man-
dat radhazi në krye të qeverisë hungareze. Kundërsh-
tarët e Orbanit u dyndën në kryeqytetin hungarez për
të kundërshtuar atë që e quajnë një "sistem zgjedhor të
padrejtë". Marshi u organizua nga një grup në Facebook
që quhet "Ne jemi shumica". Pjesëmarrësit në mani-
festimin popullor e akuzuan Orban për vjedhje të
zgjedhjeve, korrupsion dhe
abuzim me pushtetin, që për
ta janë kthyer në karakteris-
tika të qeverisjes së kryemi-
nistrit. "Orban vodhi zgjedh-
jet dhe korrupsioni karakte-
rizon qeverinë e tij", u shpre-
hën protestuesit. Pjesëmar-
rësit e këtij marshi, më së
shumti të rinj, kërkuan ri-
numërim të votave, një ligj të ri zgjedhor, media publike
asnjanëse dhe një bashkëpunim më të mirë mes partive
opozitare. Ndërkaq, duke parë numrin e madh të person-
ave që iu bashkuan kësaj proteste, është njoftuar një tjetër
protestë fundjavën e ardhshme. Të pranishëm në demon-
stratën kundër Orbanit ishin rreth 100 000 njerëz. Ata
mbanin në duar flamuj hungarezë dhe të Bashkimit Eu-
ropian. Edhe pse kishte një numër të madh policësh në
këtë protestë, nuk ndodhi asnjë incident.

së vjetër. Në vitin 1997 ai sig-
uroi fitoren në zgjedhjet
presidenciale të Malit të Zi
dhe nisi punën për më
shumë autonomi, e pse jo
edhe për pavarësi. Ai e
udhëhoqi vendin drejt pa-
varësisë dhe partinë e tij
drejt fitoreve të tjera. Tani,
Gjukanoviç do të tregojë

edhe një herë se është i pam-
poshtur dhe e paraqet veten
si mbështetës të Perëndimit
dhe garantues të vazhdimë-
sisë së shtetit malazez. Në
garë marrin pjesë 7 kandi-
datë, por beteja zhvillohet
mes kandidatit të partisë në
pushtet, Milo Gjukanoviç,
ish-kryeministër dhe rivalit

të tij të pavarur Mladen Bo-
janiç. Rivali i tij Bojaniç nuk
kundërshton anëtarësimin
në BE, por anon nga raportet
më të forta me Moskën.
Ndërkohë, kandidati opozi-
tar, Marko Milaçiq dhe ai nga
koalicioni serb, Dobrilo De-
deiç gjatë fushatës kanë
paralajmëruar tërheqjen e
njohjes për Kosovën. Ata
thënë se njohja e Kosovës
nga Mali i Zi ishte një gabim.
"Qeveria malazeze manipu-
loi me popullin e vet në
lidhje me Kosovën. Do të in-
sistojë në anulimin e ven-
dimit të njohjes së këtij sh-
teti", ka deklaruar Milaçiç.
Fitorja e Gjukanoviç do të
bëjë të mundur që ai të ush-
trojë pushtet të kon-
siderueshëm dhe ndikim
politik përmes radhëve të
ish-partisë së tij të DPS-së
(Partia Demokratike e So-
cialistëve). Zgjedhjet presi-
denciale janë të shtatat me
radhë prej futjes së plural-
izmit në Mal të Zi.

Zgjedhjet presidenciale në Malin e Zi, kryeson Milo Gjukanoviç

Dy kandidatë për të parin e shtetit kanë
paralajmëruar tërheqjen e njohjes për Kosovën

Borut Pahor, Presidenti i Sllovenisë

Zgjedhjet në Malin e Zi
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MJEKU OBSTETËR GJINEKOLOG

KESHILLA

• Konsumoni kafe për të rënë nga pesha. Përmirësoni kujtesën me çajin e rozmarinës

Mënyra 
efektive për 

trajtimin e dhimbjeve 
të shpinës

Bajram Balliu: 
Si të parandaloni 

shtatzëninë e 
padëshiruar

“Ja ushqimet që nuk 
duhet t’i konsumoni”

Ylli Merja: 
Mjeku 

popullor: 
Kequshqyerja, 

shkaktari 
kryesor i 

sëmundjes. 
Simptomat 

e para

Si të kuroni kolitin 
plotësisht me 

bimë medicinale
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Shumë persona në vendin
tonë, veçanërisht mesh
kujt, kanë probleme me

kolitin e shpeshherë nuk arr-
ijnë të kurohen plotësisht.
Ushqimet e thata, të yndyr-
shme dhe jeta sedentare bën
që të shfaqet kjo sëmundje in-
flamatore në zorrën e trashë.
Në një intervistë për suple-
mentin "Life Pages" në "Gaze-
ta Shqiptare", mjeku popu-
llor Ylli Merja tregon se koli-
ti është një sëmundje që
mund të kurohet 100%, nëse
trajtimi fillon në kohën e du-
hur. Më tej mjeku bën me dije
se të sëmurët duhet të kon-
sumojnë fruta me tul dhe per-
ime jeshile si dhe të pinë 2 li-
tra ujë në ditë e të hanë peshk,
pasi përmban omega3 dhe kjo
ndihmon në uljen e inflama-
cionit.

Çfarë është koliti?Çfarë është koliti?Çfarë është koliti?Çfarë është koliti?Çfarë është koliti?
Koliti është një sëmundje in-

flamatore e zorrës së trashë. In-
flamacioni është skuqje dhe aca-
rim i mukozës së zorrës nga bren-
da, e cila pengon thithjen e të gjitha
vlerave të ushqimit nga zorrët.
Fryrja e zorrëve në brendësi kri-
jon probleme me lëvizjen e masës
dhe kështu shkakton kapsllëk dhe
hemorroide, ose dalje të zorrës nga
jashtë në pjesën e anusit. Gjith-
ashtu në rastet e rënda shkakton
diarre të shpeshtë me gjakderdhje,
kur zorra nuk ka aftësi thithëse.

A kurohet kjo sëmundje dheA kurohet kjo sëmundje dheA kurohet kjo sëmundje dheA kurohet kjo sëmundje dheA kurohet kjo sëmundje dhe
cilat janë kategoritë më të preku-cilat janë kategoritë më të preku-cilat janë kategoritë më të preku-cilat janë kategoritë më të preku-cilat janë kategoritë më të preku-
ra?ra?ra?ra?ra?

Koliti është një sëmundje 100%
e kurueshme. Nëse trajtohet në
kohë, atëherë shërohet shumë le-
htë e vlen të theksoj se kjo sëmund-
je prek më shumë meshkujt se fem-
rat, si dhe grupmoshat nga 14-40
vjeç.

Pse shkaktohet koliti?Pse shkaktohet koliti?Pse shkaktohet koliti?Pse shkaktohet koliti?Pse shkaktohet koliti?
Koliti shkaktohet nga keqush-

qyerja, përdorimi i ushqimeve të
thata, me shumë yndyrë dhe ush-
qimeve 'fast food'. Një shkak tjetër
është stresi ose jeta sedentare.
Gjithashtu, sistemi imunitar ësh-
të një faktor tjetër ndikues. In-
flamacioni në zorrë shkaktohet
nga sulmimi i sistemit imunitar
me mukozën e brendshme të orga-
nizmit. Pra, kur organizmi sulm-
on vetveten, sepse sistemi imuni-
tar është më aktiv se norma. Gjith-
ashtu koliti është sëmundje e
trashëguar në familje. Nëse
prindërit vuajnë nga koliti,
mundësia që fëmijët të preken nga
sëmundja është e lartë. Edhe për-
dorimi i ilaçeve si antibiotikët,
kontraceptivët, shkaktojnë kolit,
pasi antibiotikët shkatërrojnë flo-

rën bakteriale të zorrës së
trashë, prandaj duhen

evituar sa më
shumë.

Cilat janë sim-Cilat janë sim-Cilat janë sim-Cilat janë sim-Cilat janë sim-
ptomat kryesore qëptomat kryesore qëptomat kryesore qëptomat kryesore qëptomat kryesore që

paralajmërojnë që individi ësh-paralajmërojnë që individi ësh-paralajmërojnë që individi ësh-paralajmërojnë që individi ësh-paralajmërojnë që individi ësh-
të prekur nga sëmundja?të prekur nga sëmundja?të prekur nga sëmundja?të prekur nga sëmundja?të prekur nga sëmundja?

Disa nga simptomat kryesore
të kolitit janë diarre ose kapsllëk,
gjakderdhje në jashtëqitje, fryrje
e dhimbje e zorrëve; mostretje e
ushqimit, anemi, hemorroide në
fund të zorrës së trashë.

Si mund të trajtohet koliti meSi mund të trajtohet koliti meSi mund të trajtohet koliti meSi mund të trajtohet koliti meSi mund të trajtohet koliti me
bimë medicinale?bimë medicinale?bimë medicinale?bimë medicinale?bimë medicinale?

Konsumoni vaj esencial men-
dre dhe borziloku si dhe përdor-
ni xhinxher në gjellë. Kombin-
imet bimore për kolitin përm-

bajnë bimë, të cilat ndalojnë in-
flamacionin dhe kurojnë sëmund-
jen. Gjithashtu glikoja e arrës shër-
ben si antibiotik natyral pasi përm-
ban jod dhe e mjekon zorrën nga
brenda dhe ndihmon në mbylljen e
plagëve të brendshme.

Aloe vera xhel është shumë i do-
mosdoshëm për të kuruar kolitin.

Edhe curcumina që gjendet tek tur-
meriku ndihmon në sëmundjet in-
flamatore dhe forcon sistemin imu-
nitar, pasi është një antioksidant i
fuqishëm. Frankincense është gjith-
ashtu shumë i domosdoshëm, pasi

Mjeku popullor: Kequshqyerja, shkaktari kryesor i sëmundjes. Ja simptomat e para

Merja:
Ylli

"Ja ushqimet që nuk duhet t'i konsumoni"

 Si të kuroni kolitin
plotësisht me bimë

medicinale

Voltiza Duro

Mjeku popullor, Ylli Merja

ndalon reaksionet kimike në orga-
nizëm që prodhojnë stimulantë për
inflamacionin. Më tej edhe mjalti
shërben si lubrifikues i zorrës, pasi
ul inflamacionin dhe nxit
përthithjen e antioksidantëve nga
organizmi.

Si duhet të ushqehen person-Si duhet të ushqehen person-Si duhet të ushqehen person-Si duhet të ushqehen person-Si duhet të ushqehen person-
at e sëmurë me kolit?at e sëmurë me kolit?at e sëmurë me kolit?at e sëmurë me kolit?at e sëmurë me kolit?

Të gjithë pacientëve që para-
qiten te ne e vuajnë nga kjo
sëmundje u rekomandojmë të kon-
sumojnë fruta me tul dhe perime
jeshile. Gjithashtu duhet të bëjnë
kujdes që të mos shtojnë në peshë
e të mundohen të largojnë stresin
e të bëjnë një gjumë sa më të qetë e
të plotë. Më tej këshillohet që të
prekurit nga koliti të përmirë-
sojnë punën e sistemit imunitar
duke përdorur bimë medicinale, të
cilat ndihmojnë në këtë si dhe të
marrin vitaminën C. Gjithashtu,
rekomandohet të konsumohen 2
litra ujë në ditë, peshk pasi përm-
ban omega3 dhe kjo ndihmon në
uljen e inflamacionit, 1 banane në
ditë, lulelakër si dhe brokoli. Re-
komandohet përdorimi i arrave, ba-
jameve, farave të lirit të shtypura
dhe fara chia, pasi përmbajnë
acide yndyrore të cilat ushqejnë
dhe rigjenerojnë zorrën e kanë
veti antiinflamatore.

Cilat janë ushqimet që duhenCilat janë ushqimet që duhenCilat janë ushqimet që duhenCilat janë ushqimet që duhenCilat janë ushqimet që duhen
evituar?evituar?evituar?evituar?evituar?

Ushqimet që duhen përdorur në
sasi të kufizuara nëse nuk vuani
nga koliti dhe ato që nuk duhen
përdorur fare në periudhën e zor-
rës së inflamuar janë: kafja (kafja
nxit jashtëqitjen); alkooli (nxit di-
arrenë); produktet e qumështit
(rritin bakteret në zorrë); fasulet
(shkaktojnë shumë gazra dhe fryr-
je të mëtejshme të zorrës). Gjith-
ashtu duhet evituar përdorimi i
mishit, pasi ky i fundit kërkon një
zorrë të shëndetshme për t'u tre-
tur; misrave, sheqernave e ëmbël-
sirave. Edhe ushqimet pikante sh-
kaktojnë diarre, fryrje të zorrëve
dhe rritje të inflamacionit, pran-
daj duhen eliminuar nga tryeza.
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Kontracepsioni është një
tërësi masash, të cilat
frenojnë shtatzëninë.

Mjeku obstetër gjinekolog Ba-
jram Balliu tregon për suple-
mentin "Life Pages" në "Gazeta
Shqiptare" se këto metoda mund
të jenë hormonale dhe johormo-
nale (ose metodat barrierë), që
mund të përdoren nga gruaja ose
nga burri.

Në vendin tonë për herë të parë
kontraceptivët filluan të për-
doren pas vitit 1990, kryesisht
nëpërmjet qendrave të plani-
fikimit familjar.

MetodatMetodatMetodatMetodatMetodat
1.Metoda biologjike, shmangia e
kontakteve seksuale në ditët kur
ndodh ovulacioni (zakonisht
ditët e 12, 13, 14, 15 të ciklit në
gratë me cikël të rregullt men-
strual 28-30 ditor) si dhe metoda
natyrale e shmangies së ejaku-
latit gjatë aktit seksual (coitus).
2.Ushqyerja me gji si metodë
kontracepsioni
3.Metodat barrierë si prezerva-
tivët, kapat cervikale(ose prezer-
vativët femërore), përdorimi i
aparateve me bazë bakri, argjen-
di ose hormonale (progestagen).
4.Metodat hormonale, ku hyjnë
kontraceptivët oralë, injeksio-
net me bazë progesterone, etj.
Metodë tjetër kontracepsioni
është edhe lidhja e tubave gjatë
operacionit section cesarean,
ose menjëherë pas lindjes.

Metoda më e përdorshmeMetoda më e përdorshmeMetoda më e përdorshmeMetoda më e përdorshmeMetoda më e përdorshme
në vendin tonënë vendin tonënë vendin tonënë vendin tonënë vendin tonë

Metoda më e përdorshme në
praktikën e përditshme është
përdorimi i kontraceptivëve
hormonalë të kombinuar (të
cilët përmbajnë dy lloje hor-
monesh estrogjene dhe proges-
tative në doza të ndryshme dhe
në raporte të ndryshme mes kë-
tyre dy hormoneve). Kontracep-
tivët hormonalë mund të jenë me
përmbajtje vetëm progesteroni,
(të cilët mund të përdoren edhe
gjatë ushqyerjes me gji, mini pili,
depo provera etj.), me përmbajtje
hor monesh estrogjene dhe
progestativë (të cilët janë më të
përdorshëm). Gjithashtu edhe
vendosja e një aparati DIU, në
mitër preferohet nga shumë gra
për shkak të kohëzgjatjes së
gjatë 10-vjeçare dhe efektit të
lartë kontraceptiv.

SugjerimeSugjerimeSugjerimeSugjerimeSugjerime
Zbatohet parimi i zgjedhjes së
pacientes se cilën metodë kon-
tracepsioni ajo dëshiron të për-
dorë. Në përgjithësi, në moshat
e reja rekomandohet përdori-
mi i kontraceptivëve orale të
kombinuar me doza të vogla
estrogjenesh, ndërsa tek pa-
cientet  mbi 30 vjeç të cilat
kërkojnë një metodë më të sig-
urt dhe më afatgjatë, rekoman-
dohet aparati DIU, injeksionet si
depo-provera etj.
Rastet kur nuk duhen përdorur
Kontraceptivët orale të kombin-
uar (KOK), fatkeqësisht për-
doren pa u konsultuar më parë

nga një mjek obstetër-gjinekolog
ose nga punonjës të specializuar
të qendrave të planifikimit famil-
jar,  infer mierë apo mjekë të
përgjithshëm, por mund të sug-
jerohen nga far macistë,  ng a
njerëz të tjerë që nuk kanë njo-
huri  të  mjaftueshme për të
dhënë këshilla të vlefshme. Ab-
solutisht KOK-et, nuk duhet t'ju
rekomandohen pacienteve me
tromboemboli, me tumore që
prodhojnë hor mone,  me
sëmundje të rënda të mëlçisë,
veshkave, të trurit, infarkt my-
okardi, apo ato me hiperlipi-
demi. Kundërindikacionet rela-
tive janë: trombozë në anam-
nezë, kolestazë, hipertension,

BAJRAM BALLIU: Si të parandaloni
shtatzëninë e padëshiruar

Mjeku obstetër gjinekolog: Kujdes, ja kur nuk duhet t'i merrni pilulat. Rastet urgjente

"Metodat kontraceptive që mund të përdorni"

Nga Bajram Balliu

diabet i  sheqerit,  epilepsi,
mish i huaj në mitër, sëmundje
kronike e veshkave etj.

përdorimit të KOK-eve janë: rreg-
ullimi i ciklit menstrual, humb-
ja e një sasie më të vogël gjaku
menstrual, efekt i sigurt kontra-
ceptiv. Gjatë përdorimit të KOK-
eve nuk formohen kistet e ve-
zoreve, për shkak të trashjes së
mukusit cervical e infeksionet
gjinekologjike janë më të rral-
la. Pra, kontraceptivët përdoren
edhe për efekte mjekuese jo
vetëm contraceptive.

Kontracepsioni iKontracepsioni iKontracepsioni iKontracepsioni iKontracepsioni i
urgjencësurgjencësurgjencësurgjencësurgjencës

Metodat të cilat përdoren për
të shmangur një shtatzëni të
padëshiruar pas një akti sek-
sual të pambrojtur dhe të pa-
planifikuar janë: vendosja e një
DIU-je menjëherë, përdorimi i
spermicideve menjëherë pas
coitusit dhe metoda hormon-
ale me kokrra. Më e përdorsh-
mja është metoda e kokrrave,
të cilat mund të blihen në far-
maci me emrin postinor. Pihet
tableta e parë menjëherë dhe
pas 12 orësh pihet tableta e
dytë. Kokrrat postinor për-
doren brenda një afati 72 orësh
pas një akti seksual të pam-
brojtur. Japin efekte të shum-
ta anësore si ç'rregullime të
cikleve menstruale me rritje të
sasisë së fluksit menstrual dhe
kohëzgjatjes së ciklit. Ndërko-
hë, metoda barrierë, vendosja
e aparatit DIU, bëhet nga një
mjek obstetër-gjinekolog, men-
jëherë pas ciklit menstrual. Në
vendin tonë më e përdorshmja
është DIU-ja me përmbajtje
bakri, e cila siguron mbrojtje
nga shtatzënia në 95-99% të
rasteve.

Përfitimet mjekësore tëPërfitimet mjekësore tëPërfitimet mjekësore tëPërfitimet mjekësore tëPërfitimet mjekësore të
përdorimit të KOK-evepërdorimit të KOK-evepërdorimit të KOK-evepërdorimit të KOK-evepërdorimit të KOK-eve

Disa nga përfitimet mjekësore të

Mjeku obstetër gjinekolog, Bajram Balliu
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Dhimbja e pjesës së
sipërme të shpinës në
të shumtën e rasteve

shkaktohet prej tërheqjes se
muskujve, veçanërisht si
rrjedhojë e qëndrimit të keq.
Vizita tek fizioterapeuti
mund t'ju ndihmojë për të gje-
tur shkaqet e dhimbjes, duke
përdorur metoda të ndry-
shme të ekzaminimit, pasi
specialisti i fushës punon me
ju për t'ju rikthyer lëvizjen e
plotë të lirë dhe për të ndih-
muar trupin që të shërohet.
Gjithashtu mund të mësoni
se si të minimizoni ose
shmangni dhimbjen në të
ardhmen. Më poshtë po japim
disa nga mënyrat e përdoru-
ra për trajtimin e dhimbjeve:

Masazhi i thellë iMasazhi i thellë iMasazhi i thellë iMasazhi i thellë iMasazhi i thellë i
indeveindeveindeveindeveindeve

Kjo teknikë përdoret në
rastet e spazmave dhe ten-
sionit kronik të muskujve, të
cilat mund të grumbullojnë
stres gjatë ditës. Ju mund të
keni spazma ose tension të
muskujve, për shkak të
tërheqjeve të muskujve. Ter-
apeuti ushtron presion
direkt për të çliruar tension-
in në indet tuaja të buta (liga-
ment, tendina, muskuj). Për
dhimbjen e kurrizit që shkak-
tohet prej tensionit të indeve
të buta, masazhi është shumë
i dobishëm.

TTTTTerererereraaaaapitë me nxpitë me nxpitë me nxpitë me nxpitë me nxehtësiehtësiehtësiehtësiehtësi
dhe të ftohtëdhe të ftohtëdhe të ftohtëdhe të ftohtëdhe të ftohtë

Fizioterapeuti zgjedh
ndërmjet terapisë me nxehtë-
si dhe asaj të ftohtë. Duke për-
dorur nxehtësinë, terapeuti
synon që të grumbullojë më
tepër gjak në zonën e prekur,
pasi rritja e qarkullimit të
gjakut sjell më shumë ok-
sigjen dhe ushqyes të tjerë në
atë zonë. Gjaku është gjith-
ashtu i nevojshëm për të lar-
guar mbetjet e krijuara prej
spazmave të muskujve dhe
ndihmon në shërim. Terapia
me të ftohtë, e quajtur gjith-
ashtu krioterpia, ngadalëson
qarkullimin, duke ndihmuar
uljen e inflamacionit,
spazmat e muskujve dhe
dhimbjen. Mund të vendosni
një pako të ftohtë që vendoset
në zonën e prekur ose mund
t'ju jepet një masazh me akull.
Pas terapisë me të ftohtë, ter-
apeuti mund të punojë me ju
për të tërhequr muskujt e
prekur.

TENS - TENS - TENS - TENS - TENS - TTTTTrrrrransmetimiansmetimiansmetimiansmetimiansmetimi
elektrik për stimuliminelektrik për stimuliminelektrik për stimuliminelektrik për stimuliminelektrik për stimulimin

e nere nere nere nere nervvvvvaaaaavvvvveeeee
Pajisja TENS stimulon

muskujt tuaj nëpërmjet rrymave të
të ndryshueshme, por të sigurta
elektrike. TENS ndihmon të reduk-
tojë spazmat e muskujve dhe mund
të rrisë prodhimin e endofrinës në
trup (luftuesi natyral i dhimbjes).

UltratingulliUltratingulliUltratingulliUltratingulliUltratingulli
(Ultrazeri terapeutik)(Ultrazeri terapeutik)(Ultrazeri terapeutik)(Ultrazeri terapeutik)(Ultrazeri terapeutik)

Duke rritur qarkullimin e
gjakut, ultratingulli ndihmon për
të reduktuar spazmat e muskujve,
ngërçet, ënjtjet, bllokimet dhe dhim-
bjet. Kjo bëhet duke dërguar valë
tingujsh thellë në indet e muskujve,
duke krijuar një nxehtësi të lehtë
që përmirëson qarkullimin dhe

shërimin. Programi aktiv i ush-
trimeve përfshin një pjesë të
rëndësishme të trajtimit dhe re-
habilitimit fizioterapeutik. Në
pjesën aktive të fizioterapisë, fiz-
ioterapeuti do t'ju mësojë usht-
rime të ndryshme për të përmirë-
suar fleksibilitetin, fuqinë, stabi-
litetin e nyjave dhe një numër
lëvizjesh. Programi juaj i fiziot-
erapisë është i individualizuar,
duke marrë në konsideratë gjend-
jen shëndetësore dhe historikun
e saj. Ushtrimet mund të mos jenë
të përshtatshme për një person
tjetër me dhimbje kurrizi,
veçanërisht nëse dhimbja nuk

është shkaktuar prej të njëjtit prob-
lem. Nëse është e nevojshme, do të
mësoni se si të korrigjoni qëndrimin
dhe të aplikoni parime ergonomike
për aktivitetet e përditshme. Kjo ësh-
të pjesë e "vetëkujdesit" ose "vetëtra-
jtimit" në programin fizioterapeutik.
Përgjatë fizioterapisë, ju do të mëso-
ni parime dhe zakone të mira, që ju
mundësojnë të kujdeseni më mirë për

Mënyra efektive për trajtimin
e dhimbjeve të shpinës

trupin tuaj. Është e vështirë të lar-
gojmë zakonet e këqija që nxisin
dhimbjen e kurrizit, veçanërisht
pozicioni i të qëndruarit ulur. Për
shumë njerëz me dhimbje shpine të
shkaktuar prej qëndrimit të keq, kjo
e fundit u duket normale. Fiziotera-
peuti mund t'ju ndihmojë të mësoni
se me një qëndrim të mirë do të ndi-
hemi shumë më mirë.
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Përmirësoni
kujtesën me çajin

e rozmarinës
Rozmarina, emri i së cilës

vjen nga latinishtja dhe
përkthehet "Vesa e Detit"

është një erzë që nuk duhet ta
ndani nga kuzhina juaj, pasi
vlerat e saj shëndetësore janë
të mrekullueshme. Kjo bimë
përdoret për të përmirësuar
kujtesën dhe është e pasur me
ushqyes të dobishëm për orga-
nizmin dhe konsumimi i saj
përmirëson qarkullimin e
gjakut në tru dhe ndihmon në
rritjen e përqendrimit. Vaji es-
encial i rozmarinës është për-
dorur prej shekujsh edhe për të
larguar dhimbjet e kokës, dhim-
bjet muskulore, reumatizmën
dhe artritin. Gjithashtu,
rozmarina ka aftësi parandal-
uese të rënies së flokëve dhe
kundër thinjave e vaji. Çaji i saj
është përdorur edhe për të stim-
uluar dhe ushqyer rrënjët e
flokëve dhe rritjen e tyre. Për
të përgatitur çajin e rozmarinë
ndajeni degën e saj dhe copëzat
hidhini në një tenxhere me
qumësht dhe lërini të ziejnë së
bashku. Më tej hiqeni nga zjar-
ri dhe lërini të qëndrojnë së
bashku për pesë minuta, gjatë
të cilave duhet ta përzieni lën-

gun vazhdimisht e më pas shtypi-
ni copat e rozmarinës me lugë që
të lëshojnë një aromë më të fortë
dhe të çlirojnë vajrat esencialë. Sh-
toni mjaltin dhe çaji është gati.
Rozmarina është një bimë që mund
të rritet lehtë në shtëpitë tuaja,

sepse ka nevojë për pak
përkujdesje. Tani që është pran-
verë mund të merrni një degë
rozmarine dhe ta vendosni në një
vazo të vogël, në një vend me dritë,
por jo nën ekspozimin e drejtpër-
drejtë të rrezeve të diellit.
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Është koha për
ndriçim, ndizni

Pashkës!
llambadhën e

Kisha na ftoi këto ditë dhe na
përsërit vazhdimisht pamba
rim ftesën për në një të

kremte të tërëndritshme që u cele-
brua në ditën e Ngjalljes me
madhështi hyjnore nga kryepisko-
pi i Tiranës, Durrësit dhe gjithë
Shqipërisë, Fortlumturia e tij Prof.
Doc. Anastasi, ceremoni që u trans-
metua drejtpërdrejtë me venera-
cion dhe dinjitet nga valët eksk-
luzive të RTSH-së, sinjali i të cilit
përcolli mesazhin e madh hyjnor të
Ngjalljes në çdo vatër shqiptare
kudo ku ndodhet dhe jeton kombi
ynë, në të gjithë galidhenë e madhe
të kombeve. Ftesa që në pamje të
parë duket paradoksale, se injoron
realitetin kur na mbyt një atmos-
ferë e turbullt e mbushur me pasig-
uri varfëri e shkurajim, megjithatë
na ndihmon të kuptojmë dhe të pra-
nojmë një realitet tjetër. Sado dësh-
përuese të jenë sot kushtet e jetës,
ekziston një lajm i gëzueshëm, i
përjetshëm, të cilin Kisha e shpall
gjatë të kremtes së Pashkës në
mënyrë panagjirike: Krishti dër-
rmoi pushtetin e vdekjes dhe
ndriçoi gjininë njerëzore. Ky fakt
ndryshon rrënjësisht ecurinë e
botës, perspektivën dhe dinamikën
e jetës sonë. Ngazëllimi paskal që
na fton gjithmonë gjatë gjithë vitit
nuk kushtëzohet së jashtmi. Ai lulë-
zon, pavarësisht kundërshtive dhe
sprovave në kohë të ndryshme.
Ngjallja e Krishtit ndriçon dhe i
transformon edhe këto. Bëhet fjalë
për diçka unikale, që i jep kuptim
të ri qenies njerëzore, dërrmimin e
vdekjes dhe pjesëmarrjen tonë në
triumfin e Krishtit Fitimtar. "Krish-
ti u ngjall së vdekurish, me vdekje
vdekjen shkeli dhe të varrosurve
jetën u fali", psalim të gjithë gjatë
këtyre 40 ditëve në mënyrë trium-
fuese.

Me Ngjalljen e Tij, Krishti e lartë-
soi përfundimisht dinjitetin e nje-
riut, të cilin e rrëzon padrejtësia,
dhuna, gënjeshtra, pasionet,
mëkati, në përgjithësi, dhe e dërr-
mon vdekja. Perëndinjeriu Jisu, me
pranimin e vullnetshëm të Pësimit
dhe duke triumfuar me Ngjalljen e
Tij, mposhti gjithçka që poshtëron
dinjitetin njerëzor. Në këtë të
kremte plot dritë, Kisha jonë na
këshillon të ndërgjegjësohemi më
shumë për dinjitetin që na ka
dhënë Perëndia.

Dinjiteti njerëzor bazohet në të
vërtetën se njeriu është krijuar "si-
pas ikonës së Perëndisë" (Gjen.1:26-
27, 5:1) dhe i është dhënë mundësia
të ecë drejt "ngjashmërisë", duke
përdorur elementin "e llojit
hyjnor", i cili ekziston brenda
natyrës njerëzore.

Vlera e njeriut, dinjiteti ynë,
plotësohet dhe përsoset në rrugën
tonë për t'u bërë "pjesëmarrës të
natyrës hyjnore" (2 Petr.1:4). Shën
Grigor Theologu e përkufizon nje-
riun si "një qenie që, ndërsa jeton
këtu, udhëton për në një vend
tjetër dhe qëllimi i misterit është
të hyjnizohet, si pasojë e thirrjes
së Perëndisë" (Migne 36:632). Me
ngjarjet e Pashkës, Krishti "vuan
si i vdekshëm dhe, nëpërmjet pë-
simit, të vdekshmin e vesh me
hijeshinë e paprishjes" (Shën Joan
Damaskinoi).

Besimi ngjall te njeriu ndjesinë
e vlerës së tij shpirtërore dhe mo-
rale. Mendimi teologjik ka thek-
suar si veçori të ikonës hyjnore të
kuptuarin, ndërgjegjen, vullnetin.

Apostull Pavli thotë: Perëndia
Atë, e vendosi Zotin e Ngjallur"...
përmbi çdo autoritet e pushtet e fuqi
e zotërim e çdo emër që quhet, jo
vetëm në këtë jetë por edhe në atë
që vjen dhe i nënshtroi të gjitha nën

këmbët e tij" (Efes.1:21-22).
Me Ngjalljen e Tij, Krishti i përm-

bysi të gjitha ato që shtypin qenien
njerëzore. Dhuroi fuqi për përm-
bysjen e tyre. Për këtë arsye, Ng-
jallja që ne përjetojmë në çdo kohë
mbetet fuqia e pashtershme kundër
çdo lloj shtypjeje të jetës.

Sigurisht, kjo nuk do të thotë se
erërat e vdekjes janë zhdukur nga
jeta njerëzore. Por tjetër gjë është,
që shikimi ynë të humbasë, në errë-
sirën e pabesisë dhe të padijes, në
kraterin e dëshpërimit maksimal,
duke menduar se kjo është paracak-
tuar nga fati i jetës dhe, krejtësisht
tjetër është t'i shikojmë problemet
e jetës, hidhërimin, sëmundjen,
shpifjen, padrejtësinë, brenda per-
spektivës së përjetësisë me vësht-
rimin nga Krishti i Ngjallur.

Me Ngjalljen e Tij, Krishti hapi
horizonte të reja për njerëzit. Edhe
në ditët tona, një dëshpërim shumë-

formësh dhe i papërcaktuar ka
pushtuar zemrat e njerëzve. Shumë
gjëra që ndodhin rreth nesh dësh-
mojnë se ekziston padrejtësia, ur-
rejtja e vërteta minohet. Ata që

përpiqen të jetojnë të virtytshëm
bëhen pre e shpifjeve dhe
përndiqen nga qarqe të errëta. Dhe
kjo ndodh në jetën e secilit prej
nesh në jetën e përditshme.

Sigurisht, një shikim i tillë dhe
kjo përballje e realitetit presupo-
zon besim te Krishti, presupozon
marrëdhënie jetësore me Atë,
ripërtëritje të vazhdueshme
shpirtërore. E ndërsa marrim pjesë
me tërë shpirtin në ngazëllimin e
Ngjalljes së Krishtit, besimi ynë
ripërtërihet dhe fuqizohet.

Por në të njëjtën kohë, është një
rast i veçantë, për t'u ndërgjegjë-
suar për shpëtimin nga rreziqet e
botëkuptimit të errësirës, të ego-
centrizmit, të lakmisë, të shfrytëz-
imit etj.

Pashka është një e kremte që e
ndiejnë dhe e shijojnë jo vetëm be-
simtarët, por edhe njerëzit që ndod-
hen në kërkim e sipër, që lëkunden

midis besimit dhe të mosbesimit.
Zoti i Ngjallur qëndron mistikisht,
me durim, përpara shumë zemrave
të mbyllura, i mbushur me dashuri
dhe mirëkuptim për të thënë në

mënyrë të përsëritur mos kini
frikë,".... Ja Unë, tek jam bashkë me
ju, të gjitha ditët e jetës
suaj..."(Matth.28:20). Të gjithë sa
përpiqemi të jetojmë Ungjillin në
fazat e vështira të jetës sonë, mod-

erne, ftohemi të ripërtërijmë gux-
imin dhe shpresën tonë. Sa jemi
ngurrues, sa biem në tundim mad-
je dhe dëshpërim le të përpiqemi  me
optimizëm, me shpresë, mos e  hum-
basim besimin në  fuqinë e shpirtit
dhe askush të mos dëshpërohet për
rëniet, sepse falja na buroi prej
varrit, mos kini frikë vdekjen, se na
çliroi prej saj vdekja e Shpëtimtarit"
(Shën Joan Gojarti).

 "Ejani pra", le të ngazëllohemi
më Zotin... që ndriçoi gjininë njerë-
zore". Ky ngazëllim nuk është indi-
vidual, është gjithëpërfshirës për
nga natyra. Shumëfishohet nga
prania e mijëra e mijëra besimtarëve,
njerëzve. Drita e tij shpërndahet sot,
në të gjitha drejtimet, ka një shtrir-
je mbarënjerëzore. Dhe të gjithë sa
e ndiejmë, ftohemi të transmetojmë
sigurinë dhe optimizmin për fitoren
finale të drejtësisë, të së vërtetës dhe
të dashurisë- të vetë jetës. Drita që
nuk perëndon e Ngjalljes së Krish-
tit shkëlqen brenda krijimit të duk-
shëm, në mbarë botën. Pra, çdo njeri,

çdo besimtar, ftohet ta marrë dhe ta
transmetojë dritën paskale në mje-
disin e tij dhe të ndihmojë të afërmin
ta ndezë edhe ai llambadhen e tij.
Sigurisht, shumë vetë nuk e njohin
ekzistencën e kësaj drite në jetën e
botës, por kjo nuk do të thotë se ajo
resht së vepruari, së ndriçuari dhe
së udhëhequri "gjininë njerëzore".
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 Sado që epoka jonë është shpesh
e errët, e mbushur me pasiguri,
hidhërim dhe shqetësim, të mos e
lejojmë trishtimin dhe dëshpërimin
të sundojnë në shpirtin tonë.
Përkundrazi, le t'i përgjigjemi me
besim ftesës paskale: "Ejani të
ngazëllohemi më Zotin, i cili shtypi
pushtetin e vdekjes dhe ndriçoi gjin-
inë njerëzore". Prandaj në këto

kohë lypset dhe nevojitet që të  ush-
qejmë dhe të fuqizojmë dhe të
mbështesim njëri-tjetrin, me dashu-
ri, besim, optimizëm dhe shpresë.

Shpresë, thesar dhe fuqi le të ush-
qejmë duke jetuar misterin e kryqit
dhe të ngjalljes. Shpresë për të tash-
men dhe për të ardhmen personale,
shoqërore, për zhvillimin e sho-
qërisë, të vendit tonë, të rajonit tonë
më të gjerë që vuan nga përplasje
maniake, rezultat përfundimtar i një
edukimi ateist të brezave të fundit
dhe i një pështjellimi modern.
Shpresë që tejkalon përpjekjet dhe
aspiratat njerëzore sepse mbështe-
tet në hirin dhe dhuratat e pagjur-
mueshme të Perëndisë. Thesar jete,
trashëgimie të lavdishme që u dhu-
ron fitimtari Krisht të gjithëve sa e
pasojnë.  Kushdo që jeton me frymë
Pashke drithërohet nga shpresa
dhe ngazëllimi që i përshkojnë
gjithë qenien dhe shpërndajnë çdo
re melankolie dhe ankthi. Është fja-
la për një gëzim paqësor i cili
shumëfishohet duke u ofruar..

Ferdinand Samarxhi
Mjeshtër i Madh

Kryepeskopi Anastas duke u lutur
që Krishti të ngjallet në Shqipëri.
17 korrik 1991

Pashkë 1992. Krishti u Ngjall. Ejani
merni dritë nga drita që nuk perëndon

Lavdi mbi ty o Perëndi. Kryepeskopi Anastas
u ndez llambadha njerëzve. Pashkë 1993

Duke përcjellë mesazhin e madh të Ngjalljes. Pashkë 1992

Ferdinand Samarxhi At Sotir Xhaferri
Në koment:

Pamje madhështore e ceremonisë
hyjnore të festës së Ngjalljes.
Realizim drejtpërdrejtë i RTSH-së
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kushdo përjeton ngazëllimin e Pa-
shkës bëhet dhe vetë mbartës
shprese dhe optimizmi. Kurdoherë
si dhe sot ku dëshpërimi është i
thellë dhe shqetësimi janë pjesë për-
bërëse e jetës, ku zhgënjimi ndry-
dh zemrat, çdo njeri është i ftuar
për të marrë mesazhin ngjallësor
të gëzimit, të dashurisë, dhe të
transmetojë atë tek të gjithë njerëz-
it që ndodhen afër dhe larg e tij.
Pushteti i Krishtit të Ngjallur lid-
het me Pësimin vullnetar. Jisui
mbetet Ai që bashkëvuan me vua-
jtjen dhe sprovën e çdo njeriu. Ai
ul kryet me dhembshuri mbi të pla-
gosurin nga mëkati. Pushteti i Tij
nuk sundon mbi të tjerët, por shër-
ben; nuk hakmerret, por fal; nuk
shtyp, por çliron. Nuk imponohet
me anë të zhurmës mashtruese, por
vepron në heshtje, plot takt.
KRISHTI I NGJALLUR,KRISHTI I NGJALLUR,KRISHTI I NGJALLUR,KRISHTI I NGJALLUR,KRISHTI I NGJALLUR,
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RESPEKTON LIRINË DHERESPEKTON LIRINË DHERESPEKTON LIRINË DHERESPEKTON LIRINË DHERESPEKTON LIRINË DHE
SHENJTËRINË E GJINISËSHENJTËRINË E GJINISËSHENJTËRINË E GJINISËSHENJTËRINË E GJINISËSHENJTËRINË E GJINISË
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Kryesisht, vepron si një fuqi
shpëtimtare, si dhuratë faljeje dhe
dashurie. Krishti i Ngjallur respe-
kton lirinë dhe shenjtërinë e çdo
personi njerëzor- madje edhe të atij
që ka dyshime për Atë. Pushteti i
Tij nuk shkakton frikë, por e
çliron qenien njerëzore nga frika,
madje edhe nga frika e vdekjes. Në
mënyrë diakronike fuqia e pash-
tershme e ngjalljes mund dësh-
përimin duke na ftuar që të ngazël-
lohemi më Zotin. PO, do të ng-
jallemi të gjithë dhe do të vazhdojë
jeta e përjetshme dhe e pasosur, në
ngjallje jete për të gjithë be-
simtarët në Zotin siç thotë edhe
Simboli i Besimit: "Pres ngjalljen
e të vdekurve dhe jetën e ardhshme
të amshuar". Kjo është e vërtetë
dhe aspirata për të cilën ne
përpiqemi sepse ngjallja e Krishtit
thonë njëzëri etërit e shenjtë ësh-
të ngjallja jonë tani edhe në për-
jetësi.

Shpirti ynë i çliruar nga
mëkatet bashkohet me Krishtin e
Ngjallur dhe jeton ngjalljen
shpirtërore. Natyrisht, kjo ngjall-
je shpirtërore e shpirtit tonë bëhet
pjesë e ngjalljes së përgjithshme ku
garanci e saj është Ngjallja e Krish-
tit.

Filozofia e Pashkës përshkon,
si një rrymë e fuqishme, gjithë his-
torinë e besimit, të Krishtërimit
duke u bazuar në fuqinë e Ngjall-
jes. Çdo herë që njerëzit, be-
simtarët, të krishterët mendojnë
Ngjalljen e Krishtit, qenia njerë-
zore transfigurohet, mbushet me
fuqi dhe shpresë dashurie, sepse
asgjë nuk është më e rëndësishme,
në gjithë krijesën, se Ngjallja e
Zotit dhe besimi tek Ai.

Kisha shpall lajmin e mirë të

ngjalljes, Pashkën, të cilën e përu-
roi Krishti me pësimin, kryqin dhe
ngjalljen e tij. Dhe me të vërtetë
Krishti vulosi Dhiatën e re të
dashurisë duke udhëhequr popul-
lin që do ta pasonte në një jetë të
re, të lirisë, të fitores përfun-
dimtare mbi fuqitë e errësirës së
vdekjes. Vetë kuptimi i fjalës Pa-
shkë që vjen nga fjala hebraike
"Pesah" ka lidhje me pashkën ju-
daike, daljen e popullit të Perëndisë
nga robëria e Egjiptit drejt lirisë
drejt tokës së premtuar. Kjo "e
kremte e të kremteve" që na fton
është shumëdimensionale: Dalje
nga dëshpërimi për shkak të
varfërisë, vështirësive të pakapër-
cyeshme ekonomike, trazirave në
rajonin tonë, nga konfuzioni dhe
pafuqishmëria që shkaktojnë pa-
sojat, e tyre. Dalje nga dëshpërimi
që akumulon hidhërimi i padrejtë-
sisë, i shpifjes, i pakënaqësisë dhe
i zemërimit për shkak të
mosmirënjohjes së atyre që kemi
mbështetur ose nga tradhtia e aty-
re që kemi dashur. Dalje nga dësh-
përimi që sjell dobësimi i shëndetit,

dhimbja e sëmundjes apo largimi i
përhershëm i të afërmve dhe
miqve. Dalje nga zhgënjimi që sh-
kaktojnë gabimet, rëniet, mëkatet,
dështimet tona.

Ngjallja e Krishtit realizoi kal-
imin e dyfishtë, së pari u plotësua
kalimi i Perëndisë drejt njerëzim-
it, shpëtimi i gjinisë njerëzore, që
nisi me lindjen e Zotit Jisu Krishtit
dhe së dyti me ngjalljen, bëhet i
mundur kalimi i njeriut drejt
Perëndisë, drejt një udhe të re që
përfundimisht shpie në bashkimin
në të, në hyjnizimin e njeriut. Me
ngjalljen lindi një jetë e re, një ndry-
shim i vetë natyrës sonë. Mbi këtë
siguri të ngjalljes mbështetet tërë
besimi, përvoja dhe dinamika e
jetës. Dhe ai që bashkohet me Të,

me anën e besimit, dashurisë dhe
hirin e mistereve të Kishës dhe
trupit të tij, do të mund të sfidojë
ashtu siç sfidoi Krishti vdekjen dhe
gjithçka që lidhet me inskenimin e
çdo gjëje jo të drejtë, jo njerëzore,
jo të ecjes dinamike të saj. Krishti
me ngjalljen e tij mori nga Perën-
dia atë pushtet, në qiell e mbi dhe,
ripërtëriu gjithësinë. Dhe psaltët i
japin tonin kësaj thirrjeje: "U
ndriçua gjithësia me ngjalljen tënde
o Krisht". Pra, për çdo Pashkë, ne
ftohemi të çlirohemi nga atmosfera
e frikës dhe e pasigurisë së
shpresës, pasigurisë së paqes, nga
padija në të vërtetën e Perëndisë,
nga errësira e mëkatit në dritën e
jetës më Krishtin, nga egoizmi te
dashuria për të tjerët dhe për jetën.
Krishti gjithmonë na fton që ne të
bëhemi njerëz të tij, dhe të ndezim
një llambadhë Pashke, që simboli-
zon dritën, që shkëlqen nga varri i
boshatisur i Krishtit, dritën e
shpresës dhe të fitores që shpërn-
dan errësirën. PO, llambadha e Pa-
shkës, lidhet me një dinamikë të
posaçme. Drita e saj, mund dhe du-
het të ndezë dhe llambadha të tjera
të afërta, të shuara, që edhe ato të
ndizen. Pasi jeta, me psikologjinë
dhe ngarkesat e saj kërkojnë ta
mbajnë shpirtin larg dritës, larg
llambadhës.
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Në vend që të jetojmë dhe të për-
shkojmë errësirën le të ndezim
shumë lambadha që qenia jonë
njerëzore të përshkohet nga drita

e tyre, në mënyrë që të gjithë si
njerëz të bëhemi një pashkë gëzimi.

Perëndia vetëzbulohet brenda
botës dhe gjithësisë me shfaqjen e
lavdisë së tij. Njerëzit janë në gjend-
je të kuptojnë, vetëm lavdinë e tij.
Ajo çka është në gjendje njeriu të
perceptojë është lavdia e Perëndisë,
largësia ndërmjet tij dhe Zotit, mbe-
tet e pamatshme. Vendi i gjithë
njerëzve në gjykimin e Perëndisë
është i përbashkët sepse të gjithë
sado jemi mëkatarë, madje kanë lin-
dur në mëkat dhe janë privuar nga
lavdia e Perëndisë. Krishti e ka njo-
hur fuqinë mahnitëse të besimit, pra
të marrëdhënies ndërmjet Perëndisë
dhe njeriut, si shenjë dhe ikonë e
mbretërisë Kisha përbën boshtin
lidhëz të tërë procesit të përm-

bushjes. Ajo afron gjithmonë falën-
derim dhe dhoksologji. Krishti si
shpirti i së vërtetës vepron dhe
frymëzon njerëzit në dëshirat e tyre
dhe në kërkim të së vërtetës. Ngjall-
ja e tij qetëson zemrat dhe ndihmon
në krijimin e marrëdhënieve të reja
që sjell mirëkuptim dhe pajtim tek të
gjithë njerëzit. Gjithashtu Krishti i
ngjallur dhe drita e tij iu jep frymë-
zim dhe fuqi njerëzve për të dëshiru-
ar drejtësinë dhe për të luftuar për
të. Asgjë nuk mund të kufizojë rreza-
timin e Shpirtit të Shenjtë kudo ku

bashkohen dashuria, mirësia, paqja
dhe frytet e tjera të tij. Të gjithë
njerëzit marrin rrezet e lavdisë
hyjnore që përfaqëson gjithësinë,
shijojnë veprimet e Shpirtit të Shen-
jtë, që janë veprime jete, dashurie dhe
të vërtete. Duke qenë se të gjithë

bëjnë pjesë në natyrën e përbashkët
njerëzore e cila u lartësua në trupëz-
imin e Fjalës, të gjithë duhet të mar-
rim dhe të jemi pjesë të ndikimit të
hirit të tij dhe të dashurisë së tij. Me
gjithë "tjetërsimin" e thellë dhe
rënien, natyra njerëzore nuk push-
on së qeni mbartëse e krijimit sipas
ikonës së Perëndisë. Njeriu i ri, Ad-
ami i dytë mori tërësisht natyrën
njerëzore, risolli lirinë njerëzore në
rrugën e dashurisë, i dha orientim
gjinisë njerëzore. Bërja njeri e Krish-
tit do të thotë krijim i ri për mua,
për ty dhe për të gjithë krijesën njerë-
zore. Bërja njeri e Krishtit natyrën
e çjerrë të njerëzve dhe të copëtuar
në mijëra pjesë e mblodhi edhe më
vete edhe për Perëndinë. Krishti re-
alizoi të mbledhurit e natyrës njerë-

zore në vetvete dhe tek vetja e tij
dhe rithirri tek uniteti i vjetër i sho-
qërisë dhe i dashurisë. Me ngjarjen
e Pashkës u ripërtërinë të gjitha, për
çdo njeri shtrohet tashmë pjesëmar-
rja në këtë ripërtëritje.  Brenda di-
namikës së Pashkës, llambadha e
saj na fton në përpjekje për një ndry-
shim rinovues. Lëvizja e ndryshim-
it zë fill dhe merr pa pushim fuqinë
e saj nga energjia e Perëndisë prej
të cilit rrjedh çdo veprim njerëzor.
Të gjithë thirrjet e tyre shenjtorët i
përshtatin me faktin e marrjes së
natyrës njerëzore nga Krishti dhe
të lidhjes së tij me çdo person njerë-
zor. Të gjithë jemi ftuar të marrim
pjesë në mbretërinë e hirit të
Perëndisë sipas mundësive dhe dhu-
ratave dhe kushteve ku jetojmë. Tra-
dita ngjallësore për të përçuar
flakën e llambadhës paskale edhe
tek të tjerët, na rikujton detyrën për
të ofruar të vërtetën dhe shpresën e
Krishtit te njerëzit e tjerë. Krishti i
ngjallur na fton në diçka unikale,
të bëhemi pjesëmarrës në veprën e
tij, në përpjekje për sundimin e
drejtësisë, pajtimit, dinjitetit dhe
solidaritetit.
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Pas ngjalljes së Krishtit gjithçka
lëviz në një perspektivë ekumenike.
Dhe sa herë kemi prirjen për t'u
kthyer tek "uni" ynë i vogël, indi-

vidual, lokal apo kombëtar, Pashka
na zbulon se me ngjalljen "tani të
gjitha u mbushën me dritë" dhe na
vendos në perspektivën universale…
Kisha, bashkësia eukaristike e be-
simtarëve njeh dhe kremton për-
vojën e ngjalljes, e fitores mbi vde-
kjen dhe me këtë të vërtetë ajo
gjallëron dhe transformon jetën e
mbarë rruzullit në liri, paqe dhe
dashuri.

Ejani merrni dritë nga drita që
nuk perëndon…dhe transmetojeni
këtë dritë Pashke në të afërt dhe të
largët. Dritë, dritë Pashke, në zem-
rën tonë, në fytyrat tona! Dritë, më
shumë dritë Pashke, në marrëdhëni-
et tona me të tjerët, në marrëdhëniet
tona midis njerëzve,  në të gjithë galid-
henë e madhe! Dritë Pashke, që nuk
perëndon, që fal kuptim, shpresë,
thesar dashurie dhe fuqi Perëndie.
Çdo mendim i yni, çdo fjalë e jona,
çdo veprim i yni, çdo moment hesh-
tjeje le të ndriçohen nga drita e ng-
jalljes dhe nga llambadha e Pashkës.

Me këtë kërshëri, dashuri dhe
dritë Perëndie të llambadhës së Pa-
shkës, ftohemi vazhdimisht që të
bëhemi pjesë e kësaj drite për të
ndriçuar zemrën, mendjen dhe shpir-
tin, që të bëhemi qytetarë të denjë të
familjes së madhe europiane të cilët i
përkasim dhe aspirojmë.  Le të dëg-
jojmë ngaherë thirrjen paskale të
Fortlumturisë së tij, Kryepiskopit të
Tiranës, Durrësit dhe gjithë Sh-
qipërisë profesor, doktor Anastasit,
apostullit të Krishtit në Shqipëri, që
ringjalli besimin nga varri, që rindër-
toi Kishën nga hiri, që  ngjalli
shpresën e shqiptarëve, që ngriti dhe
lartësoi Kishën e Shqipërisë në botë,
që sot është zëri më i fuqishëm i ko-
hës, i epokës së  globalizmit, promo-
vues dhe përçues i paqes dhe i dashu-
risë në botë, "Ejani merrni dritë nga
drita që  nuk perëndon"… ËshtëËshtëËshtëËshtëËshtë
kohakohakohakohakoha për ndriçim…eja dhe ndiz për ndriçim…eja dhe ndiz për ndriçim…eja dhe ndiz për ndriçim…eja dhe ndiz për ndriçim…eja dhe ndiz
llambadhën tënde… llambadhën ellambadhën tënde… llambadhën ellambadhën tënde… llambadhën ellambadhën tënde… llambadhën ellambadhën tënde… llambadhën e
Pashkës.Pashkës.Pashkës.Pashkës.Pashkës.

Ejani pra, le të ngazëllohemi me Zotin që
ndriçoi gjininë njerëzore. Pashkë 2018

Ngjallja duhet të përshkojë çdo njeri, çdo zemër.
Drejtpërdrejt në RTSH Ferdinand Samarxhi, Aleksandër Dimëroçi

Perëndia pa një dritë të madhe.
Kryepskopi Anastas ndez qirinjtë
e llambadhës së Pashkës

Krishti dërrmoi pushtetin e vdekjes
dhe ndryshoi gjininë njerëzore. Mesazh
hyjnor, që u përcoll drejtpërdrejtë nga
RTSH në të gjithë kombin tonë
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Perspektiva të reja ekonomike
midis Turqisë dhe ShqipërisëNga Murat Ahmet Yörük *

Opinioni i   Ditës

(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)

... të shpalljes së Republikës, të jetë midis
10 vendeve me ekonomi më të zhvilluar në
botë. Në kuadrin e objektivave që njihen si
Vizioni për Vitin 2023, Turqia është e ven-
dosur të ketë GDP-në 2 trilionë dollarë, të
ardhurat kombëtare për frymë 25.000 dol-
larë dhe eksportin 500 miliardë dollarë.

Ekonomia e Turqisë ka regjistruar një
rritje mesatare në masën 5,7% si rezultat i
reformave dhe strukturës së qëndrueshme
politike të arritur gjatë 15 vjetëve të fun-
dit. Sipas kriterit të "Fuqisë blerëse", eko-
nomia turke është e trembëdhjeta në botë
dhe e gjashta në Europë. Me gjithë rretha-
nat politike negative që kaluam në vitin
2016 dhe tentativën për grusht shteti, vazh-
doi stabiliteti ekonomik. Në tremujorin e
tretë të vitit 2017, Turqia me një rritje në
masën 11,1% ishte vendi me rritjen më të
lartë ekonomike mes vendeve të Grupit 20.

Rritja ekonomike është pasqyruar pozi-
tivisht edhe në mirëqenien e shtetasve tanë.
Të ardhurat kombëtare për frymë në vitin
2002 ishin 3.500 dollarë, ndërsa në vitin 2016
iu afruan 11.000 dollarëve, duke arritur një
sukses historik. Ndërsa prodhimi i përgjiths-
hëm bruto nga 236 miliardë dollarë, u ngjit
në 863 miliardë dollarë. Në nëntor të vitit
2017  numri i të punësuarve arriti në 28,5
milionë. Pas krizës globale të vitit 2008, janë
krijuar vende pune shtesë për rreth 8 mil-
ionë vetë.

Sukseset ekonomike të Turqisë po ndiqen
nga afër edhe nga qarqet financiare ndërko-
mbëtare. Këto 15 vjetët e fundit Turqia ësh-
të shndërruar në një ndër vendet më të
rëndësishme për investitorët e huaj. Vendi
ynë deri në vitin 2002 kishte tërhequr in-
vestime të huaja në vlerën 14,6 miliardë
dollarë, ndërsa që nga ai vit deri më sot janë
realizuar gjithsej 194,1 miliardë dollarë.
Vetëm gjatë vitit 2017 u regjistruan inves-
time të huaja në vlerën 10,8 miliardë dol-
larë.

Nga ana tjetër, Turqia është në pozicion-
in i një vendi investitor të rëndësishëm në
vendet e tjera. Investitorët turq investojnë
në çdo cep të botës dhe kanë shkruar his-
tori suksesi. Investimet e kompanive turke
jashtë vendit kanë arritur në 31 miliardë
dollarë. Falë këtyre investimeve janë punë-
suar 181.500 persona, nga të cilët 13.000 turq
dhe 168.500 të huaj.

Me gjithë stanjacionin ekonomik global,
Turqia po realizon megaprojekte që mundë-
sojnë modernizimin e transportit, energje-
tikës, arsimit dhe shëndetësisë. Falë vull-
netit të fuqishëm politik të Presidentit tonë
dhe të Qeverisë sonë, që nga viti 2008 nga
dhjetë megaprojektet që po vazhdojnë në
shkallë botërore, gjashtë prej tyre janë re-
alizuar në Turqi.

Midis tyre, projekti më i rëndësishëm
është ai i "Aeroportit të tretë të Stambollit",
që do të jetë aeroporti më i madh në botë
me kapacitet prej 200 milionë udhëtarësh.
Faza e parë e këtij projekti me vlerë të
përgjithshme 33 miliardë dollarë do të përu-
rohet në tetor të këtij viti. Të njëjtat ko-
mpani turke që po realizojnë këtë projekt
do të ndërtojnë një aeroport tepër modern
në Vlorë.

Projekti "Ura dhe autostradat e
Çanakkalasë", që do të bashkojë Europën
dhe Azinë nëpërmjet Ngushticës së
Çanakkalasë dhe ku do të jetë ura me largës-
inë  më të madhe midis dy këmbëve në botë,
do të kushtojë 10,5 miliardë dollarë dhe do
të përurohet në vitin 2023. "Ura Osman
Gazi", me një kosto 6,5 miliardë dollarë dhe
që përfundoi në vitin 2016, ka mundësuar
që udhëtimi midis Stambollit dhe Izmirit të
zgjasë vetëm tri orë e gjysmë. Projektet për
"Urën Javuz Sulltan Selim", "Tunelin Mar-
maraj", që bashkon Europën me Azinë

nëpërmjet thellësive të Detit Marmara,
"Tunelin Euroazia", që bashkon me rrugë au-
tomobilistike nën det të dy kontinentet,
kanë modernizuar infrastrukturën e trans-
portit në Stamboll. Projekti i hekurudhës
Kars-Tfilis-Baku, i përfunduar në vitin 2017
përbën fazën e parë të linjës moderne të
Rrugës së Qumështit, që do të fillojë në Kinë
dhe do të zgjatet deri në Europë.

Në Turqi ka filluar edhe një program i
gjerë investimesh që do ta ngrenë në stan-
dardet më të larta moderne strukturën
shëndetësore të përparuar. Në këtë kuadër,
sipas modelit Ndërtim-Administrim-Trans-
ferim në të gjithë vendin janë investuar 11,5
miliardë dollarë për 30 kampuse shëndetë-

sore. Në rajonin Bilkent të Ankarasë në një
sipërfaqe prej 1,3 milionë metra katrore po
ngrihet Kampusi Shëndetësor, i cili do t'u
shërbejë 50.000 pacientëve në ditë.

Turqia nga njëra anë fuqizon infrastruk-
turën dhe, nga ana tjetër, diversifikon dhe
transformon ekonominë e vendit. Programet
tona të mbështetjes ekonomike janë
fokusuar në kalimin nga një strukturë
ekonomike të mbështetur në eksportin e tek-
stileve dhe të prodhimeve bujqësore, në eko-
nominë intensive të teknologjisë dhe të in-
formacionit. Këto vitet e fundit janë arritur
suksese të rëndësishme veçanërisht në in-
dustrinë e mbrojtjes. Buxheti për projektet
në industrinë e mbrojtjes në vitin 2002 ish-
te 5,5 miliardë dollarë, ndërsa në vitin 2017
arriti në 41 miliardë dollarë. Në të njëjtën
periudhë numri i projekteve nga 66 shkoi
në 600 dhe përdorimi i burimeve të
brendshme në prodhimin e armëve nga 20%
u rrit në 65%. Vitet e fundit me forcat e veta
Turqia ka prodhuar avionë pa pilot dhe tash-
më është fokusuar në prodhimin e tankut
të telekomanduar. Gjithashtu, ka marrë hov
edhe prodhimi i avionëve dhe automjeteve.

Dëshiroj të flas edhe për sukseset në sek-
torët e shërbimit. Turqia është vendi i gjas-
htë në botë për numrin e turistëve që pret.

Vitin e kaluar vendin tonë e vizituan 38,6
milionë turistë dhe sektori i turizmit siguroi
26,8 miliardë dollarë. Objektivi ynë për vitin
2023 është për 50 milionë turistë dhe 50 mil-
iardë dollarë. Vetëm në Antalja ka më shumë
se 500 hotele më katër dhe pesë yje.

Nëse kohë më parë Turqia dërgonte pa-
cientë në vendet e tjera për t'u mjekuar, sot
është një ndër vendet që tërheq më shumë
pacientë të huaj. Gjatë vitit 2016 në Turqi
kanë ardhur 360.000 pacientë, kryesisht nga
vendet fqinjë dhe të rajonit.

Hapa të rëndësishëm janë hedhur edhe
në sektorët e tjerë të shërbimit. Pas SHBA-
ve, Turqia është vendi i dytë në botë për pro-
dhimin e serialeve televizivë. Aktualisht

serialet turke ndiqen në më shumë se 100
vende nga 400 milionë shikues. Numri i
nxënësve dhe studentëve të huaj në Turqi
në vitin 2012 ishte 32.000 vetë, ndërsa në
vitin 2017 u rrit tri herë e gjysmë dhe arriti
në 108.000. Sipërmarrësit turq janë të dytët
në botë për numrin e projekteve që kanë
fituar në prokurimet ndërkombëtare. Ata në
119 vende kanë marrë përsipër projekte me
vlerë 356 miliardë dollarë.

Turqia, e cila ka realizuar një trans-
formim të madh ekonomik, synon që përvo-
jat e saj t'i ndajë me vendet e rajonit. Në këtë
kuadër ne jemi të përkushtuar dhe të ven-
dosur për të realizuar objektiva konkrete që
do t'u shërbejnë edhe të dy palëve në Sh-
qipëri, të cilën e konsiderojmë si vend vëlla
dhe ku lidhjet tona të miqësisë së sinqertë
mbështeten në një të kaluar me rrënjë të
thella.

Sot Turqia është një ndër vendet më të
rëndësishëm investitorë në Shqipëri. Inves-
timet dhe shërbimet sipërmarrëse të ko-
mpanive turke kanë arritur nivelin e 2,7 mil-
iardë dollarëve. Në këto kompani janë punë-
suar afërsisht 11.000 vëllezër tanë shqiptarë.

Me investimet e reja në infrastrukturë,
turizëm dhe energji ne synojmë të dy-
fishojmë vlerën e investimeve. Rritja e qën-

drueshme ekonomike e këtyre viteve të fun-
dit si në Shqipëri, edhe në Turqi, garanton
realizimin e këtij objektivi.

Duke pasur parasysh burimet natyrore
dhe fuqinë njerëzore, si dhe përvojat e zh-
villimit ekonomik të Turqisë dhe të Sh-
qipërisë, sektori i turizmit del në plan të parë
si fusha më e përshtatshme që kompanitë e
të dyja vendeve do të mund të bash-
këpunojnë sipas parimit "fito-fito" dhe të
veçorisë komplementare të tyre. Në muajt e
ardhshëm kompanitë turke do të fillojnë
ndërtimin e Aeroportit të Vlorës, i cili do të
hapë dyert për mundësi të reja për investi-
torët tanë në fushën e turizmit.

Një strategji komplekse e turizmit në Sh-
qipëri dhe zbatimi i një programi mbështetës
do të lehtësojnë vënien në jetë të investi-
meve të mëdha turke për turizmin. Turqia
zë vendin e parë ku udhëtojnë më shumë
turistët shqiptarë. Ndërsa investimet e reja
për turizmin në Shqipëri do ta shndërrojnë
Shqipërinë në një vend tërheqës për turistët
turq.

Ne besojmë se krahas bashkëpunimit ekz-
istues në fushën e prodhimit të energjisë ele-
ktrike nga hidrocentralet, ka një potencial
të rëndësishëm edhe në prodhimin e en-
ergjisë alternative të rinovueshme. Këto
vitet e fundit Turqia po përparon drejt di-
versifikimit të prodhimit të energjisë elek-
trike. Nga 293 miliardë kw/orë energji elek-
trike e prodhuar gjatë vitit 2017, energjia
nga era zinte 7,8%, energjia gjeotermale
1,2%, energjia nga mbetjet e rinovueshme
0,7% dhe energjia diellore 0.01%. Kompan-
itë turke me teknologjinë e fundit në pro-
dhimin e energjisë alternative, vetëm ose së
bashku me kompani shqiptare, mund të
ndërmarrin iniciativa të përbashkëta në
Shqipëri dhe në vendet e tjera të rajonit.

Nga ana tjetër, kompanitë turke dhe sh-
qiptare mund të bashkëpunojnë edhe për
ndërtimin e infrastrukturës së nevojshme
për shpërndarjen brenda territorit shqiptar
të një pjese të gazit natyror që do të mbërr-
ijë në Shqipëri nga rezervat e Shahdenizit,
falë projekteve TANAP (Trans Anatolian
Pipeline) dhe TAP (Trans Adriatic Pipeline).
Meqenëse Turqia është vendi i fundit në
Europë që ngriti infrastrukturën për për-
dorimin e gazit, ajo ka një akumulim teknik
të gjithanshëm me metoda tepër të përparu-
ara dhe moderne në këtë fushë.

Burimet e pashoqe natyrore, kushtet kli-
matike të Shqipërisë dhe afërsia e saj
gjeografike me tregjet kryesore krijojnë
mundësi bashkëpunimi edhe në fushën e
bujqësisë. Me synimin për të përditësuar të
dhënat e bujqësisë shqiptare, për të zhvil-
luar masat për sigurinë ushqimore dhe për
të rritur prodhimin e bujqësisë organike, po
vihet në jetë Plani i Aksionit midis Minis-
trive të Bujqësisë të të dy vendeve.

Turqia është një ndër partnerët më të
rëndësishëm tregtarë të Shqipërisë. Vjet
vëllimi tregtar u rrit në masën 11% dhe ia
afrua 500 milionë dollarëve. Po zhvillojnë një
punë intensive që kjo shifër brenda një kohe
të shkurtër të arrijë në një miliard dollarë.
Në këtë kuadër, për të rritur tregtinë midis
të dy vendeve po i kushtojmë vëmendje
shpejtimit të veprimeve doganore.

Si ambasador i Turqisë besoj se do të ketë
një të ardhme të shkëlqyer në marrëdhëni-
et midis Turqisë dhe  Shqipërisë në fushat e
ekonomisë, financës dhe të tregtisë. Repub-
lika e Turqisë synon suksese të reja
ekonomike dhe tregtare në njëqindvjetorin
e themelimit të saj. Në të njëjtën kohë, uroj
që këto suksese t'i festojmë në begati dhe
mbarësi bashkë me Shqipërinë, këtë vend
vëlla, në njëqindvjetorin e "Marrëveshjes të
Miqësisë dhe të Bashkëpunimit të Përher-
shëm" që kemi nënshkruar në vitin 1923.

* Ambasador i R* Ambasador i R* Ambasador i R* Ambasador i R* Ambasador i Reeeeepubpubpubpubpublikës së Turqisëlikës së Turqisëlikës së Turqisëlikës së Turqisëlikës së Turqisë
në Tiranënë Tiranënë Tiranënë Tiranënë Tiranë
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Të fitosh dashuri europiane
duke mbrojtur Rusinë

Nga SHABAN MURATI(V(V(V(V(Vijon ngijon ngijon ngijon ngijon nga fa fa fa fa faqja e parë)aqja e parë)aqja e parë)aqja e parë)aqja e parë)

... në rolin e avokatit ndërkombëtar të
Rusisë si presidenti serb, Aleksandër
Vuçiç. Në datën 13 prill presidenti serb
doli publikisht në mbrojtje të Rusisë për
rastin "Skripal", rast i cili provokoi një
krizë diplomatike ndërkombëtare midis
Perëndimit dhe Rusisë. Vuçiç deklaroi se
"në mungesë të provave në rastin 'Skri-
pal' është absolutisht e pamundur të
dënosh Rusinë". Kjo është një mbrojtje
serbe e një veprimi kriminal të sulmit me
gaz kimik ndaj një personi, por edhe të
shkeljes së sovranitetit të shtetit britan-
ik nga Rusia. Serbia i kundërvihet hapur
vlerësimit dhe qëndrimit të shumicës
prej 28 shteteve europiane dhe të tjera,
të cilët dëbuan diplomatë rusë në një gjest
dënimi për aktin e pashembullt agresiv
rus. Në datën 14 prill Presidenti i Serbisë
doli në mbrojtje të regjimit sirian të Asa-
dit dhe kundër sulmeve me raketa, të
ndërmarra atë ditë nga koalicioni perën-
dimor mbi qendrat e prodhimit dhe de-
pozitimit të armëve kimike në Siri, të cilat
u përdorën nga regjimi kriminal i Dam-
askut para një jave kundër popullsisë
civile, duke vrarë dhjetëra vetë. Presiden-
ti serb krijoi figurën e viktimës për
regjimin e Asadit dhe deklaroi se "për
gjithë ne, që jemi mbi 18-19 vjeç, kjo fus-
hatë sulmesh është një kujtesë e dhimb-
shme të periudhës në të cilën kaluam",
duke evokuar bombardimet që koalicioni
i 19 shteteve demokratike të Aleancës
Atlantike ndërmori në vitin 1999 ndaj
bazave ushtarake të regjimit të Millo-
sheviçit, për të ndalur gjenocidin dhe
spastrimin etnik kundër popullit shqiptar
në Kosovë. Presidenti serb hyri në rezo-
nancë me presidentin rus Vladimir Putin,
i cili po në 14 prill e sulmoi goditjen perën-
dimore mbi bazat e armëve kimike siri-
ane, duke e krahasuar dhe kritikuar ndë-
rhyrjen ajrore të NATO-s në Serbi në vitin
1999. Presidenti serb merr në mbrojtje
regjimin kriminal të Millosheviçit, të cil-
in e paraqet viktimë të fushatës ajrore at-
lantike. Presidenti serb këmbëngul të
nxisë në Serbi një histeri të re antiatlan-
tike dhe antiperëndimore.

Nuk të habit kjo linjë proruse e presiden-
tit të Serbisë, Aleksandër Vuçiç, i cili ka qenë
anëtar i kabinetit të kriminelit më të madh
ndërkombëtar të pas-Luftës së Dytë
Botërore, Sllobodan Millosheviç. Nuk të hab-
it linja proruse e Vuçiçit, i cili më shumë se
çdo udhëheqës tjetër serb para tij, e ka kthy-
er Serbinë në një instrument të strategjisë
ruse në Ballkan dhe në Europë.

Ajo që të habit është symbyllja e Eu-
ropës përballë kësaj politike proruse, an-
tieuropiane dhe antiperëndimore, që po
thellohet nga udhëheqja e Serbisë. Ajo që
të habit është se këto dalje e qëndrime
ultraproruse të presidentit të Serbisë
vijnë pas dy takimeve të rëndësishme, që
i ofroi atij diplomacia europiane. Në 13
prill Vuçiç zhvilloi një takim në Berlin me
kancelaren gjermane, Angela Merkel dhe
në 12 prill në Beograd me ministrin e Jas-
htëm francez Jean-Yves Le Drian. (Nën-
vizojmë se ministri i Jashtëm francez, me
gjithë "aktualitetin ndërkombëtar" për
shkak të të cilit u tha zyrtarisht se anuloi
vizitën në Tiranë në 13 prill, nuk e anuloi
aspak vizitën në Beograd, ku jo vetëm zh-
villoi të gjitha takimet protokollare, por
pati kohë edhe të shkonte të vinte kurora
me lule në vende historike).

Serbinë, të neglizhojnë kursin gjithnjë e
më të hapur prorus të Serbisë dhe të bëjnë
sikur nuk e vërejnë. Për të mos thënë që
në disa raste ndërmerren qëndrime
alogjike, ku Serbia darovitet me një
zemërgjerësi tronditëse. Sepse nuk mund
të mos krijojë habi rajonale fakti që min-
istri i Jashtëm i Francës, Le Drian, në
bisedimet e tij në Beograd në 12 prill e cilë-
soi Serbinë "lider të rajonit", sipas faqes
zyrtare të Ministrisë së Jashtme të Ser-
bisë. Besoj se diplomacia franceze e ka
qartë se Serbia nuk mund të jetë kurrë lid-
er i rajonit, siç duhet të ketë të qartë se
asnjë shtet i rajonit nuk e pranon këtë rol
udhëheqës serb. Është e paqartë përse
duhen inkurajuar ambiciet hegjemoniste
të Serbisë në rajon dhe të dekretohet ex
catedra lider i rajonit një shtet me kuotën
më të ulët të orientimit perëndimor dhe
me kuotën më të lartë të orientimit pro-
rus në rajon. Serbia është i vetmi shtet i
rajonit, që ka nënshkruar një traktat të
partneritetit strategjik me Rusinë, që i ka
dhënë një bazë ushtarake Rusisë dhe i cili
zhvillon vazhdimisht në territorin e tij
manovra ushtarake të përbashkëta me
forcat ushtarake ruse.

Është arritur një pikë në raportet BE-
Serbi, që jo vetëm kërkon një rivlerësim,
por më së pakti kërkon një shpjegim.
Kërkon një shpjegim të Brukselit për një
politikë preferenciale apo të standardeve
të dyfishta, që BE ka ndjekur vazhdimisht
ndaj Serbisë në krahasim me shtetet e
tjera të rajonit. Kërkon një shpjegim poli-
tika e dështuar e indulgjencave ndaj Ser-
bisë, politikë e cila qysh nga viti 2000 kur
u mbajt për herë të parë samiti i BE me
vendet e të ashtuquajturit "Proces i Sta-
bilizim-Asocimit", nuk e ka bërë Serbinë
më europiane, por e ka bërë më proruse.
Do të ishte naivitet, në mos gabim i madh,
që disa qarqe diplomatike europiane ta
vlerësojnë si ftohje serbe me Rusinë fak-
tin që presidenti rus Vladimir Putin nuk
ia ka dërguar akoma presidentit serb ft-
esën për ceremoninë e tij të inaugurimit
presidencial në 7 maj 2018.

Kursi që po ndjek diplomacia europi-
ane, duke mbyllur sytë ndaj qëndrimeve
dhe politikës proruse të Serbisë është një
kurs i gabuar ose më saktë është një tak-
tikë e gabuar gjeopolitike, e cila në fund
të rrugës do të tregojë se Europa e ka hum-
bur Serbinë.

Nga ana tjetër, qëndrimi symbyllët që
BE po demonstron ndaj filorusizmit të
Serbisë jep një shembull të keq për shte-
tet e tjera të rajonit, të cilat kanë kuota të
larta orientimi dhe ndjenje properëndi-
more. Nëse njëri apo tjetri shtet sheh
shembullin e Serbisë, e cila sa më shumë
bëhet proruse, aq më shumë e konsid-
erojnë dhe e duan në Europë, kjo do të
nxiste njërin apo tjetrin shtet të rajonit
të ndiqte shembullin serb dhe të niste të
flirtonte me Rusinë.

Në diplomaci funksionon edhe shem-
bulli pozitiv, por edhe shembulli negativ.
Sepse nuk mendoj se është për t'u duar-
trokitur qëndrimi i Francës, e cila i kri-
jon Serbisë proruse statusin e shtetit të
marrëdhënieve të posaçme dhe i ofron
rolin e liderit të rajonit, kurse ndaj Sh-
qipërisë, një shteti me devocion perëndi-
mor dhe me një klasë politike me devocion
filofrancez, ka adoptuar sipas burimeve
më të fundit të besuara diplomatike qën-
drimin e bllokimit të hapjes së bisedimeve
të pranimit me BE.

Gjermania dhe Franca janë dy nga shte-
tet, të cilat dëbuan diplomatë rusë në rastin
"Skripal", të cilin e vë në dyshim presidenti
serb. Franca, bashkë me Amerikën dhe me
Britaninë e Madhe është pjesëmarrëse e
sulmeve me raketa në 14 prill kundër ba-
zave të prodhimit dhe të depozitimit të
armëve kimike të regjimit sirian. Britania e
Madhe do të jetë në
9-10 korrik 2018 ven-
di organizator i
samitit të pestë të
BE me vendet e
"Procesit të Berlin-
it", ku bën pjesë
edhe Serbia.

Pyetja e thjeshtë
është se përse Ser-
bia, një shtet që zyr-
tarisht kërkon të hyjë në BE dhe po zhvil-
lon bisedimet e pranimit me BE, nuk ndjek
vijën e politikës së jashtme të BE dhe as të
të dy shteteve kryesore të BE, që e mbajnë
afër, por ndjek vijën e politikës së jashtme
të Rusisë. Serbia e Vuçiçit ka refuzuar të
zbatojë sanksionet ekonomike, që BE ven-
dosi ndaj Rusisë si dënim për agresionin e
saj kundër Ukrainës. Serbia e Vuçiçit nuk e
ka dënuar kurrë agresionin rus në Ukrainë
dhe ka refuzuar të japë votën në OKB për
rezolutat perëndimore që dënojnë këtë agre-
sion. Nuk i ka dënuar asnjëherë aneksimin

e dhunshëm të Krimesë nga Rusia dhe as
ndezjen e luftës separatiste proruse në
Ukrainën Lindore nga Rusia. Serbia e
Vuçiçit refuzoi të bashkohej me shtetet krye-
sore europiane dhe nuk dëboi diplomatë rusë
për rastin "Skripal". Tani presidenti i Ser-
bisë distancohet dhe del kundër goditjes së
bazave të armëve kimike të regjimit krimi-

nal të Asadit, duke u
bashkuar me vijën e
politikës së jashtme
ruse dhe me intere-
sat e Rusisë në Eu-
ropë dhe në Lindjen
e Mesme.

Brukseli nuk e ka
shpjeguar asnjëherë
zyrtarisht përse ka
lejuar dhe lejon që

në raportet e BE me Serbinë të ndodhë
fenomeni i çuditshëm diplomatik, kur një
shtet që po zhvillon bisedimet e pranimit në
BE i kundërvihet vijës së politikës së jasht-
me të organizatës, ku po i hapin derën. Në
analizën e këtij raporti anormal mar-
rëdhëniesh dalin natyrshëm disa pikëpyetje.
Së pari, del pikëpyetja se si guxon Serbia të
dalë kaq hapur në një linjë antieuropiane
dhe antiperëndimore dhe Brukseli të mos
ndihet fare. Pikëpyetja e dytë është se si
mund të ndodhë që BE dhe shtetet më të
rëndësishme perëndimore, që e mbajnë afër

Katovica

Është e paqartë përse duhen
inkurajuar ambiciet

hegjemoniste të Serbisë në
rajon dhe të dekretohet ex

catedra lider i rajonit.

Kursi që po ndjek diplomacia europiane, duke mbyllur
sytë ndaj qëndrimeve dhe politikës proruse të Serbisë

është një kurs i gabuar, ose më saktë është një taktikë e
gabuar gjeopolitike.
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Bardhezinjtë përfitojnë nga ndalesa e Napolit, shkojnë +6

Juventusi, 3 gola Sampdorias
dhe merr 'arratinë'

Mëritë e Champions
League mënjanë dhe

Juventusi kthehet të domi-
nojë në Itali sikundër bën
këto 7 vitet e fundit. Ashtu
si edhe në Madrid, në Tori-
no bardhezinjtë shënojnë 3
gola në portën e Sampdorian
dhe marrin arratinë nga
Napoli i vendit të dytë, që
nuk shkoi më larg sesa një
barazim 0-0 me Milanin. Ju-
ventusi hidhet në sulm që
nga minuta e parë, por goli i
avantazhit do të vijë vetëm
në fund të 45-minutëshit.
Dagllas Kosta do të harkojë
nga e majta në qendër të
zonës, aty ku Manxukiç nuk
gabon në volej dhe ndryshon
shifrat në tabelën elektroni-
ke. Në pjesën e dytë, të zotët e
shtëpisë do ta kenë edhe më
të thjeshtë. Në minutën e 60-
të sërish braziliani Kosta do
të asistojë për gol, kësaj rad-
he befetitet i merr Benedikt
Houedes. Gjermani me kokë
do të realizojë golin e tij të
parë në ndeshjen e tij të dytë
në Serinë A, një sezon ky që e
ka kushtëzuar nga dëmtime
të shpeshta. Do të ketë lavdi
dhe për Sami Khedirën, gjer-
manin tjetër të Juventusit.
Edhe ky përfiton shërbimet
e Dagllas Kostës dhe me të
djathtën vulos rezultatin 3-
0. Kështu, të besuarit e Aleg-

rit e shohin veten tashmë në
6 pikë diferencë me Napolin
dhe përpara sfidën direkte të
së dielës, do të udhëtojnë në
Krotone në mesjavë.
MILANI, "ASIST"
JUVES

Një nga sfida kryesore e
javës së 32-të në kampionatit
italian, ajo mes Milanit dhe
Napolit është mbyllur me rr-
jeta të paprekura. Pavarësisht
se të dyja ekipet kanë tentu-
ar ta fitojnë këtë takim, pasi
kuqezinjtë kërkonin objektivin
e "Championsit", ndërsa miqtë
atë të titullit kampion, në fund
skuadrat janë ndarë vetëm me
një pikë. Kjo mund të quhet një
"dhuratë" që ekipi i Gatuzos i

bën Juventusit pas eliminim-
it aq shumë të kontestuar të
bardhezinjve nga "Champions
League". Milani e nisi më mirë
ndeshjen, por me kalimin e
minutave, Napoli rrit lojën e tij,
ndërsa në pjesën e dytë është
gjithnjë pranë zonës së Donar-
umës, por pa arritur ta
kërcënojë seriozisht portierin
kuqezi. Megjithatë, portieri i
Milanit do të bëhet protagonist
në fund të takimit, kur i heq
Milikut një gol thuajse të bërë
dhe që e bën edhe më të vësh-
tirë rikuperimin e napoli-
tanëve ndaj Juventusit, në
prag të takimit të drejtpër-
drejtë fundjavën e ardhshme,
që do të luhet në Torino.

Siti përfitoi nga humbja e Mançester Junajtid

Premier League, Mançester
Siti shpallet kampion

Shalke ka arritur të fitojë në ndeshjen direkte për
një vend në Europë përballë Borusia Dortmundit

me rezultatin e pastër 2-0, duke blinduar kështu ven-
din e dytë me 4 pikë më shumë se Leverkuseni dhe
Dortmundi. Në derbin e Ruhrit të luajtur në "Veltins
Arena", blutë e Tedeskos kanë arritur të sigurojnë 3
pikë dhe të lënë një rival jashtë gare për këtë pozicion.
Pjesa e parë është mbyllur me rrjeta të paprekura, me
Shalken që e ka kërkuar më shumë golin, por pa arri-
tur ta gjejë. Por gjithçka do të ndryshojë në fraksion-
in e dytë. Konoplianka ka shënuar golin e avantazhit
në minutën e 50-të, pasi mposhti portierin Buerki me
një gjuajtje të fortë në shtyllën e dytë. Në pjesën e
mbetur të lojës, Dortmundi ka mundur të fitojë ter-
ren në fushë, por në minutën e 82-të, ka qenë Naldo ai
që ka shuar shpresat e verdhezinjve për të barazuar,
duke shënuar edhe golin e dytë për Shalken. Brazil-
iani ekzekuton fuqishëm një goditje dënimi, duke bërë
të shpërthejë tifozëria vendëse për një sukses të mer-
ituar ndaj rivalit të përjetshëm.

Blutë thyejnë Dortmundin 2-0 në "Veltins Arena"
Bundesliga, Shalke fiton

derbin e Ruhrit

SPORT

TANI RREZIKON KAMZA

"Derbi" i mbijetesës,
Teuta thyen Vllazninë

Mesfushori shqiptar mund të rrënojë karrierën e tij me veprimet e bëra në ndeshjen e Atletiko B

Keidi Bare rrezikon pezullim të gjatë
Shau gjyqtarin, federata do veprojë ashpër

Teuta ka thyer Vllazninë
në duelin e fortë të

mbijetesës dhe ngjitet në
kuotën e 33 pikëve, po aq
sa kanë edhe shkodranët.
Në "Niko Dovana", "djemtë
e detit" kërkojnë dhe gjejnë
dy gola që në pjesën e parë
dhe me këtë rezultat
arkivojnë 3 pikë të arta në
luftën për mbijetesë.
Ndeshja nis e qetë me disa
tentative të vakëta të
miqve, siç ishte rasti i
Krymit në minutën e 12-të,
por gjuajtja e mesfushorit

u kontrollua pa vështirësi.
Teuta e ngre me kalimin e
minutave nivelin e lojës, por
përpara se të vijmë tek goli,
kemi një rast ideal shënimi
për Hilën, që shërbehet
shumë mirë nga Latifi, por
ndonëse gjendet në zonë, nuk
shënjestron kuadratin.
Minuta e 32-të dhe Sherri bën
gjysmën e punës për Teutën.
Gardiani shkodran nuk del
ashtu siç duhet nga porta dhe
i jep mundësi Hërkaç, që me
kokë të kalojë në epërsi
durrsakët. Kur mendohej se

pjesa e parë do të mbyllej me
epërsinë minimale të të
zotëve të shtëpisë, Latif dety-
ron Sherrin të presë me vësh-
tirësi gjuajtjen e tij dhe me
topin e mbetur në zonë, ësh-
të Hakaj që mbërrin i pari
dhe e shtyn në rrjetë. Nuk
gëzon shkodrani, por Teuta
është pranë një fitoreje të
rëndësishme. Pjesa e dytë nis

me të njëjtat formacione si
edhe e para. Në minutën e 60-
të Dediç provon nga goditja e
dënimit, por topi kthehet në
hyrje të zonës nga shko-
dranët. Më pas, Çyrbja godet
përsëri, por jashtë portës. Vl-
laznia përpiqet të ndryshojë
diçka në rrjedhën e këtij taki-
mi. Fillimisht Çinari, i sapo
futur në fushë gjuan në du-

art e Moçkës, ndërsa në
minutën e 66-të është Tafili
nga një goditje e lirë nga
shumë larg portës, provon
direkt, por pa probleme për
portierin e Teutës. Minutat
e mbetura nuk do të
dhurojnë më raste për kro-
nikë, ndërsa me këtë
ndeshje mbyllet dhe java e
29-të e superiores. Teuta dhe
Vllaznia tashmë ndajnë ven-
din e parafundit me 33 pikë,
ndërsa Kamza ndjen rrez-
ikun e tyre pasi është vetëm
1 pikë më shumë.

Në momentin kur
pritej shpërthimi i
tij me fanellën e

skuadrës së parë të Atletiko
Madrid, në javët e fundit të
sezonit, Keidi Bare prish
gjithçka me një gjest, i cili
me shumë siguri mbyll edi-
cionin për të dhe dëmton
realisht mundësitë e mes-
fushorit për t'u bërë pjesë e
ekipit të drejtuar nga Diego
Simeone. Bare është ndësh-
kuar dje me karton të kuq në
duelin e Atletiko Madrid B
kundër Deportivo Febril që
në minutën ë 15 të ndeshjes.
Shkak për këtë ishte një fy-
erje ndaj gjyqtarit të
ndeshjes, Hose Hoakin Ga-

lego Gambin. Ky i fundit ka
shpjeguar në relacion se pse
kishte ndëshkuar futbollis-
tin shqiptar, duke argumen-
tuar se lojtari e kishte sharë
rëndë me një frazë në span-

jisht që pak a shumë përk-
thehet në "ik q**". "M'u drej-
tua me frazën në fjalë", shk-
ruhej në relacionin e bërë
publik nga mediat spanjolle,
për episodin kur Bare kish-

te marrë të verdhë dhe kish-
te kontestuar vendimin e
gjyqtarit.

Pasi gjyqtari i kishte
nxjerrë të kuqin, Bare nuk
ishte kursyer përsëri, sipas
raportit të bërë publik. "Pasi
u përjashtua, m'u drejtua me
frazat 'Je budalla, je budal-
la. Bir k****' e fyerje të tjera
shpjegoi gjyqtari, i cili tregoi
se mesfushori shqiptar kish-
te përkeqësuar gjithçka në
pushimin e ndeshjes. Ai
kishte pritur gjyqtarin në
tunelin e dhomave të zh-
veshjes, duke e sulmuar
përsëri. "Në fundin e pjesës
së parë, kur ne bëheshim
gati të hynim në dhomat
tona të zhveshjeve, futbollis-
ti në fjalë gjendej para derës,
duke na u kthyer përsëri me
të njëjtat fraza të përmen-
dura më parë, në mënyrë të
vazhdueshme", shkruhej në
raportin zyrtar të ndeshjes.

Mediat spanjolle parash-
ikojnë që këto situata të për-
shkruara për Baren, do t'i
kushtojnë shtrenjtë lojtarit,
nga 4 deri në 12 javë pezu-
llim. Por më i rëndë është
fakti se në radhët e Atletiko
Madrid, rrallëherë pranohen
lojtarë, të cilët thyejnë disi-
plinën apo njollosin imazhin
e klubit, ndaj ai mund të ketë
dëmtuar rëndë shanset e tij
për t'iu bashkuar ekipit të
parë në sezonin e ardhshëm.

Mançester Siti është
zyrtarisht kampion i

Anglisë. Skuadra e Pep
Guardiolës ka udhëhequr
me meritë kampionatin
që nga fillimi i sezonit dhe
tashmë ka korrur frytet e
një pune kolosale. Por
"qytetarët" nuk mund të
gëzonin në fushë, pasi ata
ndeshjen e tyre e luajtën
ditën e shtunë dhje
mposhtën Totenhemin në
Londër me shifrat 1-3,
duke mos e vënë kurrë në
diskutim suksesin. Por,
dhurata e madhe Sitit i ka

ardhur të dielën nga rivali
më i madh, Mançester
Junajtid. Pikërisht të be-
suarit e Murinjos janë befa-
suar nga vendi i fundit në
renditje, Uest Bromuiç Albi-
on, i cili në "Old Traford" ka
korrur një sukses të jash-
tëzakonshëm. WBA ka tri-
umfuar 1-0, sukses që e mban

në valle në luftën për mbi-
jetesë, por ndërkohë ka
sjellë kapitullimin e Junaj-
tidit në kampionat, shpre-
sat e të cilit i mbante gjallë
vetëm matematika, pasi
Siti ishte thjesht i pakap-
shëm. Ky është titulli i
pestë në histori për
Mançester Sitin.
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DASHI

PESHQIT

Hëna është dembele sot përkundër Pluto-
nit që ju ka në vëmendje. Partnerin do ta
keni shumë të dashur, por sot edhe kujdesi
që do t'ju tregojë, do t'ju bezdisë. Qëndruesh-
mëria fizike dhe gjallëria mendore varen
edhe nga ajo që hani, kujdesuni për dietën.

Do të jeni me miq dashamirës dhe
përkrahës, me të cilët do të vendosni të
organizoni një aktivitet të bukur. Mes artit
dhe natyrës, bashkëpunimi është edhe më
i lehtë. Shpenzime të paparashikuara në
punë, kompjuteri dhe printeri kanë nevojë
për ndërhyrjen e një tekniku.

Dielli dhe Neptuni po ju përkëdhelin, të
mbështetur së tepërmi nga Hëna, e cila i jep
qëndrueshmëri të ëndrrave tuaja. Zgjohuni,
është ditë pune! Për t'ia kaluar mirë, duhet të
përballeni me sfidat e përditshmërisë.

Miqtë e tuaj qiellorë janë Jupiteri dhe Urani,
të cilët megjithatë, mes tyre grinden. Në ma-
jat e tyre Neptuni dhe Mërkuri ju krijojnë ndër-
likime. Duke e pasur të vështirë të kuptoni se
kush jeni dhe çfarë doni në të vërtetë, keni
vështirësi të mbani në kontroll emocionet.

Hëna miqësore në bashkëpunim me Plu-
tonin krijojnë situatën ideale për të bërë
paqe me partnerin, nëse do të ishte e
nevojshme dhe të t ' i  ktheni përsëri
buzëqeshjen njëri-tjetrin. Mërkuri dhe Nep-
tuni kundra kërkojnë sqarime, është thel-
bësore të përballeni me të vërtetën.

Të ndikuar nga tërheqja e Hënës, keni
shumë dëshira, por të gjitha duken se nuk
mund të arrihen në një kohë të shkurtër
dhe juve nuk ju pëlqen të prisni. Puna ësh-
të e lodhshme, por ngushëlluese. Duke
mos u ndalur së kërkuari, në horizont do
t'ju shfaqet një dritëz.

Me fëmijët adoleshentë nuk ka nevojë të
mbani për fjalime të gjata, ata ju kuptojnë
menjëherë edhe në ditët e sotme dhe ju
binden, po rriten me të vërtetë! Lexoni libra
të mirë dhe do të keni shumë ide për të
menduar.

Urani dhe Plutoni po ju shqetësojnë dhe
nuk keni çfarë t'i bëni! Planetët ruajnë paan-
shmërinë, por duke ju japin mbrojte në
angazhimet tuaj. Pozicioni i Diellit, Merkurit
dhe Neptunit do të ndikojnë pozitivisht në
shëndetin e juaj.

Brenda vetes keni forcën e dashurisë. Të
qëndrueshëm dhe mendimtar, do të jeni të
aftë për të shprehur veten dhe të projektoni
drejt së ardhmes. Do të flisni me butësi
dhe delikatesë, gjuha që përdorni është
një gjuhë romantike që vjen nga zemra.

Është dita ideale për ata që kanë dëshirë
të bëjnë punime, në shtëpi keni me të
vërtetë shumë punë për të bërë. Mjetet dhe
materialet do të jenë të kushtueshme, por
do t'ia vlejnë. Edhe në zyrë atmosfera ësh-
të e qetë, të gjithë mendojnë për punën e
tyre, pa ndërhyrë në atë të të tjerëve.

Do të jetë një dita e bashkëbisedimesh dhe
hapje zemre. Nëse një histori është ende
në ekuilibër midis miqësisë dhe dashurisë,
duhet të jeni ju ata që duhet të vendosni për
rrjedhën e mëtejshme të gjërave. Beqarët
do t'ju përkushtohen romancave artistike.

Do të keni tensione të vogla në familje. Do të
ngushëlloheni duke blerë disa gjëra të vog-
la, jo ndonjë gjë kushedi se çfarë, por thjesht
libra të vjetër dhe gjërat kulturore për t'i kole-
ksionuar. Do të bëni shumë shpenzime ush-
qimore sot, shëndeti fillon që nga tryeza.

BRICJAPI
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