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LUAN RAMA

Diplomati: Një rrëfim 
për “shtëpitë e gëzimit”

dhe vajzat në Paris 
kur rrëzohej Enveri

Intervista/ Flet Anisa Ruseti, përgjegjëse e strehimit

Kreditë e buta, ja kriteret për ta Kreditë e buta, ja kriteret për ta 
përfituar dhe detajet që nuk i dinitpërfituar dhe detajet që nuk i dinit

Drejtoresha e Shërbimit
Social: Kujdes me 

formularin e strehimit, 
duhen të dhëna të sakta
Ditën e djeshme kanë nisur aplikimet për 500 kredi të buta 
për të gjithë ata që duan të blejnë një shtëpi në Tiranë. 
Në një intervistë për “Gazeta Shqiptare”, drejtoresha e 
Shërbimit Social pranë Bashkisë së Tiranës, Anisa Ruseti 
tregon të gjitha kriteret që duhet të plotësojnë të interesu-
arit për t’u përzgjedhur si fi tues ...
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VIZITA E PARE

DASH i ndalon hyrjen 
në SHBA, Tom Doshi: 

Çdo gjë do të sqarohet,
të ma vërtetojnë

Kryeredaktor: Erl MURATI
Zv/kryeredaktore - Rezarta DELISULA  
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INTERPELANCA ME RAMEN

Ish-minatorët: Pensioni,
jo më pak se 29 mijë 

lekë dhe paga jo më e 
vogël se 44 mijë në muaj

DOKUMENTI PREJ 37 FAQESH, MOGHERINI E HAHN TAKOJNE METEN DHE KRYEMINISTRIN

Çdo teleshikues që mundohet t’i 
hedhë qoftë edhe shkarazi sytë 

ekranit të vogël, vështirë se nuk 
mund të ngacmohet menjëherë nga 
të menduarit ... Vijon në faqen 21

Nga MONIKA STAFA

Çfarë na mungon në lindjen 
e një epoke të re televizive

Opinioni
 Ditësi

 

Hetimet ndaj Llallës,
flet avokati i ish-

kryeprokurorit: S’ka 
asnjë procedim penal

ÇFARE PO NDODH
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Tritol makinës para 
shtëpisë, mësuesja

Eriselda Agalliu: Jam 
shumë e tronditur
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“S’KAM KONFLIKTE”

Nga DASHNOR KALOÇI
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Ekskluzive/ Zbulohet letra e Ramiz Alisë e vitit 1978 për instruktorët e KQ

Ramizi: Romani i Gjergj Zhejit, ndyrësirë, imoral...

Në faqet 12-13

Diskutimi i Dritëroit: I gabuar që në embrion, ka ndikime frojdiste
të Lidhjes së Shkrimtarëve 
dhe Artistëve, libretist në 
Teatrin e Operës dhe Baletit 
dhe autor i disa librave si: 
“Rusha”, “Muret e Krujës”, 
“Pupagjeli dhe shokët e tij”, 
etj., në fi llimin e vitit 1979, u 
gjend përball një “cikloni” 
të paparë ...

Gjergj Zheji me origjinë 
nga Zagoria e Gjirokas-

trës, njeri me kulturë të 
gjerë dhe njohës i disa 
gjuhëve të huaja, përkthyes 
e studiuesi i njohur i letër-
sisë, kritik dhe redaktor 
letrar në revistën “Nëntori” 

Kreu i PD-së në Berlin: I kërkuam CDU-CSU mbështetje. Një mënyrë 
për të çliruar Shqipërinë nga krimi. Detajet e vizitave, ç’do të ndodhë...

Nga HALIL RAMA

Në kohën tonë moderne të glo-
balizmit nuk bëhet fjalë për 

legjenda. Megjithatë, ato ekzistojnë, 
pavarësisht heshtjes dhe indiferencës 
së opinionit ... Vijon në faqen 20

Një legjendë në 
 kufirin e dy kohëve

Opinioni
 Ditësi

EKSKLUZIVE
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NEGOCIATAT
TAKIMET

Kreu i PD, thirrje për një reagim popullor: Regjimi i Ramës duhet të ndalet

Negociatat, Basha nga Berlini:
I kërkuam CDU-CSU mbështetje
 "Të çlirojmë Shqipërinë nga krimi, korrupsioni"

KERKESA
"Kemi kërkuar
mbështetjen e grupit
CDU-CSU për hapjen e
negociatave me
Shqipërinë, vendim i cili
do të merret pas
rekomandimit të KE-së.
Kemi kërkuar mbështetjen
si një akt që do të
ndihmojë Shqipërinë dhe
shqiptarët në një ëndërr
që e ndajnë të gjithë, të
anëtarësimit në BE, por
edhe si një përpjekje të
shtuar për të plotësuar
kriteret e paplotësuara në
luftën kundër krimit", tha
z.Basha.

GREQIA
Ministri i Jashtëm grek, Kotzias informoi homologët e tij
të BE-së mbi negociatat që Greqia po zhvillon me
Shqipërinë dhe me Maqedoninë. Në përfundim të
ministeralit që u mbajt në Luksemburg, Kotzias njoftoi se
u diskutua edhe për Ballkanin Perëndimor. "U shpjegova
se ku gjenden negociatat tona me Shqipërinë dhe me
ish-Republikën Jugosllave të Maqedonisë", tha Kotzias.



DEKLARATA

BETEJA
"Përmes hapjes së
negociatave kemi
kërkuar që të vijojmë
betejën tonë si opozitë
për t'u çliruar nga
padrejtësitë dhe
korrupsioni dhe
përqendrimi i pushtetit
në një dorë të vetme".

AXHENDA
"Diskutimi i parë ka
shkuar shumë mirë. Do
vijojmë nesër me anëtarë
të Komisionit të Punëve të
Jashtme të Bundestagut.
Këto janë lajmet nga
Berlini, do ju mbajmë të
informuar", tha Basha.

Kreu demokrat, Lul
zim Basha kërkoi
dje mbështetjen e

grupimit CDU/CSU për
hapjen e negociatave të Sh-
qipërisë me Bashkimin Eu-
ropian, pas rekomandimit të
pritshëm të Komisionit Eu-
ropian. Basha dhe delegacio-
ni që e shoqëron zhvilloi
takime me ekspertë të poli-
tikës së Jashtme dhe Sig-
urisë në Bundestagun gjer-
man dhe të kancelares Mer-
kel. Sipas tij, opozita mbësh-
tet ëndrrën e shqiptarëve
për anëtarësimin në BE.
Nga Berlini, atje ku po zh-
villon një takim në Bunde-
stagun gjerman, kryetari i
PD-së, Lulzim Basha dha
mesazhe të qarta se opozita
është duke punuar për çel-
jen e negociatave me BE. Në
një video 'live' përmes "Fa-
cebook"-ut nga Bundestagu,
Basha tha se PD ka kërkuar
mbështetje për Shqipërinë
dhe shqiptarët, për një
ëndërr siç është ajo e
anëtarësimit në BE.
"Jemi në Bundestag, në
takime me ekspertët e
politikës së jashtme
dhe të sigurisë nga
zyra e kancerlares
Merkel dhe nga grupi
CDU-CSU për hapjen e
negociatave për Sh-
qipërinë. Kemi
kërkuar mbështetje për Sh-
qipërinë dhe shqiptarët, për
një ëndërr për t'u anëtarë-
suar në BE, por edhe si për-
pjekje për të plotësuar kri-
teret e paplotësuara deri
tani, kundër krimit të orga-
nizuar, reformës në drejtësi
dhe korrupsionit, siç ishte
rasti i fundit, ai i Kukësit.
Të gjitha këto janë arsye të
thella të partnerëve tanë,
arsye për të dyshuar. Ndaj
ne si PD i kemi garantuar
që ta shohin këtë si një
proces, i cili mundëson vazh-
dimin e betejës për të çmon-
tuar krimin e organizuar.
Për të çmontuar narko-sh-
tetin, për të luftuar korrup-
sionin, për të vendosur që
qytetarët të jenë të barabar-
të para ligjit. Për të vendo-
sur politikanët e korruptu-

Valentina Madani

Një ditë para dorëzimit
të progres-raportit të

KE-së për hapjen e negoci-
atave të anëtarësimit me
Shqipërinë, kreu i grupit
parlamentar të PS, Taulant
Balla i bëri thirrje opozitës
që të mos lobojë kundër
procesit të negociatave dhe
të mos bllokojë procesin.
Kreu i PD, Lulzim Basha
ndodhet për një vizitë zyr-
tare në Gjermani, ndërsa
Balla i ka bërë thirrje që të
mos lobojë kundër hapjes
së negociatave. Balla thotë
se Shqipëria meriton
hapjen e negociatave dhe
kjo nuk është fitore e PS,
pasi sipas tij kanë kontrib-
uuar të gjitha qeveritë.
"Shpresoj që Basha të mos
investohet me një lobim
kundër hapjes së negociat-
ave edhe me prezencën e
fundit në Berlin. Si çdo sh-

ar dhe me lidhje kriminale
para drejtësisë, për të çliru-
ar ekonominë nga mono-
polet dhe për të vijuar bete-
jën si parakusht i zhvillimit
ekonomik që krijon vende
pune. Përmes hapjes së ne-
gociatave kemi kërkuar që
të vijojmë betejën tonë si
opozitë për t'u çliruar nga
padrejtësitë dhe korrupsio-
ni dhe përqendrimi i push-
tetit në një dorë të vetme.

Diskutimi i parë ka shkuar
shumë mirë. Do vijojmë
nesër (sot) me anëtarë të
Komisionit të Punëve të Jas-
htme të Bundestagut. Këto
janë lajmet nga Berlini, do
ju mbajmë të informuar",
tha Basha.
REAGIMIREAGIMIREAGIMIREAGIMIREAGIMI

Kreu i PD-së, Lulzim Ba-
sha reagoi pas publikimit të
pamjeve ku duket arrestimi
i një prej protestuesve kuk-
sianë të arrestuar pas pro-
testës në Rrugën e Kombit.
Basha shprehet se rrëmbimi
i qytetarëve kuksianë në
mes të natës flet për një krim

shtetëror dhe bashkëpunim
kriminal mes policisë së
prokurorisë. Basha bën thir-
rje për një reagim popullor
kundër padrejtësisë ndaj
kuksianëve kurajozë, që
mbahen si kriminelë në burg.
"Pamjet që vërtetojnë rrëm-
bimin e qytetarëve kuksianë
në mes të natës dëshmojnë se
arrestimet e tyre janë bërë në
mënyrë të paligjshme dhe më
pas policia dhe prokuroria
kanë falsifikuar në bash-
këpunim me njëra-tjetrën do-
kumentet zyrtare. Ky është
një krim shtetëror i kryer me
ftohtësi kriminale dhe në

qiptar që e do vendin e vet,
Basha duhet të lobojë pro
hapjes së negociatave, pasi
nuk është fitore e PS, por një
kulmim i një procesi his-
torik, ku kanë kontribuar të
gjitha qeveritë. Prej nesër fil-

lon një proces i ri për lobin-
gun pozitiv që Shqipëria du-
het të bëjë në vendet anëtare,
pasi kalon në vendet anëtare
dhe janë ato që vendosin", -
tha Balla. Kur na ndajnë pak
orë nga publikimi i progres-

raportit për Shqipërinë
dhe pritet të ketë një reko-
mandim pozitiv për vendin
tonë, kreu i grupit të PS,
Taulant Balla dha garanci
se shqiptarët presin të
martën një lajm të mirë.
"Jemi shpresë plotë për re-
komandimi nesër, i cili në
mënyrë simbolike do t'u
dorëzohet autoriteteve sh-
qiptare nga ana e ambasa-
dores së Delegacionit të
BE-së dhe një ditë më pas
nga autoritetet më të larta
përfaqësuese të BE-së", de-
klaroi z.Balla.

Pritet rekomandimi për anëtarësimin

Vizita në Berlin, Balla: Basha të
lobojë pro vendimit në Gjermani

Thirrja
Kreu i PD, Lulzim Basha
ndodhet për një vizitë
zyrtare në Gjermani,
ndërsa Balla i bëri thirrje që
të mos lobojë kundër
hapjes së negociatave.

Parlamenti Europian

Kreu demokrat, Lulzim
Basha, dje në Berlin

bashkëpunim kriminal mes
policisë dhe prokurorisë. Ky
krim shtetëror tregon qartë
se në Shqipëri është instalu-
ar një polici dhe prokurori
politike dhe ekstraligjore, e
cila shkel dhe dhunon të
drejtat kushtetuese të qy-
tetarëve shqiptarë, sepse ësh-
të vënë në shërbim të regjim-
it të Edi Ramës. Misioni i kë-
tyre institucioneve të kapu-
ra nuk është lufta kundër
krimit dhe korrupsionit, por
lufta kundër çdokujt që rrez-
ikon apo kundërshton
regjimin e Edi Ramës", tha
z.Basha. Sipas tij, krimi sh-

tetëror i rrëmbimit dhe bur-
gosjes së paligjshme të
qytetarëve të pafajshëm
kuksianë duhet të ndëshko-
het. Kjo është thirrje për një
reagim popullor kundër pa-
drejtësisë ndaj kuksianëve
kurajozë që mbahen si
kriminelë në burg, ndërko-
hë që krimi-nelët e vërtetë
janë të lirë. Ne jemi me
kuksianët. Ne jemi me pop-
ullin. Ky regjim kriminal
duhet të ndalet dhe së bash-
ku duhet të rivendosim
demokracinë, drejtësinë
dhe dinjitetin e njerëzve të
thjeshtë.
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Komisioni Europian
rekomandon sot
hapjen e negociatave

për anëtarësim pa asnjë
kusht të Shqipërisë me Bash-
kimin Evropian. Një ditë për-
para janë zbardhur pjesë të
raportit, që shefja e Politikës
së Jashtme, Federica Mogh-
erini dhe komisioneri Jo-
hannes Hahn do t'i dorëzojnë
sot Presidentit Ilir Meta dhe
kryeministrit Edi Rama në
Tiranë. Në dokumentin prej
37 faqesh, Komisioni reko-
mandon që negociatat të ni-
sin me kapitujt 23 dhe 24 që
kanë të bëjnë me gjyqësorin,
të drejtat e njeriut, lirinë dhe
sigurinë. Përsa i përket re-
formës në drejtësi, Komisio-
ni Europian vlerëson pozitiv-
isht rezultatet e para të
vetingut. Megjithatë, rapor-
ti vlerëson se korrupsioni
mbetet i përhapur në shumë
fusha dhe vazhdon të jetë një
problem serioz. Brukseli
kërkon më shume përpjekje
për konfiskimin e aseteve të
bandave kriminale, duke
vënë në dukje se është bërë
pak progres në çmontimin e
grupeve të organizuara krim-
inale.
PIKAPIKAPIKAPIKAPIKAT KRT KRT KRT KRT KRYESORE YESORE YESORE YESORE YESORE TËTËTËTËTË
RAPORTITRAPORTITRAPORTITRAPORTITRAPORTIT

Shqipëria ka vijuar të bëjë
një progres të qëndrueshëm
në zbatimin e pesë prior-
iteteve kyçe për hapjen e ne-
gociatave të anëtarësimit.
Reforma e administratës
publike u konsolidua me një
përforcim të dukshëm të pro-
fesionalizmit dhe depolitizim-
it. U ndërmorën veprime të
mëtejshme për të përforcuar
pavarësinë, efikasitetin dhe
besueshmërinë e institucion-
eve të drejtësisë, veçanërisht
përmes avancimit në zba-
timin e një reformë gjithëpërf-
shirëse në drejtësi. Kjo përf-
shin rezultatet e para të prek-
shme në rivlerësimin e të
gjithë gjyqtarëve dhe proku-
rorëve (vetingun), me dorë-
heqjen e 15 gjyqtarëve dhe
prokurorëve të nivelit të lartë
dhe në dëgjesat e para që
sollën shkarkimin e një gjyq-
tari të Gjykatës Kushtetuese
si dhe konfirmimin në detyrë
të një tjetër gjyqtareje të
Gjykatës Kushtetuese.
DROGADROGADROGADROGADROGA

Përpjekje të mëtejshme
më të vendosura u ndër-
morën në luftën kundër ko-
rrupsionit dhe krimit të or-
ganizuar, përfshi ato në
luftën kundër trafikut të
drogës dhe kultivimit të saj,
që kontribuuan në ndërmar-
rjen e disa hetimeve proak-
tive, si dhe të arrestimeve
dhe dënimeve. U morën
masa të mëtejshme për të
garantuar mbrojtjen efek-
tive të të drejtave të njeriut,
përfshi personat që u përka-
sin pakicave si dhe komuni-
tetit rom, si dhe politikat
antidiskriminim, ashtu
sikurse edhe zbatimin e të
drejtave të pronës.
NEGOCIANEGOCIANEGOCIANEGOCIANEGOCIATTTTTAAAAATTTTT

Në kuadër të progresit të
arritur, Komisioni rekoman-
don që negociatat e anëtarë-
simit të hapen me Shqipë-

rinë, duke ruajtur dhe thel-
luar momentin aktual të re-
formave në fushën kyçe të
zbatimit të ligjit, në mënyrë
të veçantë, në të gjitha pesë
prioritetet kyçe dhe të rezu-
ltateve të vazhdueshme dhe
të prekshme në rivlerësimin
e gjyqtarëve dhe pro-
kurorëve (vetingu), pasi do
të jetë vendimtare për pro-
gresin e mëtejshëm të Sh-
qipërisë. Për të mbështetur
këtë, Komisioni do të ap-
likojë qasjen e përforcuar
për kapitujt e negociatave
lidhur me drejtësinë, të
drejtat themelore dhe
drejtësinë, lirinë dhe sigur-
inë e vendit.
SITUSITUSITUSITUSITUAAAAATTTTTA POLITIKEA POLITIKEA POLITIKEA POLITIKEA POLITIKE
DHE REFORMADHE REFORMADHE REFORMADHE REFORMADHE REFORMATTTTT

Sa u përket kritereve poli-

tike, polarizimi i fuqishëm
ka vijuar në sektorin e poli-
tikës. Aktivitetet parlamen-
tare janë cenuar nga një
bojkot i gjatë nga opozita në
fillim të vitit 2017, çka shtyu
në kohë gjithashtu edhe ng-
ritjen e institucioneve të
vetingut të drejtësisë.

Në maj, një marrëveshje
mes partisë kryesore në
pushtet dhe opozitës lejoi ri-
fillimin e aktiviteteve par-
lamentare, duke lejuar disa
ndryshime në kuadrin legjis-
lativ zgjedhor. Kjo solli orga-
nizimin pa probleme të
zgjedhjeve të përgjithshme
në qershor, pavarësisht nga

fakti se një numër rekoman-
dimesh të OSBE/ODIHR-it
ende mbeten pezull.
ADMINISTRAADMINISTRAADMINISTRAADMINISTRAADMINISTRATTTTTAAAAA
PUBLIKEPUBLIKEPUBLIKEPUBLIKEPUBLIKE

Shqipëria është e përgati-
tur disi në reformën e admin-
istratës së saj publike. Për-
pjekjet kanë vazhduar, duke
sjellë progres në drejtim të
efektshmërisë dhe transpar-
encës së ofrimit të shërbi-
meve publike, trajnimin e
nëpunësve civilë, procedura
më transparente të rek-
rutimit dhe forcimin e gjith-
anshëm të procedurave të
shërbimit civil mbi bazën e
meritave. Konsolidimi i këty-
re arritjeve duhet të çohet
përpara më tej, në mënyrë që
të sigurohet një adminis-
tratë më efikase, më e depoli-

tizuar dhe më profesionale.
DREJTËSIADREJTËSIADREJTËSIADREJTËSIADREJTËSIA

Sistemi juridik zotëron
një nivel të caktuar për-
gatitjeje. Zbatimi i reformës
gjithëpërfshirëse të drejtë-
sisë ka vazhduar, duke rezu-
ltuar në një përparim të mirë
në përgjithësi. Rivlerësimi i
të gjithë gjyqtarëve dhe
prokurorëve (procesi i
vetingut) ka filluar. Procesi i
rivlerësimit të të gjithë
gjyqtarëve dhe prokurorëve
(vetingu) ka filluar dhe po jep
rezultatet e para të prek-
shme. Shqipëria zotëron një
nivel të caktuar të për-
gatitjes në luftën kundër ko-

rrupsionit. Progres i mirë
është bërë sidomos me mira-
timin e amendamenteve të
Kodit të Procedurës Penale.
Një zinxhir i organeve të spe-
cializuara antikorrupsion,
duke përfshirë një zyrë të
posaçme të Prokurorisë, ësh-
të krijuar.

Numri i dënimeve përfun-
dimtare që përfshijnë zyrtarë
të vegjël apo të mesëm është
rritur krahasuar me peri-
udhën e mëparshme rapor-
tuese. Dënimet e zyrtarëve të
nivelit të lartë kanë ndodhur
kryesisht në gjyqësor
(gjyqtarë dhe prokurorë);
megjithatë, shkalla e dëni-
meve përfundimtare për zyr-
tarët e lartë mbetet në
përgjithësi shumë e ulët. Ko-
rrupsioni mbetet mbi-
zotërues në shumë sektorë
dhe vazhdon të jetë një prob-
lem serioz.
LUFTLUFTLUFTLUFTLUFTA KUNDËRA KUNDËRA KUNDËRA KUNDËRA KUNDËR
KRIMIT TËKRIMIT TËKRIMIT TËKRIMIT TËKRIMIT TË
ORGANIZUARORGANIZUARORGANIZUARORGANIZUARORGANIZUAR

Shqipëria zotëron një niv-
el të caktuar të përgatitjes në
luftën kundër krimit të orga-
nizuar. Në përgjithësi, pati
progres në periudhën rapor-
tuese, sidomos në luftën
kundër kultivimit të
kanabisit. Shqipëria duhet të
arrijë rezultate operaciona-
le në këtë fushë, duke inten-
sifikuar konfiskimin e pa-
surive që u përkasin bandave
kriminale dhe duke vazhdu-
ar shkatërrimin e të gjithë
sasive stok të kanabisit. Sa
u përket të dhënave, ka pa-
sur pak përparim në sh-
katërrimin e grupeve krim-
inale të organizuara. Num-
ri i  dënimeve përfundi-
mtare në rastet e krimit të
organizuar ka mbetur shu-
më i ulët dhe është rritur
vetëm pak. Nevojiten më
shumë përpjekje për të tra-
jtuar pastrimin e parave, pa-
suritë kriminale dhe pasur-
inë e pajustifikuar.

Fqinjët
Shqipëria ka vazhduar të

marrë pjesë aktive në bash-
këpunimin rajonal dhe të
mbajë marrëdhënie të mira
fqinjësore. Hapa të rëndë-
sishëm janë ndërmarrë për
të zgjidhur çështjet dyp-
alëshe me Greqinë.
SITUSITUSITUSITUSITUAAAAATTTTTA EKA EKA EKA EKA EKONOMIKEONOMIKEONOMIKEONOMIKEONOMIKE

Sa u përket kritereve
ekonomike, Shqipëria ka
bërë disa përparime dhe ësh-
të e përgatitur në mënyrë të
moderuar në zhvillimin e një
ekonomie tregu funksionale.
Raporti i borxhit publik ndaj
PBB-së dhe deficiti i llogarisë
korrente janë zvogëluar. Rrit-
ja ekonomike përparoi më tej
dhe papunësia u zvogëlua,
por është ende e lartë.
SFIDSFIDSFIDSFIDSFIDAAAAAT DREJT BET DREJT BET DREJT BET DREJT BET DREJT BE

Shqipëria do të duhet të
vazhdojë përpjekjet e saj sa u
përket përgatitjeve të
përgjithshme për miratimin
dhe zbatimin e përshtatsh-
mërisë me BE-në. Duhet të
vazhdojë puna në zhvillimin
e rrjeteve të transportit dhe
energjisë, gjithashtu me
qëllim përmirësimin e
lidhjeve në të gjithë rajonin.
Kapacitetet administrative
dhe standardet profesionale
të organeve që do të ngarko-
heshin me zbatimin e përsh-
tatshmërisë duhet të forco-
hen dhe të ruhet pavarësia e
organeve rregullatore. Rritja
e transparencës dhe llog-
aridhënies, duke siguruar
veçanërisht funksionimin e
efektshëm, real dhe transpar-
ent të sistemit të prokurimit
publik dhe menaxhimit të fi-
nancave publike, mbetet thel-
bësore. Shqipëria ka vazhdu-
ar të përputhet plotësisht me
të gjitha qëndrimet dhe dek-
laratat e përbashkëta të poli-
tikës së jashtme dhe të sig-
urisë të BE-së.
KËRKESAKËRKESAKËRKESAKËRKESAKËRKESAT PËR T PËR T PËR T PËR T PËR AZILAZILAZILAZILAZIL

Numri i kërkesave të pa-
bazuara për azil, të paraqit-
ura nga shtetasit shqiptarë
në vendet anëtare të BE dhe
në shtetet Schengen ka mbe-
tur i lartë. Shqipëria është
angazhuar dhe ka miratuar
një numër masash, duke
përfshirë forcimin e bash-
këpunimit dypalësh me shte-
tet kryesore anëtare të BE-
së. Këto masa dhanë rezul-
tate pozitive. Veprime të
mëtejshme të vendosura du-
het të vazhdojnë në këtë
drejtim, duke i përfshirë në
kuadrin e mekanizmit të
monitorimit të liberalizimit
të vizave, për të përballuar
në mënyrë efektive këtë
fenomen.

Vlahutin: Shqipëria
ka bërë progres

dhe kjo do të
njihet në raport

Ambasadorja e BE në
Shqipëri, Romana

Vlahutin ka paralajmëru-
ar se Shqipëria do të mar-
rë një rekomandim pozi-
tiv për hapjen e negociat-
ave në raportin që do pub-
likohet të martën. Duke
folur në një aktivitet për
transparencën në buxhet,
diplomatja e BE u shpreh
se puna e bërë nga Sh-
qipëria do të njihet në
këtë raport. Vlahutin bëri
thirrje për më shumë
transparencë në lidhje me
fondet e buxhetit të sh-
tetit për të ulur në këtë
mënyrë korrupsionin.
"KE do të sjellë nesër (sot)
provat për përpjekjet që
ka bërë Shqipëria drejt in-
tegrimit dhe kështu që
kemi shumë përgatitje për
të bërë për këtë çështje.
Në raport do të vijnë
konkluzionet që konfir-
mojnë punët e mira që ka
bërë qeveria", tha Vlahu-
tin. Ambasadorja e Bash-
kimit Europian i bëri thir-
rje qeverisë që të rrisë
transparencën për për-
dorimin e fondeve të bux-
hetit. E duke folur për
buxhetet, ajo tha se
"qytetarët duhet të dinë se
si po përdoren paratë e
tyre, duhet të dinë sa in-
vestohet për një km rrugë
apo për një shkollë.
Transparenca është e
rëndësishme edhe për të
luftuar korrupsionin".

Dokumenti 37 faqe, Mogherini e Hahn takojnë Metën, Ramën dhe opozitën

KE: Të hapen negociatat, por
kapni kokat e grupeve kriminale
"Rritja ekonomike përparoi, papunësia ende e lartë"

Darina Tanushi

VOTIMI
Hapja e negociatave gjithsesi do të varet nga

votimi në 28-29 qershor nga ana e ministrave të
Jashtëm të vendeve anëtare. Kundër Shqipërisë

peshojnë akoma pozicionet e Francës, Gjermanisë
dhe Holandës. Brenda fundit të prillit, kryeministri
Edi Rama ka në program një takim me kancelaren

gjermane Angela Merkel.

AMBASADORJA
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Basha në Berlin, porositë e nënkryetarit dhe ish-kryeministrit për deputetët e PD-së

Paloka: Prokuroria falsifikoi
orën e arrestimit të kuksianëve
"S'do ketë qetësi për Ramën pa liruar kuksianët"

DENONCIMI
Rasti i arrestimit të
kuksianëve u
denoncua dje edhe
nga kryetari i Partisë
Demokratike, Lulzim
Basha, i cili publikoi
edhe videon nga
momenti i arrestimit.
Basha shprehet se
rrëmbimi i qytetarëve
kuksianë në mes të
natës flet për një krim
shtetëror dhe
bashkëpunim kriminal
mes policisë së
prokurorisë.

PARALAJMERIMI
Partia Demokratike paralajmëroi dje se nuk do të ketë
qetësi për kreun e qeverisë për aq kohë sa qytetarët
protestues të Kukësit mbahen ende në burg. PD ka
publikuar videon-dëshmi, që tregon se qytetarët u
rrëmbyen në mes të natës në kundërshtim me ligjin
dhe provat u falsifikuan nga shteti.



Gjendja e mjeruar, akuza edhe Nikollës

Berisha nxjerr denoncimin: Si e katandisi
universitetin e Shkodrës piktori dështak

AKUZA

Ndoka, Ramës:
I trajton

qytetarët
si nga Siria

Partia Demokratike de
noncoi dje përmes fak
teve konkrete falsi-

fikimin sipas saj nga
prokuroria, të orës së ar-
restimit të qytetarëve kuk-
sianë që protestuan kundër
tarifës së Rrugës së Kombit.
Pas mbledhjes së grupit par-
lamentar të PD-së, nënkrye-
tari demokrat Edi Paloka
tha se Rama nuk do të gjejë
qetësi derisa të lirohet i fun-
dit nga 11 kuksianët që janë
të paraburgim. Paloka bëri
të qartë se edhe aksioni i
opozitës brenda dhe jashtë
parlamentit do të jetë i
lidhur me drejtësinë për
kuksianët. "Kemi prova që
tregojnë qartazi se kuksian-
ët janë rrëmbyer nga sh-
tëpitë e tyre në kundërshtim
të ligjit, në mes të natës, në
mënyrën më shtazore. Pas
këtij akti, prokuroria e cila
gjithashtu është në duart e
Edi Ramës guxoi dhe falsi-
fikoi orën kur qytetarët e
Kukësit u rrëmbyen. Nuk do
të ketë qetësi për Edi Ramën
derisa qytetari i fundit i
Kukësit të mbahet në mënyrë
të padrejtë në burg. E ka
pranuar me gojën e tij që fa-
jtori ishte vetë ai, ndërkohë
qytetarët e Kukësit janë në
burg. Të jetë i bindur Rama
se ne si opozitë në çdo mo-
ment do të vazhdojmë të jemi
në krah të qytetarëve kuk-
sianë, atyre që protestuan
për të drejtën e tyre dhe si-
domos të këtyre, që sot
mbahet padrejtësisht në
burg. Derisa i fundit i tyre
të lirohet nuk do të ketë qetë-
si për Edi Ramën dhe qënd-
rimet tona jo vetëm në par-
lament do të jenë të lidhura
me drejtësinë ndaj qyteta-
rëve të Kukësit", deklaroi
z.Paloka.
POROSITËPOROSITËPOROSITËPOROSITËPOROSITË

Në mungesë të kryetarit
të PD-së, Lulzim Basha, i cili
po zhvillon një vizitë zyrtare
në Berlin, mbledhjen e dje-
shme të grupit parlamentar
e drejtoi nënkryetari demo-
krat, Edi Paloka. Burime
brenda mbledhjes bëjnë të
ditur se z.Paloka ka folur për
vijimësinë e protestave deri
në largimin e kryeministrit
Edi Rama. Duke përgëzuar
aksionin e së shtunës në
Shkodër, Paloka tha se

Ish-kryeministri Sali
Berisha publikoi dje

disa foto nga Universiteti
i Shkodrës. Ai akuzon
kryeministrin Edi Rama
dhe ministren e Arsimit,
Lindita Nikolla për gjend-
jen e rënduar të këtij uni-
versiteti, i cili shfaqet në
foto i mykur, me suva të
rënë dhe me lagështirë. "Ja
si e kanë katandisur Uni-
versitetin e Shkodrës pik-
tori dështak dhe ndrikul-
la Nikolla! Sb 'Përshënde-
tje zoti Sali Berisha, po ju
shkruaj nga Universiteti
'Luigj Gurakuqi' Shko-
dër, Departamenti i Infer-

Valentina Madani

protesta duhet të ketë edhe
në Vlorë. Të njëjtat burime
konfirmojnë se mbledhjes
nuk i kanë munguar porositë
edhe nga lideri historik i të
djathtëve, Sali Berisha. "Të
shumëfishojmë kontaktet me
qytetarët dhe të vijojë për-
ballja me pushtetin duke gje-
tur forma e risi të reja. Duhet
të dalim derë më derë me fletë-
palosje në mbrojte të biznesit
të vogël. Rama po tenton të
krijojë një diktaturë të re,
prandaj duhet edhe reagimi i
duhur. Rama vetëm propa-
gandon, gjendja ekonomike
është më e rënda që ka pasur

Shqipëria", theksoi z.Berisha.
Kurse nënkryetari i PD-së, Edi
Paloka bëri të ditur se nuk do
të ketë më normalitet të pun-
imeve të Kuvendit. "Nuk ka
normalitet në komisione dhe
parlament derisa të lirohen

kuksianët dhe Rama të mbajë
përgjegjësi për fyerjen ndaj
shqiptarëve. Rama nuk duhet
të lihet i qetë në asnjë hap dhe
në asnjë moment si në Sh-
kodër, ashtu edhe në Vlorë",
theksoi z.Paloka.

mierisë. Këto janë kushtet
skandaloze ku ne stu-
diojmë dhe paguajmë 300
mijë lekë të vjetra në vit. Të
lutem bëje publike, anonim
të lutem respekte", shprehet

z.Berisha. Po dje ish-
kryeministri Sali Berisha
përmes një komenti në rr-
jetet sociale ironizoi
takimet online të kreut të
qeverisë, Edi Rama.

Kreu i PDK-së, Nard
Ndoka, i ftuar në

"News 24", tha se fytyra e
parlamentit është fytyra
e kryeministrit dhe aku-
zoi Edi Ramën se është i
rrezikshëm për drejtimin
e vendi. "Politikan prob-
lematik, në marrëdhëniet
që ka krijuar me opozitën
dhe njerëzit e këtij vendi.
Rama e ka tejkaluar mis-
ionin e tij si politikan e
kryeministër, duke e vënë
vendin në rrezik. Parla-
menti ka fytyrën e
mazhorancës dhe zënkat
e përplasjet aty lidhen me
Ramën dhe papërgjegjsh-
mërinë  e tij. Opozita ësh-
të e detyruar të jetë aty
përballë një kryeministri
që thyen çdo ligj e etikë
përballë qytetarëve. Rama
në mendësinë e tij ka mod-
ele komuniste, ai mendon
që do qeverisë në mënyrë
demokratike me qyteta-
rët, i trajton qytetarët
sikur flasin nga Siria
nëpërmjet 'Skype'. Në
vend që të flasë drejtpër-
drejtë me ta, bën interpel-
ancë. Kjo është tallje e
hapur", tha z.Ndoka.

THIRRJA

Manjani: Policë
e prokurorë dhe

gjykatësja e
Kukësit, në burg!
Ish-ministri i Drejtësisë,

sot avokati Ylli Man-
jani është ndier i revoltu-
ar pas argumentimit me
prova se protestuesit e
arrestuar të Rrugës së
Kombit janë rrëmbyer në
mes të natës dhe doku-
mentet e prangosjes së
tyre janë falsifikuar. Në
një shënim në 'FB', Man-
jani i revoltuar shkruan:
"Ky nuk është më turp,
por krim! Gjykatësja e
Kukësit që gjykoi në Ti-
ranë jashtë rregullave
nuk mund të jetë më
gjykatëse! Ka humbur
çdo test të vetingut! Ka
legalizuar shkeljen e lir-
isë së personit dhe ka
dhunuar vetë lirinë kush-
tetuese të qytetarëve!
Ligjërisht ata që mbahen
në mënyrë haptazi anti-
kushtetuese duhet të ish-
in të lirë. Në vendin e tyre
duhet të ishin dhunuesit
publikë! Ky është krim
shtetëror! I pastër fare!
Rilindja nuk njeh më ligj!
Mbase ka Zot", shprehet
z.Manjani.

Protesta e Rrugës së Kombit

Edi Paloka, nënkryetari i PD-së

Ish-kryeministri Sali Berisha

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
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VIZA AMERIKANE
Në 30 tetor të vitit 2013, ish-deputeti socialist
mori një vizë njëvjeçare me shumë hyrje-dalje për
në SHBA. Ishin pikërisht kabllogramet e së
famshmes "Wikileaks", të cilat ngjallën në vitin
2011 debate për disa nga politikanët që "janë të
lidhur me krimin e organizuar".





Arkivat e komunizmit, Butka:
Ka përplasje ligjore mes institutit

dhe Autoritetit të Dosjeve

Ilir Zela

Kryeministri u kërkon ligjvënësve të mos provokohen nga opozita

Rama, deputetëve të PS: Dilni
në terren, jeni kthyer në agallarë

Ish-deputeti mori vizë dhe shkoi në Amerikë për herë të parë në 2013

DASH i ndalon hyrjen në SHBA,
Doshi: Çdo gjë do të sqarohet
"Le të ma vërtetojnë korrupsionin, s'kam firmosur asnjë dokument"

Faksimile e njoftimit
të DASH

Tom Doshi me kongresmenin Eliot
Engel në SHBA në nëntor 2013

Departamenti i Shtetit
i ndalon hyrjen në
Shtetet e Bashkuara

deputetit Tom Doshi dhe
familjes së tij. Pas ish-
kryeprokurorit Adriatik
Llalla, Tom Doshi bëhet zyr-
tari i dytë nga Shqipëria, të
cilit i ndalohet hyrja në Sh-
tetet e Bashkuara për shkak
të përfshirjes në raste mad-
hore korrupsioni, bën me
dije "Zëri i Amerikës". Në
bazë të ligjeve amerikane,
kur Sekretari i Shtetit ka in-
formacione të besueshme se
një zyrtar i huaj është përf-
shirë në raste madhore kor-
rupsioni, ose shkelje të të
drejtave të njeriut, atij dhe
familjes së tij të ngushtë i
ndalohet hyrja në Amerikë.
Sekretari i Shtetit mund t'ia
bëjë njoftimin zyrtarit priva-
tisht ose në publik. Në bazë
të njoftimit të sotëm, depu-
teti Doshi, bashkëshortja e
tij Xhovana Doshi, vajza e
madhe Briana Doshi, djali
në moshë madhore James
Doshi dhe fëmijët në moshë
të mitur nuk lejohen të
hyjnë në Amerikë. Pas pub-
likimit të këtij lajmi, Doshi
reagoi duke thënë se nuk
kishte dijeni për një masë të
tillë. "Nuk kam dijeni për
këtë vendim. Mua nuk më
ka ardhur një vendim i tillë.
Gruaja ime dhe fëmijët e mi
kanë pasaportë australiane.
Ndërsa unë kam pasur vizë
amerikane, por më ka skad-
uar. Në momentin që kam
aplikuar sërish për vizë, më
kanë kërkuar dokumente
nga prokuroria. Por duke
qenë se në atë kohë isha në
hetim, nuk çova dokumente
shtesë dhe viza mbeti pezu-
ll", u shpreh Doshi për medi-
at. Sipas tij, çdo gjë do të
sqarohet. Në përgjigje të
asaj që thuhet në shënimin
e DASH se një zyrtari të lartë
i ndalohet hyrja kur është i
përfshirë në raste madhore
korrupsioni, deputeti Doshi
tha: "Në jetën time nuk kam
firmosur asnjë dokument,
po të duan të ma vërtetojnë
korrupsionin".
HISTORIKUHISTORIKUHISTORIKUHISTORIKUHISTORIKU

Në 30 tetor të vitit 2013,
ish-deputeti socialist mori
një vizë njëvjeçare me
shumë hyrje dalje për në
SHBA. Ishin pikërisht
kabllogramet e së famshmes
"Wikileaks", të cilat ngjallën
në vitin 2011 debate për disa

nga politikanët që "janë të
lidhur me krimin e organi-
zuar". Ndaj edhe emri i de-
putetit të PS-së u lakua në
atë kohë si një prej tyre bash-
kë me emra të tjerë. Madje u
tha se pikërisht për shkak
të këtyre informacioneve
atij i ishte refuzuar viza
amerikane dhe nuk lejohet

të shkojë në SHBA. Doshi ka
thënë në atë kohë se nuk i
ishte refuzuar asnjëherë
viza amerikane. Hera e parë
që aplikonte sipas tij, ka
qenë në vitin 2013, vit në të
cilin ai zhvilloi edhe një viz-
itë në SHBA. Pikërisht në 14
nëntor të 2013, Doshi ka
qenë në një vizitë në SHBA,

ku është takuar me disa
kongresmenë. Madje në disa
foto të ruajtura nga "Gaze-
ta Shqiptare", ai ka dalë me
kongresmenin e njohur Eli-
ot Engel dhe në tjetrën me
kryetarin e fushatës presi-
denciale Obama-Biden 2012,
njëherësh edhe një mik i
ngushtë i Obamës.

Darina Tanushi

Shfrytëzimi i arkivave të komunizmit ka ndeshur për
plasje ligjore mes Autoritetit të Dosjeve, i krijuar

vitet e fundit dhe Institutit të Studimeve të Krimeve
dhe Pasojave të Komunizmit. Në Komisionin parlamen-
tar të Ligjeve, studiuesi Uran Butka kërkoi përcaktim
të qartë të kompetencave të institucioneve. Ka për-
plasje ligjore për shfrytëzimin e arkivave për ish-të
përndjekurit politikë të veprimtarisë së Autoritetit të
Hapjeve të Dosjeve dhe Institutit të Studimeve të Kri-
meve dhe Pasojave të Komunizmit. Shqetësimi u ngrit
në Komisionin parlamentar të Ligjeve nga historiani
dhe studiuesi Uran Butka. "Na është krijuar një vësh-
tirësi lidhur me arkivën, të cilat kanë qenë të hapura,
por tashmë në Arkivin e Ministrisë së Brendshme ka
një farë pengese, ose dublim sepse është futur brenda
Autoriteti i Dosjeve dhe nuk e dimë ligjërisht si qën-
dron kjo punë. A do të administrohet dhe arkivi i Min-
istrisë së Brendshme nga Autoriteti i Dosjeve, siç pre-
tendohet nga ata apo do të vazhdojë puna siç ka qenë?!",
tha Butka. Nga ana e tij, kreu i 'Ligjeve', Ulsi Manja
tha: "Nuk besoj se është çështje përplasjeje ligjesh, por
gjithsesi pasi të kemi edhe raportimin e Autoritetit të
Hapjes së Dosjeve, do të kemi edhe një analizë për të
përcaktuar sferën e veprimtarisë së secilit prej insti-
tucioneve". Nga ana e tij, Agron Tufa, drejtor ekzeku-
tiv i institutit tha: "Ajo që nuk na mjafton e që e kam
shprehur vazhdimisht, është mungesa katastrofike e
stafit për t'i përballuar të gjitha këto angazhime".

Kryetari i PS-së, Edi
Rama iu kërkoi dje

deputetëve në grupin par-
lamentar që të zbresin në
terren dhe të merren me
njerëzit. Në mbledhjen e
djeshme, kryeministri
është shprehur i pa-
kënaqur me deputetët, por
pa përmendur emra në
veçanti. "Disa prej jush
kanë shkuar drejt apa-
tizmit, janë kthyer në
agallarë. Duhet të shkoni
në zonë, të zgjidhni hallet
e njerëzve", mësohet të
jetë shprehur kryeminis-
tri. Rama ka kërkuar që
të punohet më shumë me
bazën, sikur zgjedhjet të
ishin këtë qershor. "Të
punohet më shumë me ba-
zën. Të shpërndaheni
nëpër zonat tuaja. Drej-
tuesit e degëve në rrethe
të jenë të përkushtuar.
Angazhimi në terren du-
het të jetë maksimal. Të
punojmë sikur zgjedhjet
të jenë këtë qershor", më-
sohet të ketë thënë kryem-
inistri e njëherësh krye-
tari Rama. Në mbledhje ka

pasur një ndërhyrje nga de-
puteti i Fierit, Ismet Beqiri,
i cili ka pasur ankesa për
drejtorët, të cilët sipas tij, po
sillen sikur të jenë ministra.
Deputeti ka kërkuar më
shumë vëmendje për
punësimet, por kryeministri
Rama mësohet t'i ketë thënë
se "administrata është ajo
që është e ndaj po punohet
për ta përmirësuar, por edhe
ndërhyrjet duhet të kenë një
logjikë dhe një kufi".
Ndërkohë, në mbledhje

Rama ka kërkuar nga de-
putetët e ministrat që të
mos provokohen nga de-
putetët e opozitës, nisur
nga ngjarja e fundit që
ndodhi me ministrin Bus-
hati, i cili u hodhi ujë de-
putetëve të opozitës në se-
ancë. Rama mësohet t'u
ketë kërkuar deputetëve të
tij të ruajnë qetësinë.
"Nuk duhet t'u kundër-
përgjigjemi provokimeve
të opozitës", mësohet të
ketë thënë Rama.
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Fermerët që do të bash
kohen në shoqëri të
bashkëpunimit bujqë-

sor nuk do të jenë pjesë e
skemës së TVSH-së. Minis-
tria e Bujqësisë ka propozuar
që kjo ngarkesë fiskale që
kanë pasur deri më sot këto
njësi të hiqet për nxitur bash-
kimin e fermerëve. zv.ministri
i Bujqësisë, Ilir Halilaj thek-
son se mjafton që bashkëpun-
imi të jetë vetëm në prodhim
dhe në shitje, dhe për të kri-
juar një shoqëri duhen mini-
malisht 7 anëtarë. "Deri më
sot fermerët individualë ish-
in të përjashtuar nga deklar-
imi i TVSH-së deri në pragun
5 milionë lekë. Aktualisht
funksionojnë 25 shoqëri të
bashkëpunimit bujqësor dhe
xhiro vjetore totale llogaritet
në rreth 25 milionë lekë. Bash-
kimi në kooperativa do të
sillte më pak kosto adminis-
trative për fermerët, mundë-
si më të larta për të përfituar
fonde nga skemat subvenci-
onuese, si dhe mundësi për të
qenë përfitues të lehtësive të
tjera, që mund të ndërmerren
nga Ministria e Bujqësisë.
Vendimi pritet të miratohet
në mbledhjen e radhës të
qeverisë", - thotë zëv-
endësministri.
SUBVENCIONETSUBVENCIONETSUBVENCIONETSUBVENCIONETSUBVENCIONET

Shteti shqiptar do të
shpërndajë 2.56 miliardë lekë
në grante për të mbështetur
bujqësinë dhe zhvillimin ru-
ral. Skema e re përfshin
mundësi financimi që nga
mbjelljet e reja e deri tek in-
vestimet në sera, teknikat e
ujitjes, shtimin e kafshëve,
blerjen e makinerive e deri
tek hapja e dyqaneve për të
tregtuar produkte vendi. Min-
istria e Bujqësisë ka përgati-
tur një "skemë" dhe fondet
për secilën pikë të saj do të
jenë të kufizuara, në mënyrë
që fermerët të diversifikojnë
produktin dhe investimet në
bazë të nevojave të vendit. Në
këtë rast, aplikimi për një nga
skemat që ka fondin më të
madh i jep fermerit shansin
më të lartë për të përfituar.
Sipas vendimit të ministrit të
Bujqësisë, pjesa më e madhe
nga fondi i programit do të
shkojë për ndërtimin e serave
diellore për kultivimin e do-
mates, kastravecit dhe specit.
Për këtë zë, qeveria ka vendo-
sur të financojë plot 626.4 mil-
ionë lekë. Një vlerë të madhe
financimi do të jepet edhe për
krerët e lindur të matrikul-
luar në fermat me mbi 100
dele/dhi ose mbi 20 lopë. Për
këtë zë, nga programi do të
jepen 243.6 milionë lekë. Një
pjesë të madhe të buxhetit e
zë gjithashtu ndërtimi i ther-

"Do të shpërndahen 2.56 miliardë lekë në grante për të mbështetur bujqësinë"

TVSH 0 për kooperativat, Halilaj: Nxisim
bashkëpunimin në shitje dhe prodhim

"Për të krijuar një shoqëri duhen minimalisht 7 anëtarë"

Ornela Manjani

Rigjallërohet kreditimi,
bankat rrisin huamarrjen nga BSH

Bankat tregtare kanë
rritur ndjeshëm hua-

marrjen nga banka qen-
drore përmes mar-
rëveshjeve të riblerjes. Si-
pas të dhënave nga Ban-
ka e Shqipërisë, në mars
të këtij viti vlera e huas
për sektorin bankar arri-
ti në 42 miliardë lekë, afro
60% më shumë kraha-
suar me të njëjtën peri-
udhë të një viti më parë.
Rritja e huamarrjes nga
Banka Qendrore është

rritur ndjeshëm duke fillu-
ar nga gjysma e dytë e vitit
të kaluar. Mes të tjerash, ky
është një tregues i gjallërim-
it të kreditimit të ekono-
misë. Sipas Bankës së Sh-
qipërisë, në fund të marsit
portofoli i kredisë në lekë
ishte 7.2% më i lartë kraha-

suar me të njëjtën periudhë
të një viti më parë. Kur
bankat kërkojnë më shumë
hua nga Banka Qendrore
për nevoja afatshkurtra,
zakonisht kjo tregon se
ato janë më aktive në hua-
dhënie apo në for ma të
tjera të investimit finan-

ciar. Marrëveshjet njëjav-
ore të riblerjes janë forma
më e zakonshme e mbësh-
tetjes afatshkurtër me
likuiditet e Bankës Qen-
drore për bankat tregtare.
Çmimi i këtij instrumenti
përfaqëson edhe normën
bazë të interesit, që aktual-

isht është 1.25%, niveli më
i ulët i aplikuar ndon-
jëherë në Shqipëri. Ulja e
normës bazë e bën më të
lirë për bankat huamar-
rjen nga Banka e Sh-
qipërisë dhe përmes me-
kanizmave të transmetim-
it, përcillet edhe në intere-
sat e instrumenteve të
tjera financiare më afatg-
jata, si depozitat dhe kred-
itë bankare apo letrat e
borxhit të qeverisë sh-
qiptare.

Skemat mbështetëse për fermerët

Kreu i PAA: Qeveritë të
kthejnë sytë nga bujqësia

Kryetari i Partisë
Agrare Ambientaliste,

Agron Duka, thotë se në
vendin tonë duhen politika
nxitëse për krijimin e sho-
qatave të fermerëve. Në ru-
brikën "Opinion" në "News
24", Duka shprehet se poli-
tikat favorizuese për ferm-
erët vendës do të bëjnë që
prodhimet e tyre të mos
konkurrohen nga ato të
huaja. Sipas Dukës, shkak
për çmimin e prodhimeve
shqiptare bëhen pikërisht
kostot, ndaj ai thekson se
duhet të ndërhyhet në këtë
sektor. Nisur nga fakti se
pjesa më e madhe e popull-
sisë shqiptare jeton në fshat
dhe rrjedhimisht të ardhu-
rat më të mëdha janë nga
bujqësia, kreu i PAA thek-
son se qeveritë duhet të
kenë prioritet të tyre re-
formimin e sistemit bujqë-

sor. "Duhen politika nxitëse
për krijimin e shoqatave të
fermerëve. Këto janë skema
që i aplikojnë vendet fqinje.
Ju e shihni që produktet
bujqësore të vendit konkur-
rohen nga produktet e ra-
jonit, pikërisht për shkak të
çmimit. Kjo për shkak se du-
het të ketë një raport çmim-
cilësi. Ne kemi prodhime me
cilësi, por problemi është tek
kostot. Ne kemi traditë
shumë të mirë në prodhimin
e perimeve, të bimëve të tha-

ra. Për shembull, ne misrin
e marrim ende nga Vojvod-
ina. Duke ditur se shumica
e popullatës jeton të fshat
dhe të ardhurat më të
mëdha i ka nga bujqësia,
duhet të fokusohemi aty.
Qeveritë post-komuniste,
në asnjë mandat të tyre
nuk e kanë pasur objektiv
kryesor sistemin e bujqë-
sisë. Kthimi mbrapsht i
përftimeve në bujqësi do të
një kohë të caktuar. Duke e
ditur se një mandat qever-
ie është 4-vjeçar, këto
përpiqen si do ta marrim
edhe mandatin tjetër. Por e
rithem se, duke qenë se pop-
ullsia shqiptare jeton krye-
sisht në fshat dhe të ardhu-
rat janë nga bujqësia,
atëherë edhe vëmendja du-
het kthyer nga ky sektor",
u shpreh kreu i PAA,
Agron Duka.

toreve, si dhe mbështetja për
pikat e grumbullimit dhe
fermerëve që blejnë fidanë. Sa
u takon kulturave bujqësore,
pjesa më e madhe e fondit do
të shkojë për mbjelljen e ull-
injve me fidanë autoktonë
dhe për mbjelljen e lajthisë
dhe shegës, si dhe vreshtave.
KRITERETKRITERETKRITERETKRITERETKRITERET

Sipas vendimit, mësohet se
aplikuesit duhet të jenë sh-
tetas shqiptarë ose kompani
me bashkëpronësi, njëri nga
të cilët të jetë shqiptar. Për-
fitues sipas masave mbësh-
tetëse mund të jenë fermerë
individualë, grup fermerësh,

subjekte me status fizik, jurid-
ik, SHBB, OMP ose OJF. Ferm-
erët individualë duhet të jenë
të pajisur me NIPT-in e ferm-
erit. Ndërsa SHBB-të, OMP-të
dhe personat fizikë dhe jurid-
ikë të jenë të pajisur me NIPT/
NUIS. Duhet të dorëzohet ek-
strakti i regjistrimit në QKB
dhe mbështetja financiare për
masat mbështetëse të jetë si-
pas hartës bujqësore dhe për-
caktimeve në këtë udhëzim.
"Gazeta Shqiptare" publikon
të plotë shpenzimet e detajua-
ra me fondin e planifikuar, së
bashku me pikën përkatëse të
skemës.

Deklarimi i të ardhurave individuale,
Tatimet: 30 prilli, afati i fundit

Data 30 prill është afati i fundit kur individët që kanë të
ardhura vjetore mbi 2 milionë lekë mund të dorëzojnë

deklaratën në organet tatimore. Referuar ligjit në fuqi, çdo
individ që përfiton të ardhura me burim në Republikën e
Shqipërisë dhe jashtë saj në shumën mbi 2,000,000 (dy
milionë) lekë, është i detyruar që t'i deklarojë këto të
ardhura pranë administratës tatimore. "Deklarata Indi-
viduale Vjetore e të Ardhurave është e detyrueshme të
paraqitet gjithashtu edhe nga individët jo rezidentë, të
cilët realizojnë të ardhura të tatueshme, me burim në
Republikën e Shqipërisë, në shumën mbi 2 dy milionë
lekë", thuhet në njoftimin e Tatimeve.

INDIVIDËT JANË TË DETYRUAR TË DEKLAROJNË:

Të ardhurat bruto nga paga, apo shpërblimet nga marrëdhëniet e punësimit të individit.
Të ardhurat bruto nga dividenti, për pjesëmarrje në shoqëri tregtare apo nga veprimtaritë e biznesit.
Të ardhurat bruto nga qiraja dhe fitimet kapitale, nga shitja e pasurisë së paluajtshme, në
pronësi të deklaruesit.
Të ardhurat bruto, nga interesa bankare.
Fitimi kapital neto, i krijuar nga investimet në tituj, apo në pasuri të paluajtshme.
Shuma bruto të fituara nga lotari apo lojëra të tjera të fatit.
Të ardhurat bruto nga pasuria intelektuale, licencat, të drejtat ekskluzive dhe pasuri të
tjera, që përbëhen vetëm nga të drejta dhe që nuk kanë formë fizike.
Fitimi kapital nga dhurimi.
Të ardhurat bruto të realizuara jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë.
Të ardhura bruto të tjera, të cilat nuk janë listuar më lart.
Deklarata për të ardhurat e përftuara në vitin 2017 dorëzohet vetëm në rrugë elektronike,
nëpërmjet sistemit 'e-filing'.
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Interpelanca me qeverinë, Rama: Sigurimi i jetës për minatorët do të jetë i detyrueshëm

Ish-minatorët: Pensioni, jo më pak se 29
mijë lekë dhe paga jo më pak se 44 mijë
Minatorët: Kërkojmë përshkallëzim të moshës së pensionit

KËRKESAT E MINATORËVE

1. Pagat minimale, jo më pak se 200 përqind e
pagës minimale zyrtare, ose 44 mijë lekë
2. Kërkojmë që pensioni minimal të jetë 131 përqind
i pagës minimale, ose rreth 29 mijë lekë
3. Përshkallëzim i moshës së pensionit
4. Reduktim të viteve të punës
5. Përqindje përfitimi financiar mbi bazën e vjetërsisë
në punë
6. Mbrojtje të familjeve të minatorëve të aksidentuar
me vdekje në minierë.
7. Shpenzimet për mjekimi të mbulohen shtetit dhe
punëdhënësi
8. Shteti të sigurojë arsimin dhe edukimin për fëmijët
e minatorëve që kanë humbur jetën Spahiu: Rama asgjë për minatorët,

vetëm videokonferenca me gënjeshtra

Kryeministri, ministri
i Financave dhe ai i
Energjisë janë përgj-

igjur dje pyetjeve të mina-
torëve kërkesat e tyre për
statusin e minatorit. Ish-
minatorët, themelues të
sindikatës së minatorëve
"Janar 1991", në një interpel-
ancë me kryeministrin kanë
kërkuar që në projektligjin
e ri për statusin e minatorit
të rishikohet masa e pen-
sionit dhe e daljes në pen-
sion. "Ne kemi kërkuar që
masa e pensionit minimal të
miratohet, jo më pak se 131
për qind e pagesës minimale
zyrtare. Ndërsa për pagat
minimale në miniera, kemi
kërkuar të jetë jo më pak se
200 për qind e pagës mini-
male zyrtare. Përshkallëzi-
mi i moshës së pensionit, në
qoftë se sipas ligjit, me 12.5
vjet nëntokë, dhe 30 vjet
gjithsej, del në pension 55
vjeç, dhe një tjetër që ka një
muaj me pak nëntokë del në
pension në moshën 65 vjeç,
ne reflektojmë që edhe këtu
të vendoset përshkallëzimi,
si shumica dërrmuese e
vendeve të qytetëruara, pra
të reflektohet përshkallëzi-
mi, se kështu siç parashiko-
het është e padrejtë",-thanë
minatorët. Në përgjigje të
kërkesave të tyre kryeminis-
tri Rama, deklaroi se për të
zgjidhur këto kërkesa du-
hen bërë mirë llogaritë, dhe
që qeveria dhe grupet e
sindikatave të minierave
duhet të bien në dakordësi,
duke diskutuar gjithçka në
tavolinë. Sigurimi i jetës për
minatorët do të jetë i
detyrueshëm. Kryeministri
Edi Rama gjatë një interpel-
ance të zhvilluar me përfaqë-
sues të sindikatave të mina-
torëve deklaroi se qeveria
ka në plan t'u imponojë ko-
mpanive të sigurimit sig-
urimin e jetës së çdo mina-
tori. Trajtimi i familjeve të
minatorëve që humbasin
jetën në miniera, ishte një
ndër kërkesat e sindikal-
istëve. Kryeministri shpje-
goi se do të jenë shoqëritë e
sigurimeve që do të
përgjigjen për familjen, siç
parashikohet në skemat e
sigurimeve për jetën. "Së
pari, jemi në kushtet kur ka
një dialog, dhe ka një
ndërveprim mes qeverisë
dhe grupeve të sindikatave
të minatorëve së dyti, kemi
gjithë fleksibilitetin e duhur
deri aty ku e mban buxheti
dhe interesi i gjerë. Sot sek-
tori është ndryshe, seç ish-
te. Ka ndryshime serioze në
trajtimin e minatorëve, por
ka ende punë. Kemi bërë një
reformë pensionesh. Dhe
këtu kemi një ngërç për ata
që kanë dalë në pension
para reformës, që vuajnë
pasojat. Jemi të interesuar
për pagën minimale dhe për
përshkallëzimin e moshës së
daljes në pension. Por duhet
t'i bëjmë bashkë llogaritë në

Ornela Manjani

pension. Dhe e fundit, nevo-
ja për të pastruar skemën,
keni shumë probleme me
dokumentet e trashëguara.
Dhe qasja drejt statusit
bëhen kërcënuese nëse nuk
pastrohet skema. Duhet të
përcaktohet qartë çfarë qu-

Berisha ironizon takimin e Ramës me minatorët
Ish-kryeministri Sali Berisha

ka komentuar bashkëbised-
imin përmes një video-konfer-
ence që pati sot pasardhësi i
tij Edi Rama me minatorët e
Bulqizës. Përmes një statusi
në faqen e tij të 'Facebook'-ut
Berisha theksoi se Rama ka
frikë të përballet me mina-
torët, ndërkohë që nuk i kur-
seu ironitë në drejtim të tij.
Kryeministri Rama gjatë një
interpelance të zhvilluar me
përfaqësues të sindikatave të
minatorëve deklaroi se
qeveria ka në plan t'u im-

Kryeministri, ministri i Financave dhe
ai i Energjisë, dje në interpelancë

Deputeti i LSI-së për
Bulqizën, Përparim

Spahiu ka reaguar men-
jëherë pas videokonferencës
së kryeministrit me mina-
torët duke i cilësuat atë si
shfaqje që nuk dha asnjë
zgjidhje. "Pushteti vret për
statusin e tij të ndenjes në
karrigen e pushtetit. Ndër-
sa statusi i minatorit mbe-
tet "hallexhi" i dënuar me
vdekje. Kryeministri i sotëm
dikur kryetar opozite në
2011 përbetohej për mina-
torët. Ai u kërkonte votën
banorëve të Bulqizës me
premtimin që minatorët do
të merrnin atë që u takon.
Madje bënte thirrje që mi-
natorët të bëheshin bash-
kë kundër sundimit të së

keqes. E pamë edhe sot ku
në vend që të shkonte te gale-
ria ku minatori humbi
jetën, gjë që asnjëri s'e ka
bërë, të kërkonte nga orga-
net përkatëse, zbardhjen e
ngjarjes e të shikonte me
sytë e tij kushtet skandaloze
ku minatorët punojnë na
shfaqet në një video konfer-
encë të shëmtuar a thua se

ai dhe qeveria e tij akoma
nuk e dinë se çfarë mina-
torët kërkojnë. Minatorët
i pamë dhe do të vazhdojmë
t'i shohim në protesta ma-
sive përpara kryeminis-
trisë deri në miratimin e
statusit. Që të gjitha qever-
itë ia kanë borxh. Valën e
protestave këtë vit e nisën
minatorët, e vazhduan naf-
tëtarët, kuksianët e më pas
biznesi i vogël. LSI ashtu
siç ka mbështetur çdo ini-
ciativë që ka lidhje me
mirëqenien e çdo shqiptari
absolutisht do të mbësh-
tesë dhe përkrahë shtresën
më të vuajtur të shoqërisë,
por që i ka dhënë më shumë
se çdo kush tjetër, mina-
torët"-tha Spahiu.

Gjiknuri: Brenda prillit do të
kemi një draft të dokordësuar

Ministri i Energjisë dhe Industrisë, Damian Gjik
nuri, tha se qeveria ka një draft të dakordësuar

me sindikatat mbi të cilin po punohet, ndërsa e cilësoi të
mundshme kërkesën e minatorëve për rritjen e pagës
minimale. "Brenda prillit ne kemi një draft deri diku të
dakordësuar. Realizuam uljen e moshës së pensionit,
me kosto financiare për shtetin, por ishte gjë shumë e
mirë që ndodhi. Kemi pritur të vijë ky draft i dakordë-
suar, jemi në komunikim. Do inicioj që pas kësaj inter-
pelance grupi i punës të takohet me sindikatat për draf-
tin e ardhur nga një grup i sindikatave. Mendoj se paga
minimale mund të realizohet. Pjesa tjetër janë çështje
që kanë implikime financiare dhe ne duhet t'i shohim së
bashku që të gjejmë një të mesme të përbashkët",-tha
Gjiknuri. Pritet që qeveria të vendosë një kufi minimal
për pagesën ë minatorëve. "Sipas informacioneve që unë
kam, por edhe në sajë të trysnisë që ushtrojmë si shtet,
në kompanitë e minierave kanë nisur të bëhen pagesat
për minatorët me paga më të larta. Pra, minatorët nuk
kanë paga të ulëta, të papërfillshme. Kanë filluar të pagu-
hen më mirë. Jam dakord që duke vendosur edhe një
kufi ligjor kjo mund të bëhet më e trysnueshme, më e
kontrollueshme nga shteti nëpërmjet Inspektoratit të
Punës apo institucioneve të tjera fiskale dhe mendoj që
këtu mund të gjejmë një dakordësi",-deklaroi ministri.

het një ish-minator, kush
mund të përfshihet në skemë
etj."-tha kryeministri. Min-
istri i Financave Arben Ah-
metaj vlerësoi se disa nga
propozimet e minatorëve
janë të mundshme për t'u
reflektuar. Kryeministri

Rama teksa garantoi mina-
torët se do të përmbushë
brenda këtij mandati
premtimin për statusin e
minatorit, kërkoi bash-
këpunimin e sindikatave
për pastrimin e listave të
skemës së pensioneve.

Debati i kryeministrit me minatorët
Rama:Rama:Rama:Rama:Rama: Ju sfidoj të më tregoni një taksë
tjetër që ka rritur qeveria. Kush ka pagë
deri në 30.000 lekë nuk paguan asnjë tak-
së. Kemi bërë zero taksën e biznesit të
vogël nga 1 deri në 5 milionë lekë xhiro.
Minatori: Minatori: Minatori: Minatori: Minatori: Prije pak timonin majtas se po
ecën shumë djathtas, ne e dimë që shteti
me taksa mbahet, por jemi njerëz të
sëmurë, me ilaçe.
Rama:Rama:Rama:Rama:Rama: Po marr vetëm ilaçet. Sot në Sh-
qipëri ka një dallim të madh mes aksesit
në medikamente të popullatës me atë çka
ishte me parë. Kemi hequr taksën mbi il-
açet, që ishte 10 përqind për aspirinë e çdo
ilaçi tjetër. Kemi përfshirë në listën e il-

ponojë kompanive të sigurimit
sigurimin e jetës së çdo mina-
tori. "Edvin Kristaq Rama nuk
shkoi dot nga frika të takonte
minatorët e Bulqizës ndonëse
kanë pasur dy vdekje radhas,
por i thirri ata ne takim online,
pra me internet. Kjo tani po
thirret në të gjitha mediat so-
ciale si seria e takimeve "qejfi
ma ka, por prapanica nuk ma
mba"! Një javë më parë ai zhvil-
loi një takim të tillë me bizde-
menin siçilist Gjici dhe disa
punonjës të tij kuksianë"-shk-
ruan Berisha në "FB".

açeve të rimbursueshme 600 mijë njerëz,
që nuk janë pjesë e sistemit të sigurimeve,
kemi rritur listën e ilaçeve të rimbur-
sueshme dhe ka ende për të bërë, por të
gjitha këto para të kursyera njerëz janë
para që i paguan buxheti i shtetit. Ndërko-
hë që përjashto taksën mbi më të pasurit,
që kaloi nga 10 në 15 përqind, kur vjen puna
te kompanitë, dhe taksën e karburantit që
ne e kemi rritur duke konsideruar rënien
e çmimit në tregun ndërkombëtar, sot llog-
aria është që janë 120 mln dollarë nga për-
doruesit e karburanteve, unë ju sfidoj të
më tregoni një taksë të vetme që ka rritur
qeveria, një të vetme.
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Takimi në Elbasan, ministri: "Forca e Ligjit" është operacion i suksesshëm

Paralajmërimi, Fatmir Xhafaj: Policia
do ua nxijë jetën grupeve kriminale
"Në 3-4 muaj kemi goditur 7 grupe me 100
persona të arrestuar, drejtues apo anëtarë"

NGJARJA

Gjakmarrja vret edhe në
Gjermani, ja si u

masakrua me çekiç në
kokë 19-vjeçari shqiptar

GJERMANI GJERMANI GJERMANI GJERMANI GJERMANI - Gjakmar-
rja shqiptare vret edhe
në Gjermani. Autorite-
tet lokale në Erbach po
hetojnë vrasjen e 19-
vjeçarit shqiptar Xhoi
Musaj. Hetimet e para i
kanë çuar autoritetet në
Evropën Juglindore.
Përpara gjykatës së rre-
thit të Ulmit ka dalë një
burrë shqiptar, i cili me
sa duket donte të hak-
merrej për xhaxhain. Në
maj të vitit 2017, policia
u njoftua nga një pesh-
katar se gjeti trupi e një
19-vjeçari nga Shqipëria.
I  riu shqiptar ishte
"joshur" deri tek liqeni
dhe atje është vrarë
duke u goditur me çekiç
në kokë. Vrasja thonë
prokurorët ishte "vazh-
dimi i një hakmarrjeje".
Historia nisi në malet e
Shqipërisë së Veriut.
Nga kjo e hënë, një 46-
vjeçar nga Shqipëria me
shtetësi gjermane duhet
të përgjigjet për vrasje
në gjykatën e rrethit
Ulm. Ai dyshohet se ka
vrarë 19-vjeçarin. I riu
duhet të paguante me
jetën e tij, për një vrasje
që 17 vjet më parë kish-
te kryer xhaxhai i tij në
Shqipëri.

Paloka, Xhafajt: A e ke skeduar
vëllain tënd dhe të Ramës

që drejtojnë trafikun e drogës?
TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË - Deputeti i Partisë Demokratike, Edi Paloka
iu përgjigj dje ministrit të Brendshëm, Fatmir Xhafaj, i
cili deklaroi se policia ka skeduar grupet kriminale
dhe do t'i godasë shumë shpejt. Paloka i drejtoi 4 pyetje
dhe përmend disa emra të njohur, lidhjet e të cilëve siç
thotë, me trafikantët e drogës duhet të hetohen. Sipas
demokratit, ministri duhet ta nisë hetimin nga vëllai i
tij. "Është gjë e mirë që, pas 5 vjetësh në pushtet, qever-
ia thotë se ka skeduar grupet kriminale dhe do t'i go-
dasë, por ky është një film i
parë 5 vjet më parë. Atëherë u
premtua se brenda 300 ditëve
do të vendosej rendi dhe sig-
uria dhe krimi do të shtypej,
por ajo që ndodhi ishte
kanabizimi i vendit dhe një
ministër i Brendshëm në krye
të trafikut të drogës, që sot du-
het të ishte në burg. Sot (dje),
Fatmir Xhafaj duhet të japë
përgjigje: A e ka skeduar të
vëllain Agron Xhafaj, të dënu-
ar në Itali për trafik ndërkombëtar kokaine dhe aktu-
alisht është një nga kokat e trafikut të drogës në Vlorë?

A e ka skeduar grupin e Arbër Çekajt të drogësA e ka skeduar grupin e Arbër Çekajt të drogësA e ka skeduar grupin e Arbër Çekajt të drogësA e ka skeduar grupin e Arbër Çekajt të drogësA e ka skeduar grupin e Arbër Çekajt të drogës
kolumbiane, ku bën pjesë edhe Olsi Rama, vëllai ikolumbiane, ku bën pjesë edhe Olsi Rama, vëllai ikolumbiane, ku bën pjesë edhe Olsi Rama, vëllai ikolumbiane, ku bën pjesë edhe Olsi Rama, vëllai ikolumbiane, ku bën pjesë edhe Olsi Rama, vëllai i
kryeministrit?kryeministrit?kryeministrit?kryeministrit?kryeministrit?

A e ka regjistruar grupin e Qazim Sejdinit dhe dhën-
drit të tij në Elbasan, ku përfshihet edhe kompania e
gruas së Sejdinit, që është nën hetim për trafik droge?

A e ka regjistruar grupin e Lulzim Berishës dheA e ka regjistruar grupin e Lulzim Berishës dheA e ka regjistruar grupin e Lulzim Berishës dheA e ka regjistruar grupin e Lulzim Berishës dheA e ka regjistruar grupin e Lulzim Berishës dhe
Emiljano Shullazit?Emiljano Shullazit?Emiljano Shullazit?Emiljano Shullazit?Emiljano Shullazit?

Nëse vërtet do që të luftojë krimin e organizuar dhe
lidhjet me qeverinë e Ramës, përgjigjet për këto pyetje
Fatmir Xhafaj duhet t'i bëjë publike dhe t'i kërkojë ndih-
më çdo qytetari që ta ndihmojë", - shprehet demokrati.

DEKLARATA
"Natyrisht duhet të jemi të ndërgjegjshëm që
shqetësime të kësaj natyre ka pasur dhe ka në
qytetin e Elbasanit. Kemi këtu 2-3 grupe kriminale,
të cilat i njohim shumë mirë. Po punojmë për to,
për të dokumentuar, në mënyrë që shumë shpejt të
mund t'i vëmë para përgjegjësisë penale", deklaroi
ministri Fatmir Xhafaj.



FIER FIER FIER FIER FIER - Një shpërthim i fu-
qishëm me tritol ka trondi-
tur banorët e qytetit të Pa-
tosit. Mësohet se në orët e
para të mëngjesit të
djeshëm, persona ende të
paidentifikuar kanë vendo-
sur eksploziv në automje-
tin tip "Nisan" në pronësi
të Eriselda Agalliut, më-
suese matematike në gjim-
nazin "Zhani Ciko" të këtij
qyteti. Ngjarja ka ndodhur
rreth orës 01:30, në lagjen
"1 Maj" të këtij qyteti. Dys-
hohet se lënda plasëse ish-
te vendosur në pjesën e për-
parme të mjetit. Si pasojë e
shpërthimit është dëmtuar
mjeti (Agalliu e kishte
parkuar para banesës së
saj), ndërsa nuk ka pasur
persona të lënduar. Burime
nga vendi i ngjarjes po-
huan se në momentin që ka
ndodhur shpërthimi, më-

suesja dhe djali i saj i vogël
5-vjeçar kanë qenë në gjumë.
Po të njëjtat burime thanë
se ngjarja është e përsëritur,
pasi mësueses Eriselda Agal-

liu edhe një makinë tjetër tip
"Lancia" i është hedhur në
erë 5 muaj më parë. E kon-
taktuar nga "Gazeta Sh-
qiptare", mësuesja u shpreh

se është shumë e tronditur
dhe se ka treguar gjithçka
në polici (ka dëshmuar për
afro 4 orë): "Jam shumë e
shqetësuar dhe nuk më lidh
asgjë me atë që ka ndodhur.
Nuk kam asnjë konflikt.
Nuk e lidh dot me asgjë ng-
jarjen. Di të them vetëm që
jemi tronditur shumë. Djali
i vogël është trembur shumë
dhe unë nuk jam në gjendje
të lidh asgjë. Ia lë në dorë
policisë të zbulojë gjithçka.
Ka marrë kamerat e sig-
urisë që janë në të gjithë
zonën dhe po i verifikon.

Policia ka të gjitha dek-
laratat e mia. Në kamerat e
sigurisë duket një makinë
që kalon dhe parkohet për
tri minuta pranë makinës
sime e më pas largohet. Du-
het verifikuar çdo gjë. Ka
shumë mundësi të jetë
ngatërruar edhe makina. Të
bëhet sa më shpejt gjithçka
duhet. Nesër do të shkoj si

çdo ditë në punë, nuk fshi-
hem nga askush", deklaroi
Eriselda Agalliu. Ndërkaq,
banorë të lagjes dhe treg-
tarë që ushtrojnë aktivitetin
pranë shtëpisë së saj u shpre-
hën se mësuesja nuk është
njeri problematik, madje ajo
dhe familjarët e saj gëzojnë
respekt dhe janë një familje
e nderuar.

"S'kam konflikte me askënd, policia të zbardhë ngjarjen"

Tritol makinës para shtëpisë, mësuesja
Eriselda Agalliu: Jam shumë e tronditur

ELBASANELBASANELBASANELBASANELBASAN

Shteti është më i fortë se
çdo lloj krimineli. Për
secilin prej tyre duhet

të jetë shumë e qartë që poli-
cia do t'ua nxijë jetën, në
mënyrë që veprimtaria e
tyre kriminale të mund të
përballet me drejtësinë, të
ndëshkohet në formën e saj
më të ashpër. Sepse krijojnë
shqetësime për sigurinë, ren-
din, jetën e qytetarëve, eko-
nominë, pasurinë. Dhe këtu
ne jemi në një betejë pa kom-
promis". Kështu deklaroi dje
ministri i Brendshëm, Fat-
mir Xhafaj nga Elbasani.
Gjatë aktiviteti "Forumi
Qytetar për Sigurinë Pub-
like", që u zhvillua në këtë
qytet, ai tha se brenda pak
muajsh janë goditur 7 grupe
kriminale dhe janë arrestu-
ar drejtues dhe anëtarë të
këtyre grupeve. Kreu i Min-
istrisë së Brendshme u
shpreh se në këtë qytet ve-
projnë 2-3 grupe kriminale.
Ai theksoi se ata janë iden-
tifikuar, ndërsa tashmë po
punohet për dokumentimin
dhe për t'i vendosur para
drejtësisë me çdo lloj sakri-
fice. "Kam qenë i pranishëm
pak muaj më parë në një
takim të këshillit të sigurisë
këtu në Elbasan, pjesë e një
projekti të rëndësishëm, pro-
jekti policimi në komunitet.
Ishte pjesëmarrja në këtë
takim që u bë pikënisje për
ta zgjeruar më tej këtë kon-
cept dhe për të ndërtuar një
marrëdhënie të re të policisë
me qytetarët, me komunite-
tin. Ky forum nuk është një
institucion. Është pikënisja
për të realizuar këtë filozofi
mes policisë, organeve të
qeverisjes vendore dhe gru-
peve të tjera për të pasur më
shumë rend, qetësi dhe sig-
uri", pohoi Xhafaj. Ndërkaq,
gjatë fjalës së tij tha: Policia
është para disa sfidave që
kanë të bëjnë me rendin. Në
zbatim të disa prioriteteve
është e angazhuar në disa
sfida me rëndësi, luftën
kundër krimit dhe parandal-
imin e terrorizimit. An-
gazhim për t'u përballur me
krimin e organizuar. Plan

masash konkrete për të godi-
tur grupet kriminale. Dua të
them që 'Forca e Ligjit' ësh-
të operacion i suksesshëm.
Kemi skeduar të gjitha gru-
pet kriminale në Shqipëri
apo që ushtrojnë aktivitetin
jashtë vendit. Jo vetëm që i
kemi evidentuar, por me
bashkëpunimin e Prokuror-

isë kemi goditur një pjesë të
rëndësishme të këtyre. Kemi
goditur 7 grupe kriminale
me 100 persona të arrestuar,
drejtues apo anëtar të këty-
re grupeve kriminale. Jemi
të angazhuar për ndësh-
kimin e këtyre grupeve
kriminale. Për t'i vënë para
përgjegjësisë dhe ligjit".

Makina e  dëmtuar nga tritoli

Mësuesja
Eriselda
Agalliu

Ministri i Brendshëm,
Fatmir Xhafaj, dje në Elbasan
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"Nëse ka hetim ndaj klientit tim, është antiligjor"

Hetimet ndaj Llallës,
flet avokati: Nuk ka

asnjë procedim penal
PËRPLASJET
LLALLA-LU
Së fundmi janë
përshkallëzuar
konfliktet me ish-
prokurorit të
përgjithshëm Adriatik
Llallës dhe ambasadorit
amerikan Donald Lu.
Prej kohësh Donald Lu
ka mbajtur një qëndrim
të ashpër dhe kritikues
ndaj Adriatik Llallës, të
cilin e ka akuzuar
publikisht si personi që
ka dashur të pengojë
reformën në drejtësi.
Dy ditë më parë, me
anë  të  një deklarate
për mediat, ish-
kryeprokurori lëshoi
serish akuza ndaj
diplomatit amerikan,
duke u shprehur se ai
ka marrë rolin e
prokurorit, gjykatësit
dhe të  jurisë, duke e
shpallur atë si fajtor për
korrupsion, në kohen
kur, sipas vetë Llallës,
ndaj tij nuk ka asnjë
provë. Llalla kërkoi nga
Lu që të heqë dorë
menjëherë nga abuzimi
me pushtetin dhe
ndërhyrjen në  punët e
sistemit të  drejtësisë
shqiptare.

Ina Allkanjari

Pas deklaratave të am
basadorit amerikan
Donald Lu, se ndaj ish-

Prokurorit të Përgjithshëm
Adriatik Llalla ka një hetim
penal, ky i fundit ka zgjedhur
të kontraktojë një mbrojtës
ligjor. Përmes një prokure,
ish-prokurori i jep të drejtën
juristit Sokol Hazizaj, ta për-
faqësojë në procese të mund-
shme penale, çështje civile
apo administrative. Avokati
mbrojtës Hazizaj deklaroi se
një javë më parë iu drejtua
me një memo prokurorisë së
Durrësit, për të mësuar nëse
ka një çështje penale të çe-
lur ndaj Adriatik Llallës, por
deri më tani nuk ka asnjë
përgjigje. Gjithashtu, avoka-
ti thekson se, nëse ndaj kli-
entit të tij ka një hetim pe-
nal atëherë është antiligjor,
pasi që hetimi të ketë vlerë
ligjore, Adriatik Llalla duhet
të ishte vënë në dijeni. "Nuk
jam njoftuar për procedim
apo fillim hetimi për klientin
tim. Sa kohë jam mbrojtës lig-
jor i tij, unë do të isha perso-
ni i duhur për t'u njoftuar
për procedimin penal apo
hetimin ndaj tij. Prokurën
përmes së cilës ish-
kryeprokurori ka lëshuar,
kam tagrin për ta përfaqë-
suar", -deklaron avokati. Më
tej Hazizaj thekson se do ta
përfaqësojë ish-Prokurorin e
Përgjithshëm edhe pranë
Kolegjit të Posaçëm të Ape-
limit ku do të shqyrtohet
nëse duhet apo jo të rihapet
procesi i vetingut për Llallën.
"Do jem i pranishëm edhe në
seancën e KPA, pasi është
apeluar vendimi i KPK që ka
pranuar dorëheqjen e Llallës
nga radhët e drejtësisë",-
shprehet avokati Sokol Haz-
izaj. Ndërkohë më datë 15
mars 2018, prokuroria e Dur-
rësit njoftoi zyrtarisht se ka
regjistruar procedim penal

në ngarkim të shtetasit Adri-
atik Llalla. Ndaj ish-
kryeprokurorit rëndojnë dy-
shime për akuzat e "pastrim-
it të produkteve të veprës
penale", "shpërdorimit të
detyrës", "refuzimit për të
deklaruar pasurinë" dhe
"mosdeklarim të shumave të
të hollave në kufi". Sakaq së
fundmi janë përshkallëzuar
konfliktet mes ish-Prokuror-
it të Përgjithshëm Adriatik
Llalla dhe ambasadorit
amerikan Donald Lu. Prej ko-
hësh ambasadori amerikan
Donald Lu ka mbajtur një
qëndrim të ashpër dhe kri-
tikues ndaj Adriatik Llallës,
të cilin e ka akuzuar publik-
isht si personi që ka dashur
të pengojë reformën në
drejtësi. Por akuzat kaluan
në një tjetër nivel dhe nuk
mbetën vetëm në kuadrin e
personit antireformë. Ato u
formësuan pas vendimit të
Departamentit Amerikan të
Shtetit, i cili e shpalli non
grata Adriatik Llallën, si per-
son i përfshirë në afera të
mëdha korruptive. Përplasjet
vijuan pas publikimit të
letrës që Adriatik Llalla, gjatë
kohës kur ishte
kryeprokuror i kishte drejtu-
ar Kongresit Amerikan.
Ndër të tjera ai akuzonte
ambasadorin Lu se i kishte
kërkuar nominalisht, ar-
restimin e Ilir Metës. I men-
jëhershëm ishte dhe reagimi
i ambasadorit të Shteteve të
Bashkuara në Tiranë, i cili i
cilësoi si gënjeshtra këto pre-
tendime me argumentin se

Adriatik Llalla i trembet ar-
restimit për korrupsion. Por
debati Llalla-Lu nuk u mbyll
me kaq. Dy ditë më parë, me
anë të një deklarate për me-
diat, ish-kryeprokurori lëshoi
serish akuza ndaj diplomatit
amerikan, duke u shprehur
se ai ka marrë rolin e
prokurorit, gjykatësit dhe të
jurisë, duke e shpallur atë si
fajtor për korrupsion, në ko-
hën kur, sipas vetë Llallës,
ndaj tij nuk ka asnjë provë.
Llalla kërkoi nga Lu që të
heqë dorë menjëherë nga
abuzimi me pushtetin dhe
ndërhyrjen në punët e siste-
mit të drejtësisë shqiptare.

Avokati Sokol Hazizaj

Ish-Prokurori i Përgjithshëm, Adriatik Llalla

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST
(CONSULTANING COMPANY)

CITIZEN - CENTRIC SERVICE DELIVERY PROJECT
Loan Agreement
Project ID No. 8521

Assignment Title:  Advisory Support for Validation of Services provided with Information to multiple platforms

Ref. No.  ALB-8521/CS/CQ/3.10.03

Under the Innovative Good Governance priority, the Program "Innovation against Corruption: Building a
Citizen Centric Service Delivery Model in Albania" (ISDA), launched in April 2014 and led by the Minister of
State of Innovation and Public Administration (MIPA), entails a multilayered reform that focuses on key
administrative central government public services to reduce the time and burden for citizens and businesses
and improve service delivery quality, transparency and efficiency by using innovative solutions and ICT.

The second pillar, the project aims to improve public service delivery in Albania through a citizen-centric
model, through improving access and availability of information to citizens on public services. This improve
predictability on the entire process to obtain a service, allowing for increased transparency and reduction of
citizens' time to receive information on public services. ADISA has taken several steps toward this goal by
first standardizing informative cards for at least 420 services for 10 institutions on focus. The necessary
information is presented in a well-organized format, and easy to understand language. Each informative
card includes information on necessary documents to apply for the service, the respective legal framework
on providing this services, the timeframe it takes to receive the service, the fee, how to apply, ways to obtain
information, where to file a complaint if any, etc.

ADISA is continually collaborating with each service providing institutions to clarify and validate the necessary
information to make sure the informative cards contain accurate, relevant, and updated information. This is
an ongoing process as the re-engineering process which is expected to be implemented could affect the
information on the informative cards.

The results of key activities are linked to Disbursement Linked Indicator (DLI#4) - Services with Information
Available on Multiple Platforms - that will be verified/ validated through a third party. For this purpose, ADISA
is seeking a consulting company (hereafter referred to as the Consultant) to conduct such verification
exercise. The Consultant is expected to develop the methodology, conduct data collection and analysis,
and prepare the findings /verification/ certification report.

The key tasks and main activities the Consultant is expected to carry out include, but not limited to, the
following:

1. Design a comprehensive and clear methodology proposing an appropriate method approach to
gather the needed information, in order to assess the availability, quality, ease of obtaining, and
relevance and completeness of the information.

2. The validation needs to encompass all platforms, and take place at multiple locations (all OSS)
and also the Call Center and e-Albania Portal.

3. Design the instruments for data collection to make sure all necessary data are collected. The
data collection instruments should be agreed upon with the Client/ADISA before implementation.

4. Implement the agreed methodology to collect the necessary data. Perform data analysis and
produce the verification report.

The Project Management Unit now invite eligible "Consultant" to indicate their interest in providing the
Services. Interested Consultants should provide information demonstrating that they have the required
qualifications and relevant experience to perform the Services.

The Consultant shall possess and be able to prove the following qualifications, experience, skills and
competencies:
• At least 10 (ten) years of professional consulting experience with a focus on assessment,

in-depth review of customer relationships, PR and marketing, communication, customer services
in public or private sector.

• Proven experience in designing and implementing assessment methodology, including both
qualitative and quantitative approaches.

• Experience in communication, public relations.
• Previous experience in World Bank funded projects and/or DLI verification will be an advantage.
• Fluency in Albanian and English language, spoken and written (for key members of the team);
• Availability of staff with necessary qualifications and experience to successfully carry out all

the tasks and deliverables of this assignment. These include but not limited to the following:

The Team Leader shall possess the following qualifications:

(a) Master's degree and demonstrated experience in economics, communication sciences, marketing,
development economics, or related fields;

(b) Minimum of  ten (10) years professional experience in designing and implementing of assessment
related to customer service in public or private sector as well as proven experience as team
leader;

(c) Proven experience in carrying out/ leading such assignments/ third party verification, working
for large institutional donor supported projects.

The Specialist/ Coordinator, who is expected to administer the foreseen activities, and provide technical
oversight and guidance to the field team to ensure collection of quality data, shall possess the following
qualifications:

(a) Master's degree or demonstrated experience in communication studies, marketing or related
fields;

(b) Minimum of  three (3) years professional experience in managing field activities and ensuring
compliance with the methodology at all levels of data collection;

(c) Very good understanding of customer service in public or private sector;

The attention of interested Consultants is drawn to paragraph 1.9 of the World Bank's Guidelines: Selection
and Employment of Consultants under IBRD Loans and IDA Credits & Grants by World Bank Borrowers
(January 2011 edition, revised July 2014) ("Consultant Guidelines"), setting forth the World Bank's policy on
conflict of interest.

The Consultant will be selected in accordance with Consultant Qualifications method set out in the Consultant
Guidelines.

Further information can be obtained at the address below during office hours from 08:00 to 16:00, Mondays
to Thursdays, and from 08:00 to 14:00 on  Fridays

The notification is posted on the website of the Agency for the Delivery of Integrated Services in Albania
(ADISA):  www.adisa.gov.al.

Expressions of interest (CVs, Letter of Interest and documentary evidence for fulfilling the qualifications)
must be delivered in a written form to the address below in person, or by mail, or by e-mail by May 02, 2018,
at 12.00 local time

Project Management Unit
Blvd: Zhan d'Ark,

Ish shtepia e oficerave, Kati V-te
Tirana, Albania

E-mail: roland.larashi@inovacioni.gov.al; and
ccsdprojectalbania@gmail.com
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Pas kthimit të dosjes për rihetim, organi i akuzës mori në pyetje Shkëlzen Berishën

Skandali i CEZ, shtyhen me tre muaj
hetimet për privatizimin e OSSH-së
Prokuroria, në pritje të përgjigjeve të dy letërporosive

Shtyhet gjyqi ndaj Elvis Roshit,
shkak mungesa e avokatëve mbrojtës

SHKURT
Aksident në dalje të
tunelit të Elbasanit,

humb jetën 55-vjeçarja
TIRANËTIRANËTIRANËTIRANËTIRANË- Një aksident i

rëndë ka ndodhur
mëngjesin e djeshëm në
dalje të tunelit të Elbasan-
it. Sipas të dhënave zyr-
tare, dje rreth orës 08:20,
në Sallën Operative ka
ardhur një telefonatë se në
rrugën Tiranë -Elbasan ka
ndodhur një aksident.
Menjëherë në vendngjarje
kanë mbërritur shërbimet
e policisë dhe ambulanca
ku nga veprimet para-
prake ka rezultuar se në
dalje të tunelit në drejtim
Elbasan - Tiranë 2 shtetas
duke udhëtuar me mjetin
me targë AA544KO me
drejtues shtetasin I.G.,
rreth 60 vjeç dhe pasagjere
bashkëshortja shtetasja
XH.G., rreth 55 vjeçe. 60-
vjeçari ka humbur kon-
trollin dhe mjeti ka dalë
nga rruga ku dhe është
përmbysur, si pasojë kanë
mbetur të dëmtuar të dy
shtetasit, ku menjëherë
janë dërguar në spital. Sh-
tetasja Xh.G., si pasojë e
dëmtimit ka ndërruar jetë
në spital, ndërsa shtetësi
I.G., ndodhet nën kujdesin
e mjekëve. Grupi hetimor
po kryen veprimet për
zbardhjen e plotë të aksi-
dentit dhe veprimet e
mëtejshme.

Shkatërrohet banda e
drogës në Greqi, 5

shqiptarë të arrestuar
GREQIGREQIGREQIGREQIGREQI-Një bandë e

trafikut të drogës u shkatër-
rua në Greqi, ku përfundu-
an në pranga 5 shqiptarë.
Mësohet se shqiptarët,
identiteti i të cilëve nuk
bëhet i ditur janë të
moshave 29.30,30, 44 dhe 48-
vjeç. Nga kontrollet e ush-
truara në banesat e tyre u
gjetën dhe u sekuestruan
21 kg marijuanë , 1.5 kg her-
oinë, 705 gr kokainë, 11.502
ekstazi, 2 kg përzirës, 6320
euro, 21.200 lekë shqiptare,
12 celularë, 1 pistoletë me 4
fishekë, 2 makina, 2 motorë,
4 peshore etj. Policia greke
po vijon punën për kapjen
e personave të tjerë të im-
plikuar në këtë trafik. Sipas
autoriteteve dyshohet se ka
edhe persona të tjerë të për-
shirë në këtë trafik dhe he-
timet do të vazhdojnë për
identifikimin dhe ar-
restimin e tyre.

Ish-kreu i Bashkisë së Kavajës, Elvis Rroshi

Gjykata e Tiranës ka
shtyrë me 3 muaj të
tjerë afatin e heti-

meve për privatizimin e
OSSH-së në vitin 2009 dhe
kalimin e kompanisë tek
çekët e CEZ. Ky vendim er-
dhi pas kërkesës së
prokurorisë për t'i dhënë
kohë organit të akuzës të
marrë përgjigjet e letërporo-
sive dërguar jashtë vendit.
Bëhet fjalë  për letërporositë
e dërguara në Kosovë dhe
Francë, për pyetjen e Nuel
Kalajt dhe ish-kreut të Cez
Albania, Josef Hysek.

Në kohën, kur përgjigjet
e dy letërporosive, nuk janë
ekzekutuar dhe konsidero-
hen si tejet të rëndësishme
për të hedhur dritë mbi
çështjen, organi i akuzës i
është drejtuar gjykatës me
kërkesën për shtyrjen e
afatit të hetimit edhe për tre
muaj të tjerë. Hetimet për
çështjen CEZ nisën nga
prokuroria e Tiranës kohë
më parë, e cila vendosi mby-
lljen e çështjes, por vendim-
marrja u kthye mbrapsht
nga gjykata. Privatizimi i
OSSH u shndërrua në ob-
jekt hetimi nga një komision
hetimor parlamentar, në për-
fundim të të cilit socialistët
deklaruan se buxhetit të
shtetit iu shkaktua një dëm

SHKËLZEN
BERISHA

Më herët Shkëlzen
Berisha pretendoi
përpara organit të
akuzës se Taulant

Balla në cilësinë e
kryetarit të

komisionit hetimor
parlamentar për

çështjen CEZ, në
shpërdorim të

detyrës, ka siguruar
nga institucione të

ndryshme dhe
banka të nivelit të

dytë, dokumente që
nuk kishin asnjë

lidhje me çështjen.
Pasi kreu disa

verifikime,
Prokuroria e

Krimeve të Rënda
vendosi mosfillimin
e procedimit penal,

që u kundërshtua
më pas në gjykatë

nga Shkëlzen
Berisha. Ky i fundit

pretendon se
çështja ndaj Ballës
duhet rihapur, pasi
prokuroria nuk ka

kryer hetime dhe ka
qenë e njëanshme.

me vlerë 414 milionë euro-
sh. Sipas socialistëve, proce-
si i privatizimit ishte fiktiv
dhe fituesi ishte i paracaktu-
ar. Më herët Ardian Braho,
një nga prokurorët e dosjes
që po heton abuzimet me
privatizimin e kompanisë

energjetike shqiptare, tek
kompania çeke CEZ, u largua
nga hetimi i kësaj dosje. Më-
sohet se prokurori Braho
paraqiti te drejtuesi i
prokurorisë Dritan Rreshka,
dorëheqjen nga ky hetim,
kërkesë kjo që është miratu-

ar. Pas largimit të Brahos, në
këtë dosje voluminoze dhe
tepër të debatueshme është
futur si ndihmës, prokurori
Erjon Imeraj. Ky i fundit së
bashku me Ndini Tavanin,
po udhëheqin hetimin për
këtë çështje shumë të për-
folur në korridoret e poli-
tikës. Kjo pasi në procedurat
e privatizimit dyshohet se
është i implikuar dhe djali i
ish-kryeministrit Sali Ber-
isha, Shkëlzen Berisha.
Gjatë kësaj periudhë Ber-
isha është marrë në pyetje
në prokurori, duke pretend-
uar se nuk ka asnjë lidhje me
akuzat politike që i bëhen
për privatizimin e kompanisë
energjetike. Ndërkohë që
lidhur me këtë çështje ësh-
të marrë në pyetje dhe ish-
ministri i Ekonomisë Genc
Ruli dhe një sërë ish-zyr-
tarësh të tjerë. Emri i Sh-
këlzen Berishës në lidhje me
historinë e privatizimit të
OSSH nga qeveria "'Berisha"
dhe kompania çeke "CEZ" u
lakua për herë të parë nga
juristi i OSHEE, Romeo
Kara, i cili u shndërrua në
dëshmitarin kyç që zbardhi
prapaskenat e privatizimit
abuziv, me një kosto 400 mil-
ionë euro për buxhetin e për-
bashkët të shqiptarëve.
Konkretisht, gjatë seancës
së komisionit hetimor për
çështjen CEZ, në nëntor të
vitit 2016, Romeo Kara tha se
mund të kishte lidhje mes
Shkëlzen Berishës dhe sek-
serit Nuel Kalaj, por dëshmi-
tari ka deklaruar se nuk
kishte dokumente për këtë
pretendim.

Seanca gjyqësore ndaj ish-
kreut të Bashkisë së

Kavajës, Elvis Rroshi, e cila
duhet të zhvillohej ditën e
djeshme është shtyrë për një
datë tjetër. Bëhet me dije se
shkak i shtyrjes ka qenë mu-
ngesa e avokatëve mbrojtës
të tij, të cilët kanë lajmëru-
ar se nuk mund të jenë në
seancë, pasi ndodhshin në

një gjyq tjetër dhe në një
seminar. Ish-kreu i Bashkisë
së Kavajës, Elvis Roshi aku-
zohet për kryerjen e veprës
penale "Falsifikimi i vulave,
stampave apo formularëve".
Ai nuk deklaroi se ishte
dënuar në Itali, ndërsa që
prej 29 marsit dosja në
ngarkim të tij është dorë-
zuar në Gjykatën e Tiranës.

Sipas Prokurorisë, shtetasit
Elvis Rroshi akuzohet për
fshehjen e dënimit penal në
shtetin fqinj.  "Subjekti i
ligjit në fjalë, ka fshehur
përdorimin e disa emrave
në të shkuarën e tij të arres-
timeve, ndalimeve, dëni-
meve, dëbimeve, masave të
ndryshme sigurie dhe sh-
trënguese në Itali, Zvicër

dhe Gjermani, falsifikim
dokumentesh, shqiptare
dhe të huaja", thuhet në
njoftim. Gjithashtu, në
vitin 2015, DEA/US ka in-
formuar autoritetet zvice-
riane se ata po hetonin një
shtetas të quajtur Enver
Rroshi për trafik droge dhe
pastrim parash, nuk ka de-
taje të mëtejshme në
lidhje me këtë. Autorite-
tet zviceriane po kryejnë
hetime të mëtejshme, nëse
do të ketë më shumë infor-
macion.

Foto ilustruese

 

INSTITUTE OF STATISTICS OF ALBANIA
TENDER NOTIFICATION

Institute of Statistics of Albania intends to award a contract for “Security systems”,
consisting of 2 lots: Lot 1- “Electronic door lock with keypad for server room +
complete electronic access control system”, and Lot 2- “Video surveillance sys-
tems”, in Tirana, Albania, with financial assistance from Sweden, represented by the
Swedish International Development Cooperation Agency (Sida) under the project:
Direct funding for procurement of IT-equipment and establishing a training center,
with  Sida contribution nr: 55020289.

The tender dossier is available at www.instat.gov.al: from April 16, 2018.

The deadline for submission of tenders is: May 02, 2018, time 10.00 AM, at Institute
of Statistics of Albania, Blv. “Zhan D’Ark”, No. 3, Tirana, Albania.

Possible additional information or clarifications/questions shall be published on the
www.instat.gov.al.

Tenderers may request clarification on any of the documents of the Tender up to the
date of submission of offers.

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
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Drejtoresha e Shërbimit Social: Kujdes me formularin e strehimit, duhen të dhëna të sakta

Kreditë e buta, Anisa Ruseti:
Ja kriteret për ta përfituar

"Cilat janë kategoritë që do të kenë prioritet"
Voltiza Duro

Ditën e djeshme kanë
nisur aplikimet për
500 kredi të buta për

të gjithë ata që duan të ble-
jnë një shtëpi në Tiranë. Në
një intervistë për "Gazeta
Shqiptare", drejtoresha e
Shërbimit Social pranë
Bashkisë së Tiranës, Anisa
Ruseti tregon të gjitha kri-
teret që duhet të plotësojnë
të interesuarit për t'u
përzgjedhur si fitues. Më tej,
ajo thekson se këtë vit pro-
cedurat e aplikimit janë
thjeshtuar e tashmë, per-
sonat duhet të paraqiten
pranë njësive administrative
ku banojnë për plotësimin e
for mularit të strehimit,
duke dorëzuar një fotokopje
të kartës së identitetit. Pas
vlerësimit të këtij aplikimi
nga Drejtoria e Strehimit,
personat aplikues do të njof-
tohen për të vijuar me plotë-
simin e dokumentacionit.
Sipas Rusetit prioritet në
programin e kredive të buta
kanë çiftet dhe familjet e
reja, ku mosha mesatare e
çiftit duhet të jetë 70 vjeç.
Për të gjithë të interesuarit,
drejtoresha sqaron se fitues-
it e programit mund të
përzgjedhin lirisht vendn-
dodhjen e shtëpisë së tyre,
me kushtin që ajo të jetë
brenda territorit të Bash-
kisë së Tiranës.

Cilat janë kriteret qëCilat janë kriteret qëCilat janë kriteret qëCilat janë kriteret qëCilat janë kriteret që
duhen plotësuar për të për-duhen plotësuar për të për-duhen plotësuar për të për-duhen plotësuar për të për-duhen plotësuar për të për-
fituar kredi të butë?fituar kredi të butë?fituar kredi të butë?fituar kredi të butë?fituar kredi të butë?

Duke u nisur nga kërke-
sat e shumta për strehim,
por edhe për shkak se qyteti
i Tiranës po rritet me ritme
të shpejta, vitin e kaluar
Bashkia e Tiranës nisi pro-
gramin e "Subvencionimit të
interesave të kredisë". Ky
program u vjen në ndihmë
të gjitha çifteve të reja, të
cilat kanë një nivel të caktu-
ar të ardhurash nga punësi-
mi dhe dëshirojnë të blejnë
një shtëpi, por e kanë të pa-
mundur të përfitojnë një
kredi me kushtet e tregut.
Kështu, Bashkia e Tiranës u
subvencionon interesat e
kredisë. Për të përfituar nga
programi i "Subvencionimit
të Interesave të Kredisë",
aplikuesit duhet të plotë-
sojnë disa kritere, ku më
kryesoret janë: Familjet që
zotërojnë të ardhura brenda
kufijve të përcaktuar; indi-
vidët të cilët në momentin e
paraqitjes se kërkesës kanë
mbushur moshën 18 vjeç;
familjet të cilat në momen-

KRITERET QË DUHEN PLOTËSUAR:

- Familjet që zotërojnë të ardhura brenda kufijve të
përcaktuar.

- Individët, të cilët në momentin e paraqitjes se
kërkesës kanë mbushur moshën 18 vjeç.

- Familjet, të cilat në momentin e paraqitjes së
kërkesës nuk kanë në pronësi një banesë;

- Familjet që zotërojnë sipërfaqe banimi nën normat
e strehimit.

Struktura 
familjare 

Struktura e 
apartamentit 

Sip. 
Mes. 

Kufiri 
maksimal i 
kredise 

Te 
ardhurat 
minimale 

Te ardhurat 
maksimale 

1-2 persona Gasoniere 50 3,565,480 43,936 79,086 
2-4 persona 1+1 60 4,278,576 52,724 94,903 
4-6 persona 2+1 80 5,704,768 70,298 126,537 
mbi 5 3+1 100 7,130,960 87,873 158,171 

tin e paraqitjes së kërkesës
nuk kanë në pronësi një
banesë si dhe familjet që
zotërojnë sipërfaqe banimi
nën normat e strehimit.

Si mund të aplikojnë tëSi mund të aplikojnë tëSi mund të aplikojnë tëSi mund të aplikojnë tëSi mund të aplikojnë të
interesuarit?interesuarit?interesuarit?interesuarit?interesuarit?

Në ndryshim nga thirrja
e kaluar, kësaj here procesi
është menduar të ndahet në
2 faza, ndërsa shpallja e për-
fituesve nga ky program do
të bëhet në përfundim të
gjithë procesit. Në fazën e
parë, e cila filloi sot (dje) në
16 prill, do të zgjasë 30 ditë.
Kjo është faza kur qytetarët
që dëshirojnë të bëhen pjesë
e programit të kredive të
buta duhet të aplikojnë në
njësinë e tyre administra-
tive, duke plotësuar një for-
mular të posaçëm, sipas
udhëzuesit operacional të
miratuar nga Këshilli Bash-
kiak. Me mbylljen e fazës së
parë dhe vlerësimin e for-
mularëve nga Drejtoria e
Strehimit në Bashkinë Ti-
ranë, qytetarët duhet të
paraqiten pranë Bashkisë së

Tiranës për të sjellë doku-
mentacionin e kërkuar. Kjo
është faza e dytë e aplikimit.
Më pas, lista e përfituesve do
të dërgohet për miratim në
mbledhjen e radhës së
Këshillit Bashkiak të Ti-
ranës.

Cili është dokumenta-Cili është dokumenta-Cili është dokumenta-Cili është dokumenta-Cili është dokumenta-
cioni që duhet të dorëzojnëcioni që duhet të dorëzojnëcioni që duhet të dorëzojnëcioni që duhet të dorëzojnëcioni që duhet të dorëzojnë
kandidatët?kandidatët?kandidatët?kandidatët?kandidatët?

Në ndryshim nga pro-
grami i një viti më parë dhe
duke marrë parasysh ekspe-
riencën e krijuar me ap-
likimet e vjetshme, Bashkia
e Tiranës ka thjeshtuar pro-
cedurat e aplikimit për këtë
thirrje të dytë. Nëse më për-
para kërkohej që plotësimi i
dokumenteve të bëhej që në
fazën e parë, tashmë, person-
at duhet të paraqiten pranë
njësive administrative ku
banojnë për plotësimin e for-
mularit të strehimit, duke
dorëzuar një fotokopje të
kartës së identitetit. Pas
vlerësimit të këtij aplikimi
nga Drejtoria e Strehimit,
personat aplikues do të njof-

tohen për të vijuar me plotë-
simin e dokumentacionit.
Pas marrjes së njoftimit, per-
sonat përfitues dorëzojnë
pranë zyrës së Pritjes me
Qytetarin në Bashkinë e Ti-
ranës dokumentacionin e
nevojshëm që vërteton dek-
larimin dhe vërtetësinë e
plotësimit të formularit të
strehimit në bazë të të cilit
janë përzgjedhur fitues.

Si do të bëhet përzgjedh-Si do të bëhet përzgjedh-Si do të bëhet përzgjedh-Si do të bëhet përzgjedh-Si do të bëhet përzgjedh-
ja e fituesve?ja e fituesve?ja e fituesve?ja e fituesve?ja e fituesve?

Prioritet në programin e
kredive të buta kanë çiftet
dhe familjet e reja. Mosha
mesatare e çiftit duhet të
jetë 70 vjeç. Megjithatë,
ftojmë që të aplikojnë të
gjithë qytetarët që gjykojnë
se plotësojnë të gjitha kriter-
et e paraqitura nga Bashkia
e Tiranës. Dua të theksoj se
aplikimet e kryera vitin e
shkuar nuk janë më të vlef-
shme për këtë thirrje. Çdo
qytetar që kërkon të përfi-
tojë nga ky program, duhet
të aplikojë përsëri pranë një-
sisë administrative, ku figu-

ron i regjistruar. Kujdes të
veçantë duhet t'i kushtohet
plotësimit të formularit të
strehimit te njësia adminis-
trative dhe deklarimit sa me
të saktë të të dhënave. Kjo
pasi nëse do të verifikohet se
të dhënat janë të deklaruara
gabim, siç edhe ka ndodhur
në thirrjen e kaluar, aplikue-
si s'kualifikohet. Një tjetër
element i rëndësishëm ësh-
të plotësimi i saktë dhe në
kohë i dokumentacionit lig-
jor të dorëzuar nga ana e ap-
likantit. Këto elementë
ndikojnë në përzgjedhjen e
përfituesve.

Sa është interesi i kre-Sa është interesi i kre-Sa është interesi i kre-Sa është interesi i kre-Sa është interesi i kre-
disë së butë dhe sa kohë dodisë së butë dhe sa kohë dodisë së butë dhe sa kohë dodisë së butë dhe sa kohë dodisë së butë dhe sa kohë do
të kenë në dispoziciontë kenë në dispoziciontë kenë në dispoziciontë kenë në dispoziciontë kenë në dispozicion
fituesit për ta shlyer?fituesit për ta shlyer?fituesit për ta shlyer?fituesit për ta shlyer?fituesit për ta shlyer?

Programi i vitit të kaluar
parashikonte që kredia e dis-
bursuar të shlyhej për një
fat prej 15 ose 20 vitesh, gjith-

monë në varësi të të
ardhurave që familja ka de-
klaruar në momentin e ap-
likimit. Por, kur përfituesit u
paraqitën në bankën e
nivelit të dytë për të ap-
likuar për kredinë e miratu-
ar nga Bashkia e Tiranës me
afat kohor prej 15 vitesh, kës-
ti i përllogaritur ishte më i
lartë se aftësia paguese e
kësaj familjeje për ta shlyer
atë. Kjo është arsyeja pse
kësaj here afatin e shlyerjes
e kemi bërë 20 vite.

Fituesit mund të zgje-Fituesit mund të zgje-Fituesit mund të zgje-Fituesit mund të zgje-Fituesit mund të zgje-
dhin shtëpinë në cilën zonëdhin shtëpinë në cilën zonëdhin shtëpinë në cilën zonëdhin shtëpinë në cilën zonëdhin shtëpinë në cilën zonë
të dëshirojnë apo janë tëtë dëshirojnë apo janë tëtë dëshirojnë apo janë tëtë dëshirojnë apo janë tëtë dëshirojnë apo janë të
përcaktuara?përcaktuara?përcaktuara?përcaktuara?përcaktuara?

Nuk ka asnjë detyrim të
tillë. Fituesit e programit
mund të përzgjedhin lirisht
vendndodhjen e shtëpisë së
tyre, me kushtin që ajo të
jetë brenda territorit të
Bashkisë së Tiranës.



INTERVISTA
PERFITUESIT E KREDIVE

Drejtoresha e Shërbimit Social pranë
Bashkisë së Tiranës, Anisa Ruseti
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Gjergj Zheji me origjinë nga
Zagoria e Gjirokastrës, njeri
me kulturë të gjerë dhe njo-

hës i disa gjuhëve të huaja, përk-
thyes e studiuesi i njohur i letër-
sisë, kritik dhe redaktor letrar në
revistën "Nëntori" të Lidhjes së Sh-
krimtarëve dhe Artistëve, libretist
në Teatrin e Operës dhe Baletit
dhe autor i disa librave si: "Rusha",
"Muret e Krujës", "Pupagjeli dhe
shokët e tij", etj., në fillimin e vitit
1979, u gjend përball një "cikloni"
të paparë të ardhur prej kolegëve
të tij të Lidhjes së Shkrimtarëve
dhe Artistëve, Shtëpisë Botuese
"Naim Frashëri" dhe personalisht
Ramiz Alisë, sekretarit të Komi-
tetit Qendror të PPSH-së që mbu-
lonte artin, kulturën dhe propa-
gandën e Partisë. Shkak për këtë
gjë u bë romani i tij "Mosha e bur-
rave", që ai e kishte dorëzuar në
dorëshkrim në Shtëpinë Botuese
"Naim Frashëri". Në qendër të këtij
romani, apo më saktë "heroi krye-
sor i tij", ishte një djalë i ri gjimna-
zist, (Kreshniku), i cili nga prob-
lemet familjare, pëson një krizë
shpirtërore të rëndë, gjë e cila e
çon atë pas alkoolit, duhanit, mad-
je edhe duke tentuar të
përdhunojë shoqen e tij të klasës.
Mirëpo kjo gjë, pra vënia e një per-
sonazhi si Kreshniku me të tilla
probleme si heroi kryesor i roman-
it, binte ndesh jo vetëm me real-
izmin socialist e moralin komu-
nist, por edhe me gjithçka tjetër që
propagandonte Partia (PPSH-ja),
për "edukimin e masave". Dhe si
rezultat, romani "Mosha e burrave"
jo vetëm që nuk ka parë dritën e
botimit, por Ramiz Alia e ka cilë-
suar atë libër si: "ndyrësirë, imor-
al, reaksionar" dhe autorin e tij,
Gjergj Zhejin, si "armik të partisë"
dhe ka kërkuar me ngulm, që Zhe-
ji të hiqet nga puna dhe të dërgo-
het si mësues në ndonjë fshat të
largët. Duket që tërbimi i Ramizit
ndaj Zhejit ka qenë mjaft i madh,
pasi si rrallë në ndonjë dokument
tjetër, ku ai ka shënuar dy tre fjalë,
për Zhejin ka shkruar plot dy faqe
blloku, duke dhënë porositë dhe
orientimet përkatëse me detaje
edhe për demaskimin e tij. Përveç

kësaj, janë marrë masa dhe janë
larguar nga puna edhe disa re-
censentë të librit të Zhejit. Prob-
lemi për Zhejin duket se ka qenë
mjaft i madh, saqë për të është
biseduar edhe me Hysni Kapon,
sekretarin e Komitetit Qendror që
mbulonte organet e "diktaturës së
proletariatit". Çka do të thoshte,
(po të deshifrohet "kodi" mbi të ci-
lin funksiononte ai regjim), burgu
për të ka qenë vetëm një hap larg.
Të gjitha këto bëhen të ditura nga
disa dokumente arkivore që i përka-
sin fillimit të vitit 1978 dhe që pub-
likohen për herë të parë në këtë
kapitull të këtij libri. Ashtu si pje-
sa më e madhe e dokumenteve të
këtij libri, edhe këto jepen të plo-
ta, me përjashtim të informacion-
it të drejtorit të Shtëpisë Botuese,
"Naim Frashëri", që publikohet me
shkurtime.

INFORMACIONI I JAKUP
MATOS DHE MEHMET
KARAKUSHIT PER
RAMIZ ALINE

ShënimShënimShënimShënimShënim
Diskutimi i romanit "Mosha e

burrave" të Gjergj Zhejit është bërë
me ndërhyrjen tonë, sipas porosive
që na dha shoku Ramiz me qëllim
që të kritikohet ashpër kjo vepër.

Në mbledhjen e parë që u bë në
Lidhjen e Shkrimtarëve, ku merr-

nin pjesë disa sh-
krimtarë, punonjës
nga Shtëpia
Botuese, si dhe
shoku Xhelil Gjoni,
romani u kritikua
rëndë për gabime
ideollogjike, shtrem-
bërime të realitetit
e imitime të huaja.

Gjatë diskutimit
përgjithësisht të
gjithë shkrimtarët
që e morrën fjalën,
kritikuan ashpër ro-
manin. Konkretisht
në këtë mbledhje
folën Dritëro Agolli,
Agim Cerga, Naum
Prifti, Jakov Xoxa,
Hasan Petrela etj.

Dritëro Agolli,
midis të tjerave vuri
në dukje se romani
është i gabuar që në
embrion dhe ka

ndikime të huaja frojdiste e pika
takimi me ekzistencializmin. Heroi
është i sëmurë psiqik. Tërhoqi
vëmëndjen se autori edhe më parë
ka lejuar teorizime të huaja dhe
gabime ideore në revistën "Nën-
tori". Agim Cerga e Hasan Petrela
e kanë kritikuar rëndë romanin
duke e quajtur atë të gabuar në

esencë dhe jashtë realitetit tonë.
Heroi i veprës është huazuar nga
letërsia e huaj, vunë në dukje ata.

Në mbledhje diskutuan dhe
Thanas Leci, Stavri Kristo e Myftar
Memia, punonjës të Shtëpisë
Botuese, të cilët kritikuan rëndë
romanin.

Në esencë kritika të forta bënë
dhe Naum Prifti dhe Jakov Xoxa,
por në disa raste duke i justifikuar
gabimet ose duke i zbutur ato.
Naum Prifti, ndonëse e kritikoi për
frojdizëm, sensualizëm, paqartësi
dhe dobësi të tjera, ai e justifikoi
ndonjë herë duke vënë në dukje se
autori tjetër gjë ka dashur të thotë,
tjetër ka thënë dhe se romani
mund të rregullohet.

Gjergj Zheji, midis të tjerave tha
se ishte nisur nga qëllimi për të
vënë në dukje se në shoqërinë tonë
ka edhe raste si Kreshniku. Per-
sonazhi kryesor bëhet i tillë, pasi
në shtëpinë e tij e mbajnë të ndry-
dhur, nuk e lënë në kontakt me
jetën. Pranoi se "mund të ketë sh-
karë në shumë fraza e stërhollime
në analizën frojdiste", por kundër-
shtoi mendimin se mund të jetë
nisur nga koncepti i Frojdit. Vuri
në dukje se heroin kryesor e ka kon-
ceptuar "si qënie shoqërore dhe jo
biologjike, siç u tha". Shtoi se ësh-
të dakord me shumë nga vërejtjet

që iu bënë.
Në fund të dis-

kutimit shoku Xhelil
Gjoni, pasi analizoi ga-
bimet ideologjike të ro-
manit, e dënoi atë për
shtrembërimin e reali-
tetit dhe tregoi se këto
e kanë burimin në
ndikimet nga autorët e
literaturat e huaj, në
dobsitë ideore në
formimin e autorit dhe
në mosnjohjen e jetës.

Autori i romanit,
Gjergj Zheji, ndonëse
pranoi disa nga vërejt-
jet ai nuk u thellua si
duhet në fajin e tij,
prandaj shokët që dis-
kutuan e kritikuan për
këtë dhe theksuan se
ai duhet të reflektojë.

Dhe nga leximi që i
kemi bërë ne këtij ro-
mani, shihet se në të
shtrembërohet realite-

ti dhe janë të qarta disa koncep-
time ekzistencialiste, si vuajtja e
pakuptueshme e personazhit,
protesta e pikpamjet anarshiste për
lirinë, vetmia, fajësia e të gjithëve
për gabimet e heroit, veprimet e
pamotivuara, si dhe disa koncepte
frojdiste.

Porositë që jep shoku Ramiz në
shënimin për informacionin që
dërgonte Shtëpia Botuese "Naim
Frashëri", sa na u dha materiali, ne
ua kemi trasmetuar shokëve të
Komitetit të Partisë, të Ministrisë
dhe Lidhjes. Veç diskutimit të
posaçëm, përt të cilin bëhet fjalë
në informacion, romani u kritikua
edhe në një mbledhje të gjërë me
shkrimtarët kur u bë diskutimi
krijues për romanin "Në kërkim të
së vërtetës", prandaj nuk u bë
mbledhje tjetër.

Reçenzentë të romanit kanë
qenë: Floresha Haxhiaj, punonjëse
në Institutin e Gjuhësisë, e cila e
ka quajtur vepër dekadente dhe e
kritikonte rëndë në reçensionin e
saj.

Naum Guxho gjithashtu bënte
vërejtje thelbësore për gabimet që
kishte romani në trajtimin e prob-
lemeve të familjes dhe të person-
azhit kryesor.

Reçenzenti i tretë, Bashkim
Kyçyku, i cili bënte vërejtje, por
nuk godiste në shënjë. Thoshte se
ka mendime të gabuara, por mund
të ripunohej e të bëhej i
botueshëm. Më vonë, kur mori vesh
që për romanin ka vërejte esen-
ciale, shkoi, morri reçensio-
nin dhe e korigjoi atë. Për



DOKUMENTET
SHKRIMTARET NE DIKTATURE

EKSKLUZIVE / Zbulohet letra e Ramiz Alisë e vitit 1978 për instruktorët e Komitetit
Qendror, lidhur me romanin "Mosha e burrave", të shkrimtarit Gjergj Zheji

Ramizi: Romani i Gjergj Zhejit, ndyrësirë,
imoral, reaksionar, autori armik i partisë

Diskutimi i Dritëroit: Romani i Zhejit është i
gabuar që në embrion, ka ndikime frojdiste

Dashnor Kaloçi

Së shpejti libri më i ri,
"Shkrimtarët dhe

artistët nën diktatin
komunist", i gazetarit

dhe studiuesit
të njohur,

Dashnor Kaloçi

““



Gjergj Zheji

Ramiz Alia
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këto veprime u thirr në drej-
tori, iu hoq vërejtja, u pezu-

llua për një vit si reçensent dhe u
njoftua dhe Lidhja e Shkrimtarëve
ku ai punon si redaktor në gazetën
"Drita".

Gjergj Zheji nuk është në profe-
sion të lirë. Ai punon si libretist në
Teatrin e Operas. Komitetit të Par-
tisë dhe Ministrisë i kemi thënë
porosinë që të transferohet nga Ti-
rana e të dërgohet si mësues diku
në ndonjë fshat.

Komiteti i Partisë ka vendosur
ta largojë, por deri tani nuk është
bërë gjë, mbasi nuk kanë mundur
ta zëvëndësojnë. Kemi biseduar

disa herë për këtë çështje dhe do
ta ndjekim deri sa të zbatohet po-
rosia.

Mehmet Karakushi
Jakup Mato
20.3.1979
………………………………
REPUBLIKA POPULLOR SO-

CIALISTE E SHQIPERISE
SHTEPIA BOTUESE "NAIM

FRASHERI"
Nr….Prot…….
Tiranë, më 22.3.1978
I N F O R M A C I O N
Më 11.3.1978, pranë kryesisë së

Lidhjes së Shkrimtarëve dhe
Artistëve të Shqipërisë, u disku-

tua dorëshkrimi i romanit, "Mosha
e burrave" i autorit Gjergj Zheji.

Në këtë diskutim morën pjesë:
nga Lidhja e Shkrimtarëve,
Dritëro Agolli, Agim Cerga, Jak-
ov Xoxa, Naum Prifti, e Hasan Pe-
trela, nga Shtëpia Botuese "Naim
Frashëri", Thanas Leci, Alqi Kris-
to, Myftar Memia e Stavri Kristo.

Ndodhej dhe autori i dorësh-
krimit, Gjergj Zheji.

Në këtë mbledhje mori pjesë
dhe sekretari i Komitetit të Partisë
së rrethit, shoku Xhelil Gjoni.

Pasi diskutuan të gjithë pjesë-
marrësit, u arritën në këto për-
fundime:

1. Në qëndër të këtij romani, si
hero kryesor i veprës është vënë
një nxënës i shkollës së mesme,
Kreshniku, i cili nga që gjoja nuk
gjen kushte në familje dhe në sh-
kollë për të afirmuar personalite-
tin e tij, pëson një krizë
shpirtërore të rëndë.

Për t'u hakmarrë ndaj familjes
dhe shoqërisë, që i pëlcasin buzën
me "mos-ët" e tyre, ai thellohet në
veprimtarinë e tij iracionale dhe
instiktive; rob i instiktit seksual
ai tenton të përdhunojë shoqen e
klasës, Xhulin, sepse e "dashu-
ron". Mirpo veç të tjerave, dashu-
ria e tij është një dashuri e mbësh-

tetur vetëm në paraqitjen e jash-
tëme të vajzës, në bukurinë e
trupit, syve, vetullave, flokëve,
lëvizjeve të trupit të saj. Kreshni-
ku nuk i përfill fare cilësitë e vir-
tutet etiko-morale. Ai ka vetëm
një preokupacion, "të dashurojë".
"Përse njerizt nuk i mësojmë fëm-
ijët të bien në dashuri (nga teksti
nënkuptohet në kontakte seksu-
ale), sa më parë, por përkundrazi,
bëjnë çmos që t'i ruajnë nga
dashuria?" - thotë ai në faqen 28
të dorëshkrimit.

I dezilizionuar nga dashuria, ky
paramaturant fillon e pi cigare
dhe raki, vjedh kostumin e fqin-
jit, mbyt macet, braktis shkollën,
shëndrrohet në një individ agre-
siv dhe vetëm kur kryen krime, ai
ndjen kënaqësi dhe pavarsi.

Heroi i veprës është një i
sëmurë psikik, si heronjtë e Kamy-
s, Sartr-it etj, karakteri i të cilit
përcaktohet nga instiktet. Ai ësh-
të një hero i jashtëzakonshëm,
psikopat, si në romanet e Dos-
tojevskit. Kreshniku i kapërcen
kufijt e rrugaçërisë, që mund të
ndeshet si mbeturinë e ndikim i
huaj në realitetin tonë. Ai është
tip i stisur nga autori. Në sho-
qërinë tonë nuk ka shkaqe
ekonomike-shoqërore për të lin-
dur një hero të tillë dekadent.

Figura e Kreshnikut s'ka asgjë
të përbashkët me të rinjtë tanë rev-
olucionar dhe më e keqja është se
në roman nuk gjejmë asnjë të ri ose
të re tjetër që të mëshirojë idealet
e larta, tiparet dhe virtutet e rin-
isë sonë revolucionare. Përkun-
drazi, veç Kreshnikut, na jepen me
simpati nga autori edhe të rinj të
tjerë "të shpenguar" që "e kanë fitu-
ar personalitetin e tyre" dhe janë
më të molepsur se ai. (Skenat e të
rinjëve që janë grumbulluar para
Kafe "Flora". Fq. 74-77 etj).

Shkarjet e autorit në skalitjen
e figurës së Kreshnikut i rëndon
fakti se ai i trajton problemet e
pjekurisë seksuale krejt në aspe-
ktin biofiziologjik. Shtrimi i këty-
re problemeve për moshën e

Kreshnikut, madje edhe për më të
rinj se ai, është i parakoshëm dhe
stimuli i tyre si problem qëndror
të rinisë shkollore, bie ndesh me
praktikën tonë pedagogjike, me
traditat tona, me normat e moralit
tonë socialist dhe me vetë idealet
e mëdha të rinisë sonë.

…………………………………..
e) Në pasqyrimin e mar-

rëdhënieve familjare autori niset
nga teoria e konfliktit të brezave
dhe dënohet konservatorizmi nga
pozita liberale si ato që predikon-
te Fadil Paçrami para Pleniumit
të IV-të të K.Q. të Partisë.

………………………………

Kreshniku thotë: "Bokaçioja qe
ngritur kundër shoqërisë duke
përdoruar dashurinë si armë
lufte, ai e sulmonte shoqërinë feu-
dale me anë të dashurisë….Këtë
armë duhet ta përdorja edhe unë
për t'u pjekur" (fq. 25).

g) Autori përdor teknika dhe
mënyra të pasqyrimit të realitetit
sipas romanit perendimor.

………………………………
Kështu, mbledhja arriti në për-

fundimin se vepra është tërësisht
e gabuar dhe bie ndehs me pa-
rimet themelore të realizmit so-
cialist.

D R E J T O R I
(Thanas Leci)
…………………………………..

LETRA E RAMIZ ALISE PER
DY INSTRUKTORET E KOMI-
TETIT QENDROR

Nga ky informacion del që ro-
mani jo vetëm është tërësisht i
gabuar, por është reaksionar, i
poshtër, imoral.

Shtëpia Botuese ka bërë mirë që
s'ja ka botuar dhe që ka organizuar
diskutimin. Por nuk na thuhet:

a) Ç'qëndrim mbajtën pjesë-
marrësit? A e dënuan të gjithë
këtë vepër armiqësore? Na intere-
son ky qëndrim.

b) Kush kanë qenë recenzentët
dhe a e kanë hedhur poshtë të
gjithë?

c) Po autori çfarë tha? Pse e ka
shkruar këtë ndyrësirë?

Ç'qëndrim mbajti në mbledhje.
(Natyrisht kjo s'e lan atë, por të
paktën a bën përpjekje për t'u
thelluar në fajin e tij?).

Mendoj se ky roman duhet të
dënohet në një mbledhje të
Lidhjes së Shkrimtarëve dhe au-
tori të hiqet nga profesioni i lirë,
të transferohet nga Tirana dhe të
dërgohet si mësues diku në ndon-
jë fshat.

Në mos gaboj, ky njeri (Gjergj
Zheji), edhe me Fadil Paçramin ka
qenë ngatërruar. I dha dorën Par-
tia por nuk vuri mënd, sepse du-
het të jetë armik i Partisë.

Ramiz
24.III.'78
Bisedoni me shokët
Xhelil dhe Dritëro,
Ç'mendojnë dhe ata.

Ramiz
………………………………
Shënim
Porositë qe jep shoku Ramiz për

Gjergj Zhejin, autorin e romanit
"Mosha e burrave", ja trasmetuam
menjëherë shokut Xhelil Gjoni,
Dritëro Agolli dhe shokëve të Min-
istrisë.

Për pikëpyetjet që bën shoku
Ramiz si nga ne dhe nga shoku
Xhelil Gjoni, janë dhënë disa sqa-
rime.

Më datën 20.I.1979 u kujtua dhe
njëherë se ç'po bëhet. Ai na tha në
telefon që për këtë çështje ka
biseduar dhe vetë me shokun
Ramiz e Hysni, dhe e ka parasysh,
por masa për ta larguar s'kanë mar-
rë, se presin të gjejnë njeri për ta
zëvëndësuar. Do të përpiqen ta
shpejtojnë.

Mbi diskutimin që iu bë roman-
it në mars të vitit 1978 u dënua kjo
vepër duke kritikuar rëndë autor-
in. Prandaj më vonë nuk u bë
ndonjë mbledhje tjetër.

Materiali të arshivohet. Sektori
i Arsimit po ndjek porosoitë e dhë-
na për autorin.

Mehmet Karakushi
23.I.1979 Jakup Mato
…………………………………..

(V(V(V(V(Vijon)ijon)ijon)ijon)ijon)



Dritëro Agolli me kolegët e tjerë shkrimtarë, Tiranë, 1972



E martë 17 Prill 201814 - KULTURE

KUJTIME

Një rrëfim për "shtëpitë e
gëzimit" dhe vajzat e lira në Paris

Nga Luan Rama*

Kronikë parisiene e një diplomati shqiptar në
kryeqytetin francez, kur rrëzohej statuja e Enverit

Data 1 mars 1991.
Statuja e Enver Hox-
hës kishte dhjetë ditë
që ishte shembur në

sheshin e Tiranës nga zemërata popullore. Më
28 shkurt, dy ditë më parë kisha mbërritur në
Paris si diplomat në fushën e kulturës dhe atë
natë ekipi i ambasadës ishte ftuar të shikonte
një spektakël cirku, i cili ishte vendosur në Bois
de Boulogne, në periferi të kryeqytetit francez.
Ishte e para herë që dy vajzat e mia, dhjetë dhe
tetë vjeçe do të shikonin një cirk perëndimor.
Nga mesnata spektakli mbaroi dhe ne po dilnim
nga ai pyll i heshtur dhe me pak drita. Po ecja
bashkë me një diplomat tjetër më përpara, si
dhe vajzën e vogël që kisha në krah kur papri-
tur dy femra të bukura mbuluar me peliçe të
fisme na dolën përpara dhe na treguan me një
lloj demostracioni trupat e tyre pothuaj lakuriq.
Ishte diçka e papritur dhe ne si diplomatë
"stoikë" vazhduam të largoheshim duke qeshur,
ndërkohë që vajza ime e vogël kthente kokën
me sy të skandalizuar, nga një pamje që kurrë
nuk e kishte imagjinuar. Të nesërmen në
mëngjes, sa u zgjua, ajo mu afrua dhe më pyeti:
"Babi, i pe mbrëmë ato dy gratë lakuriq? - Cilat
gra? - bëra të paditurin… duhet të kesh parë
ëndërr!... Ajo heshti dhe unë u largova. Njëzet
vjet më vonë i tregova se ai imazh kishte qenë
real dhe ajo u shkri në të qeshur që vërtet
kisha besuar se kishte parë ëndërr…. Ky ish-
te gjithashtu një realitet parisian, ai i prosti-
tutave, i "shtëpive të tolerancës" apo "shtëpive
të gëzimit" e "shtëpi të kënaqësisë", siç do të
quheshin në kohë të ndryshme.

Një vit më vonë duke shkuar tek një mik
francez, vura re se rruga "Saint Denis" ishte
mbushur me femra që dilnin mbrëmjeve dhe
prisnin klientët e tyre, të cilët kalonin, përshën-
deteshin me to, pastaj ngjiteshin sipër aparta-
menteve. Dhe kjo ishte pothuaj në zemër të Pa-
risit. Disa muaj më vonë, me një ministër që kish-
te ardhur transit në Paris, hipur në akine, papri-
tur u gjendëm në rrugën "Saint-Denis"… Atëherë
nuk i njihja mirë rrugët e Parisit dhe menjëherë
gjeta një vend të kthehesha, por vura re se minis-
tri u vu në siklet të madh në atë rrugë ku kalonin
makina, por që prostitutat gëlonin… Vite më pas,
duke shkruar romanin "Camera obscura - origji-
na e botës", ku tregoja dhe historinë e tablosë em-
blematike të piktorit francez Gustave Courbet,
m'u desh të përshkruaja dhe jetën e "shtëpive të
gëzimit" (maisons-closes: shtëpi të mbyllura) në
Parisin e gjysmës së dytë të shekullit XIX dhe
jetën private të ambasadorit turk, Khalil Bey. Halil
Bej ishte në fakt nga shqiptarët e afërt të Meh-
met Ali Pashës së Egjiptit, por që kishte bërë kar-
rierë në Ministrinë e Jashtme turke. Ai preferon-
te artin dhe femrat, shoqëria e tij ishin balerinat
dhe markezet vejusha; jetonte botën e bordellove
edhe pse ishte një diplomat karriere mjaft i aftë.
Pas darkës, në orët e vona, në sallonet e ambasa-
dorit, pihej verë dhe diplomatët e gjeneralët
francezë dëfreheshin me disa nga yjet e prosti-
tucionit aristokratik, siç ishte zonjusha Parly, e
cila lahej në vaskë me qumësht apo mbushur
me shampanjë. Ishte ai që e porositi piktorin t'i
pikturonte seksin e femrës, tablo të cilën pas
darkave e tregonin me një ceremonial më vete.
Në vitet 1860-1870, bordellot aristokratike të Pa-
risit ishin në "Rue Chabanis", "Rue Godod
Moroy"… e famshmja "One-two-two", "Sphinx",
"Tek Margarita", "Lulja e bardhë"… Madje, në
bordellon e 12, "Rue Chabanis" (e hapur
fillimthi nga një irlandeze) kishte dhoma të
pagëzuara si "dhoma orientale", "dhoma indi-
ane", "dhoma japoneze", "dhoma Louis XV"
(meqë mbreti Luigj XV mbahej si një i uritur
seksual)…, që frekuentoheshin nga ministra,
deputetë, ambasadorë… Aty kishte edhe një
vaskë në formë mjellme që mbushej me sham-
panjë. Më e habitshmja ishte se princi anglez
Edward VII, i cili vinte shpesh në Paris, në
këtë bordello kishte apartamentin e tij dhe ku
padronia kishte ndërtuar një lloj kolltuku të
çuditshëm, ku princi anglez bënte aktin sek-
sual… Ky kolltuk i quajtur "fauteuil de vo-
lupté" (Kolltuku i voluptetit) edhe sot e kësaj
dite nuk është gjetur se cili koleksionist e
zotëron. Në fakt, shekulli XIX ishte shekulli
ku shoqëria franceze sikur doli disi nga "bina-
rët" e puritanizmit. Bordellot gëlonin nga të
katërta anët dhe prefektura e policisë kishte
adresat, numrin dhe emrat e prostitutave që
merrnin licencën për të punuar në to. Në një

shkresë të prefekturës, për lagjen Nr.2 shkru-
hej: "Rue d'Aboukir" - 25 femra; "Rue
d'Amboise" - 18 femra; "Rue Sainte Anne" - 16;
"Rue Blondel" - 17; "Rue Chabanais" - 21; "Rue
Colbert" - 26; "Rue de la Lune" - 10… etj. Madje
kishte një vend që quhej "Cour des Miracles"
("Oborri i Mrekullive") dhe aty mblidheshin
me dhjetëra prostituta. Disa prej tyre njiheshin
për famën dhe teknikat e tyre, mesa duket ish-
akrobate apo balerina. Disa quheshin "Agnes
me duart e bardha", "Margarita çalamania",
"Maria e zeshkët" "Topolakja", etj. Por brenda
këtyre bordellove ishte edhe drama e shpesh
tragjedia e shumë vajzave të mjeruara, që dety-
roheshin të shiteshin për të mbijetuar. Një nga
ngjarjet më të trishta ishte ajo e "Trëndafilit
të zi", siç e quanin, një mulate e ardhur nga
kolonitë që e detyronin të tregonte seksin e
saj të zhvilluar në ballot e shfrenuara të
markezëve gjersa e gjymtuan. Pikërisht në
këtë kohë, me shpikjen e fotografisë filluan
të shpërndahen dhe kartolinat-foto të prosti-
tutave dhe shtëpive publike. Madje, jo pak pik-
torë impresionistë e post-impresionistë i për-
dorën ato si modele për tablotë e tyre erotike.

Duke u informuar gjithnjë për romanin tim
"Camera obscura", pikasa se bota erotike e Pa-
risit të shekullit XVIII-XIX ishte tronditëse.
Para shekullit të Courbet (Kurbesë) dhe të
Halil Beut, Luvri ishte mbushur me një mori
të pafund kioskash dhe lloj-lloj barangash ku
strehoheshin artistët e rrugëve, piktorë dhe
shumë prostituta. Pas Revolucionit u vu re një
shfrenim i madh në drejtim të seksit. Njerëzit
e kujtonin veten plotësisht të lirë dhe se mund
të bënin ç'të donin, madje të rijetonin edhe
orgjitë e Sodomës të përshkruar nga markezi
Sad. Revolucioni u kishte sjellë lirinë e vërtetë.
Sadi bënte thirrje për lirinë totale seksuale dhe
jetën "libertine", të lirë, duke botuar veprat e
para të tij si "Justine" apo "Fatkeqësitë e vir-
tytit", "Njëqind e njëzet ditët e Sodomës", "Di-
alog midis një prifti dhe dikujt që po vdes", etj.
Por shteti i ri i dalë nga Revolucioni, shpejt
kërkoi të vendoste rregulla. Nga njëra anë u
priste kokat mbretit Louis XVI dhe
mbretëreshës Mari Antuanetë, si dhe një sërë
revolucionarëve të njohur, dhe nga ana tjetër

shkatërronte kioskat dhe bënte regjistrimin e
prostitutave. Shekulli i XVIII dhe XIX ishte
"koha e artë" e kurtizaneve, apo e atyre që qu-
heshin "femmes du monde", pra "gratë e botës".
Kategoria e parë ishin gratë e pasura që i
jepeshin qejfit për ambicie, apo për të thyer
jetën monotone me burrat e shtëpisë, të cilët
nga ana e tyre bënin po të njëjtën gjë. Shumë
prej tyre ishin intelektuale dhe imitonin sh-
krimtaren Zhorzh Sand, siç do të imitonin
shumë vite më vonë shkrimtaren Louise Co-
let, të dashurën e shkrimtarit Gustave Flubert.
Së dyti, vinin balerinat e operës dhe aktoret e
trupave të ndryshme, këngëtaret e rrugëve,
të restoranteve luksoze, kabareve etj. Së tre-
ti, vinin punëtoret e dyqaneve të ndryshme,
të cilat pas punës te pronarët e tyre shkonin
të përjetonin qejfet e bujtinave të
zhurmshme dhe gazmore. Dhe së fundi ish-
in ato të "maisons closes", për të cilat prosti-
tucioni ishte një profesion si gjithë profesio-
net e tjerë dhe burim i ekzistencës.

Arkeologu Leon Rey, i cili në vitet 1930, për
16 vjet rresht gërmoi për zbulimin e qytezës
antike të Apolonisë, në një nga kthimet e tij në
Paris, meqë kishte gjetur një vazo të rrallë të
pikturuar nga piktori i antikitetit grek Eufro-
nios, deshi të vërtetonte se ai vizatim nuk ishte
një fantazi e piktorit, por një realitet. Dhe për
ta vërtetuar këtë, siç kujton ai në kujtimet e tij
të botuara në Tiranë dhe në Paris, "Zotërit kish-
in të drejtë", lidhur me figurën e një prostitute
antike, shkruante: "Në këtë periudhë jeta në
Paris nuk ishte e shtrenjtë. Nuk ishte një jetë e
vështirë, por një jetë e gëzueshme. Dy hapa larg
Bibliotekës Kombëtare, kishte dy 'Shtëpi' pros-
titucioni mjaft të njohura, njëra në numrin 12
të Rue de Chabanais dhe tjetra në 8, Rue Col-
bert. Femrat e atij klubi të klasës së lartë ishin
vajza shumë të bukura dhe të zgjedhura. Midis
tyre mund të gjeje një numër të madh femrash
franceze, italiane, ruse, jugosllave madje dhe

vajza ezmere mjaft të bukura të ardhura nga
ishujt Antilles. Nëse fasadat e këtyre "shtëpive"
nuk binin shumë në sy, kjo gjë nuk ndodhte
brenda tyre, ku një dekor tepër i veçantë dhe
pasqyra plot shkëlqim i tërhiqnin menjëherë
sytë e çdo vizitori (madje pasqyra kishte dhe
në tavanet e dhomave). Binin në sy zbuku-
rimet e shandanët e mëdhenj, mobiliet e kro-
muara që flakërinin, sofatet e gjëra dhe moke-
tet e trasha. Gjithçka të linte përshtypjen e
një luksi të rafinuar.

Kur hyje në këtë "Shtëpi", padronia thër-
riste vajzat e lira që të zbrisnin në sallon, ku
ato viheshin në rresht ashtu të heshtura, nudo
e të qeshura, veshur me papuçe të thjeshta
ngjyrë rozë. Padronia ishte një grua e thekur
dhe elegante, veshur me një fustan mëndaf-
shi të zi. Në qafë kishte një gjerdan të mrekul-
lueshëm perlash dhe në gisht i shkëlqente një
diamant i jashtëzakonshëm.

- I thashë se nuk ishte e nevojshme të na
tregonte të gjitha vajzat, - më tha Marcel, kur
ende po ngjiteshim. "S'ka rëndësi fiziku, na du-
het një vajzë e shkathët dhe e zhdërvjelltë".
Ajo e kuptoi mesazhin dhe pas pak bëri të zbris-
te një kuqe me një trup të përsosur, por me
një shprehje të ndrojtur dhe të rezervuar, plot
pika të kuqe në fytyrë si një vezë gjeldeti.

- Ju do të jeni tepër të kënaqur - tha padro-
nia - ajo punon shumë mirë dhe për më tepër
ka qenë akrobate cirku.

Kur ne ngjitëm shkallët, unë i tregova asaj
fotografinë e vazos me vizatimet erotike.

- Sa e bukur është? Vallë ju e keni vizatu-
ar? - tha ajo.

Unë i premtova një bakshish të mirë, me
kusht që ajo të na demonstronte të njëjtën gjë.
Kjo kërkesë e bëri të qeshë dhe ajo pranoi men-
jëherë, "OK"! Duhet ta pohoj që si njëri dhe
tjetri, ne bëmë sa mundëm, por pa ndonjë re-
zultat, sepse ai pozicion ishte i pamundur të
arrihej. Duke zbritur, pashë padronen që ish-
te ulur qetësisht në hyrjen e bordellos, ku një
buqetë e mrekullueshme lulesh ishte vendo-
sur në një komodinë të stilit Luigj XV. Ajo zg-
jodhi një karafil të kuq në tone të errët dhe
duke ma vendosur në një nga kopsat e xha-
ketës më tha me përkujdesje:

- Shpresoj të keni mbetur i kënaqur dhe
mos hezitoni të vini përsëri.

- Dhe me një buzëqeshje djallëzore shtoi:
- Ç'rëndësi kanë fantazitë që ju shkojnë në
mendje… S'ka pse të kesh turp, vogëlushi
im..."!

Vetëm pas Luftës së Dytë Botërore, në
Francë pati një përpjekje për t'i mbyllur sh-
tëpitë publike nëpërmjet ligjit dhe kjo erdhi
si rezultat i luftës së një ish-prostitute, Mar-
the Richard, e martuar më së fundi me një të
pasur, e cila bëri emër në kohën e Rezistencës
franceze gjatë luftës, çka solli që ajo të ishte
një nga këshilltaret e bashkisë së Parisit. Kuj-
timet e saj të hidhura, kur në një garnizon
ushtarak në Nancy duhej të shkonte me 50
ushtarë në ditë, e shtynë të vihej në krye të
betejës për mbylljen e "shtëpive të tolerancës".
Por e vështirë të ndaloje një nga profesionet
më të vjetra të botës. Ajo mori forma të tjera në
mënyrë të paligjëruar çka vazhdon edhe sot,
ku prostitutat janë disi më pak të dukshme, por
gjithnjë të pranishme në rrugët e qytetit e në
veçanti në periferi, në Bois de Boulogne, Vin-
cennes, Nation, shpesh në kamionçinat e tyre,
të cilat janë shndërruar në dhoma prostitucio-
ni. Ndryshimet e sistemeve politike në Lind-
jen evropiane solli edhe një dyndje të prosti-
tutave te këtyre vendeve, çka krijoi dhe "luftën"
e çmimeve mes tyre dhe prostitutave franceze.

Pjesë nga libri “Mbresa parisiane”
që do të botohet së shpejti
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Robert Ndrenika, Naun Shun
di, Alfred Trebicka, Vasjan
Lami e dhjetëra artistë të

tjerë, janë mbledhur para Teatrit
Kombëtar për të protestuar
kundër shembjes së godinës, siç
kanë bërë çdo të hënë të gjashtë
javëve të fundit.

Para godinës që rrezikon, për
shkak të prezantimit të një projekti
për një teatër të ri nga qeveria, ata
vijojnë të kundërshtojnë qeverinë,
megjithëse ministrja e Kulturës
Mirela Kumbaro ka deklaruar se ai
që u prezantua nga qeveria është
vetëm një propozim. Duke qenë se
deklaratat e kryeministrit me ato
të ministres dhe arkitektit Bjarke
Engels bien në kundërshtim me
njëra-tjetrën, artistët, vijojnë pro-
testën, duke kërkuar: të drejtën
publike lidhur me aksesin në infor-
macion; të drejtën e pjesëmarrjes
publike në vendimmarrje dhe

DEBATI

Derhemi: Çuli na mbylli derën, po
lëpihet, të tërhiqet nga vendimi

Ndrenika: Projekti qeveritar
për Teatrin mban era kusari

Çuli, një javë më parë për "GSH":
Do i jap ambientet për protestë

Fatmira Nikolli

detyrimin e vendimmarrësve për
një proces të drejtë, ose qasjen e
publikut në drejtësi.

Javën e shkuar artistët kanë
prezantuar një projekt tjetër të re-
alizuar nga një arkitekt shqiptar, i
treti për Teatrin Kombëtar pas pro-
jektit të qeverisë dhe skicë idesë
së Bujar Kapexhiut.
TAKIMI I DJESHËM

Në takimin e mbajtur dje në
orën 18:00, aktori Robert Ndrenika
u shpreh se edhe ndërkombëtarët

janë kundër projektit të PPP për
teatrin. Ndrenika tha se në
ndërtimin e godinës së re, ku
qeveria ka parashikuar për Teatrin
Kombëtar mban "era" kusari dhe
hajdutëri. Sipas tij, po tentohet të
grabitet prona e Teatrit.

"Këta duan të vjedhin tokën.
Nuk duhet të flasim vetëm ne, të
flasë edhe ministri i Financave,
edhe Kryetari i Kuvendit. As
ndërkombëtarët nuk i duan PPP.
Këtu vjen era kusari. Mua, më tha

dikush që edhe ndërkombëtarët
s'janë dakord me këtë partnerite-
tin privat, ca të them, të na lënë
prapë … Kiço Londo këtu ka gje-
tur dy ustallarë nga Maqellara dhe
e ka mbajtur shumë mirë, prandaj
këtu vjen era kusari, era hajdut-
llëk",-tha ai. Pjesë e kësaj proteste
u bënë edhe aktivistë të shoqërisë
civile, të cilët mbështesin aktorët,
ndërsa akuzojnë qeverinë se po e
lë vendin pa Teatrin.

Në fjalën e tyre përpara Teatrit,

artistët nuk kanë kursyer as
akuzat ndaj drejtorit të rizgjedhur
të këtij institucioni Hervin Çuli.

Ishte aktori Arben Derhemi, që
në fjalën e tij akuzoi Çulin se i ka
mbyllur derën e Teatrit artistëve
që protestojnë ndaj qeverisë.

Sipas Derhemit, aktorëve nuk u
është lejuar të kalojnë pragun e
derës së teatrit, ndërsa i bën thir-
rje Çulit të tërhiqet nga vendimi i
tij.

"Ai që ka lëpirë dhe do të lëpijë
edhe 4 vite të tjera, vepra e radhës
ishte që na mbylli derën dhe ka për
detyrë të na hapë derën ne,
sindikatës së Teatrit. Ai që është
rizgjedhur nga kryeministri dhe
ministrja e Kulturës bëri veprën e
fundit dhe na ka mbyllur derën
dhe nuk na lë të futemi brenda",-
është shprehur Derhemi.
ÇFARË THA ÇULI

Në intervistën e tij për "GSH", e
para pas marrjes së mandatit të ri
si drejtor, Hervin Çuli pat premtu-
ar se do të japë ambientet e TK, për
artistët që protestojnë.

"GSh" kërkoi të dinte nga Çuli
si drejtor i ri, ç'qëndrim do mbajë
me artistët që kanë 2 muaj që pro-
testojnë: do u japë hapësirë që të
protestojnë, siç ka bërë deri tani,
do jetë asnjanës, apo cili do të jetë
qëndrimi i tij?

Në përgjigje Çuli tha se i ka
dhënë ambientet jo vetëm, sepse e
kërkon ligji, por edhe sepse nuk ka
asnjë arsye për të mos ua dhënë.
"Kam dhënë ambiente kur është
kërkuar ambient. Do vazhdoj ta bëj
kur ta kërkojnë. Por nuk mund të
jap skenën nëse në skenë ka pro-
va. Do e jap prapë nëse kërkohet
siç duhet, në bazë të ligjit dhe, sepse
unë nuk kam asnjë arsye pse të
mos e jap hapësirën. Unë do t'i ofroj
ambient, sepse është detyrim i imi
ta bëj një gjë të tillë, është detyrë
e imja, dhe, sepse në fund të fun-
dit, shpresoj që e gjithë kjo, të jetë
për të mirën e të ardhmes së Teat-
rit Kombëtar". Çuli shtoi se beson
që është për të mirën e Teatrit e
gjithë kjo.

FATMIRA NIKOLLI

Përse më urren? Çfarë, nuk
pretendova se drama jonë do

të ishte një rikthim i bujshëm
për mua... Ti më pyet shpesh, ku
janë artistët e vërtetë, ata që nuk
varen nga tullat e teatrit, por nga
dallgët e shpirtit? Unë hesht...
S'kam përgjigje ...

E vërteta e hidhur do të ishte
shumë për një krijesë kaq të
brishtë. Ndaj e shkrova këtë
dramë! Duhet të gjeja një
mënyrë për të të mbrojtur! Tash-
më kemi bërë një rrugë të gjatë,
me forcat tona, ndaj jemi rrezik
për sistemin. Kur të tjerë lëpi-
heshin zyrave a kafeneve, unë
dhe ti, mjekonim plagët nga ske-
na e rrënuar, por... harroi të
gjitha! Kthehu në rol! Të hum-
basim plotësisht në "Dramën e
dy karaktereve".

Kështu nis në Teatrin Ko-
mbëtar Eksperimental "Kujtim
Spahivogli" vepra pjesërisht au-
tobiografike e autorit Tennesse
Williams. "Drama e dy karakter-
eve" është pjesërisht auto-
biografike. Personazhi i Clare
është frymëzuar nga Rose Will-
iams, motra e autorit, kurse Fe-
lice, personazhi tjetër, është ba-
zuar në karakterin e vetë autorit.

"Natyra e kufizuar e ekzis-

"DRAMA E DY KARAKTEREVE" DHE
NJË MESAZH PËR TULLAT E TEATRIT

tencës njerëzore" ishte një nga
tematikat e rëndësishme gjatë kar-
rierës së Williams-it dhe kjo vepër
konsiderohet si qasja e tij më per-
sonale e mundshme.

Në fillimet e saj, shfaqja nuk u
prit mirë, as nga kritika dhe as nga
publiku, madje shpesh u kon-
siderua si arratisje prej teatrit, por
"Drama e dy karaktereve" vërtetoi
të kundërtën.

Ajo erdhi premierë për herë të
parë në Tiranë fundjavën që lamë
pas, nën interpretimin e Igli Zarkës
(Felice- personazhi i mbështetur
tek vetë autori) dhe Krist Lleshit
(Clare, personazhi i mbështetur
tek motra e autorit).

Teksti i mësipërm, me të cilën
Zarka nis interpretimin shfaqjen,
nuk është pjesë e veprës së Ten-
nesse Williams. Ka qenë zgjedhje

teatrit, por nga dallgët e shpirtit.
Dy të rinjtë, që nuk janë për herë
të parë bashkë në skenë, sjellin

tanimë një tjetër përmasë të ty-
ren në interpretim- nën petkun
e dy personazheve të reja që zb-
ulojnë dy botë njëherësh.

Nga salla më e re në
kryeqytet, një sallë e drunjtë,
"Drama e dy karaktereve" merr
jetë duke dhënë herë dramën e
dy karaktereve teatrale, e herë
dramën e një vëllai e një motre.

Në fakt, përvijimi që do du-
hej të ndante Felisin vëlla e Fe-
lisin partner në skenë, me Clare-
n motër e Clare-n partnere në
skenë, është i padukshëm. Dy
personazhet janë në një skenë
në qendër të sallës; ajo është
edhe dhoma e shtëpisë edhe ske-
na e teatrit.

Shfaqja është ndërtuar mbi
një tekst ku personazhet
kalojnë në plane të ndryshme
emocionale. Në pothuaj gjash-
tëdhjetë minuta, shfaqja rivjen
për publikun e kryeqytetit
edhe këtë fundjavë, në datat
20,21 dhe 22 prill. Zarka, pas
rolit të shkëlqyer të Alan Strang,
në veprën "Equus" të Peter Shaf-
fer, vitin e kaluar, ka guxuar me
një sfidë të re, të duke ofruar kon-
ceptin e tij regjisorial, mbi teks-
tin e përkthyer nga gazetarja
Kozeta Kurti.

e tij, që fjalinë që Ten-
nesse e kish lënë  me tri
pika "ti gjithmonë flet për
një teatër ...", ta kthejë në
një monolog ku shigjetat
drejtohen për godinën për-
bri: për artistët e vërtetë
që nuk varen nga tullat e
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Drejtori i organizatës: "Aleksandër Xhuvani" në Elbasan, 3.1 milionë lekë për abonim televizori

Skandali në universitetin e Durrësit,
150 milionë lekë për luksin e zyrave
Rigels Xhemollari: Zero investime për laboratorët

Voltiza Duro

Plot 150 milionë lekë të
vjetra janë shpenz
imet që janë përdorur

për pajisjet e zyrave të tit-
ullarëve në universitetin
"Aleksandër Moisiu" në Dur-
rës dhe asnjë financim për
laboratorët. Ndërkohë në
universitetin "Aleksandër
Xhuvani" në Elbasan rezul-
ton se janë shpenzuar 3.1
milionë lekë të vjetra për
një abonim vjetor televizori,
në një kohë që studentëve
nuk u ofrohet as internet
falas brenda ambienteve të
auditorëve. Këto shifra
zbardhen nga monitorimi i
organizatës rinore "Qën-
dresa qytetare", e cila ka
bërë një vëzhgim 6-mujor në
dy institucionet e arsimit të
lartë të sipërpërmendura si
dhe në Universitetin e Ti-
ranës. Në një intervistë për
"Gazeta Shqiptare", drejtori
ekzekutiv i kësaj organizate,
Rigels Xhemollari zbardh
problematikat më kryesore
që janë konstatuar në lidhje
me shpenzimet që bëhen
nëpër këto universitete. Ai
ngre alarmin se nga tarifat
që studentët paguajnë, nuk
janë bërë fare shpenzime
apo investime për shkencën
dhe arsimin, por vetëm për
luksin e zyrave të titullarëve.
Sipas Monitorimit të Auton-
omisë dhe Transparencës Fi-
nanciare të Universiteteve
Publike, Universiteti i Ti-
ranës ka një problematikë
më të madhe se dy të tjerët
për shkak të konfliktit pro-
cedural mes Bordit të Ad-
ministrimit dhe Rektorit,
problem i cili ka sjellë paso-
ja financiare duke mos bërë
asnjë investim për arsimin
apo universitetet, madje për
këtë shkak nuk është paguar
as edhe 1 bursë e vetme për
studentët ekselentë.
Xhemollari i bën thirrje të
gjithë studentëve e
prindërve që të fillojnë të

kërkojnë llogari për shpenz-
imet financiare në univer-
sitete.

"Qëndresa qytetare" ka"Qëndresa qytetare" ka"Qëndresa qytetare" ka"Qëndresa qytetare" ka"Qëndresa qytetare" ka
bërë një monitorim mbi in-bërë një monitorim mbi in-bërë një monitorim mbi in-bërë një monitorim mbi in-bërë një monitorim mbi in-
stitucionet e arsimit tëstitucionet e arsimit tëstitucionet e arsimit tëstitucionet e arsimit tëstitucionet e arsimit të
lartë. Për cilën periudhëlartë. Për cilën periudhëlartë. Për cilën periudhëlartë. Për cilën periudhëlartë. Për cilën periudhë
është bërë studimi dhe cilatështë bërë studimi dhe cilatështë bërë studimi dhe cilatështë bërë studimi dhe cilatështë bërë studimi dhe cilat
uniuniuniuniunivvvvversitete përfshin?ersitete përfshin?ersitete përfshin?ersitete përfshin?ersitete përfshin?

Monitorimi është reali-
zuar për periudhën shtator
2017 deri në mars të 2018-ës
në tre universitete publike
që janë: Universiteti i Ti-
ranës, universiteti i Durrësit
"Aleksandër Moisiu" dhe ai
i Elbasanit "Aleksandër Xhu-
vani". Fokusi i monitorimit
ka qenë menaxhimi i parave
dhe mënyra se si këto insti-
tucione të arsimit të lartë i
kanë shpenzuar paratë gjatë

kësaj periudhe.
Cilat janë disa nga prob-Cilat janë disa nga prob-Cilat janë disa nga prob-Cilat janë disa nga prob-Cilat janë disa nga prob-

lematikat që keni konstat-lematikat që keni konstat-lematikat që keni konstat-lematikat që keni konstat-lematikat që keni konstat-
uar gjatë monitorimit?uar gjatë monitorimit?uar gjatë monitorimit?uar gjatë monitorimit?uar gjatë monitorimit?

Problematika kryesore
me të cilën jemi përballur
kanë qenë vlerat e larta të
shpenzimeve të univer-
siteteve për sigurinë e
ndërtesave deri në 140 mil-
ionë lekë të vjetra në univer-
sitetin e Elbasanit. Ndërsa
në Universitetin e Tiranës
kemi konstatuar se plot 400
milionë lekë të vjetra janë
shpenzuar për punonjësit e
hequr padrejtësisht nga
puna, të cilët janë dëmshpër-
blyer në bazë të vendimeve
të gjykatës pasi kanë fituar
gjyqin. Këto vendime të
drejta pro punonjësve kanë

ngarkuar me përgjegjësi UT-
në që t'i paguajë këta punon-
jës të hequr pa të drejtë nga
puna, gjë që nuk do të
ndodhte nëse titullarët e
universiteteve do të ishin
më të përgjegjshëm. Këto
lekë duhet të shkonin për
investime, shumë më mirë
sesa për dëmshpërblime për
heqje të padrejta nga puna.

Ju thatë se 140 milionëJu thatë se 140 milionëJu thatë se 140 milionëJu thatë se 140 milionëJu thatë se 140 milionë
lekë të vjetra janë përdorurlekë të vjetra janë përdorurlekë të vjetra janë përdorurlekë të vjetra janë përdorurlekë të vjetra janë përdorur
për sigurinë e ndërpër sigurinë e ndërpër sigurinë e ndërpër sigurinë e ndërpër sigurinë e ndërtesatesatesatesatesavvvvveeeee.....
A nA nA nA nA nuk është i neuk është i neuk është i neuk është i neuk është i nevvvvvojshëm njëojshëm njëojshëm njëojshëm njëojshëm një
inininininvvvvvestim i tillë?estim i tillë?estim i tillë?estim i tillë?estim i tillë?

Së pari, godinat e univer-
siteteve nuk kanë nevojë për
siguri të lartë pasi nuk
zotërojnë pajisje, madje as
bankat nuk shpenzojnë kaq
shumë për sigurinë dhe së
dyti, nuk mund të paguash
më shumë për sigurinë e pa-
jisjeve sesa për vetë pajisjet.

Sa janë shumaSa janë shumaSa janë shumaSa janë shumaSa janë shumat e parat e parat e parat e parat e paravvvvveeeee
që ka marqë ka marqë ka marqë ka marqë ka marrë secili unirë secili unirë secili unirë secili unirë secili univvvvvererererer-----
sitet nga tarifat e studimitsitet nga tarifat e studimitsitet nga tarifat e studimitsitet nga tarifat e studimitsitet nga tarifat e studimit
që kanë paguar të rinjtë?që kanë paguar të rinjtë?që kanë paguar të rinjtë?që kanë paguar të rinjtë?që kanë paguar të rinjtë?

Ne i kemi kërkuar univer-
siteteve këtë shifër, por infor-
macioni është refuzuar dhe
jemi në proces ankimimi tek
Komisioneri për të Drejtën
e Informimit. Por dua të

theksoj se edhe paratë që
nuk vijnë nga tarifat e stu-
dentëve, vijnë nga prindërit
e tyre nëpërmjet pagesës së
taksave në buxhetin e sh-
tetit.

Mund të na jepni disaMund të na jepni disaMund të na jepni disaMund të na jepni disaMund të na jepni disa
fakte sesi ky buxhet ka sh-fakte sesi ky buxhet ka sh-fakte sesi ky buxhet ka sh-fakte sesi ky buxhet ka sh-fakte sesi ky buxhet ka sh-
kuar për luksin e zyrakuar për luksin e zyrakuar për luksin e zyrakuar për luksin e zyrakuar për luksin e zyravvvvve tëe tëe tëe tëe të
titullarëve?titullarëve?titullarëve?titullarëve?titullarëve?

Po ju jap vetëm dy të dhë-
na domethënëse për të kup-
tuar më qartë disproporcio-
nin mes shpenzimeve për
luks dhe atyre për kërkim
shkencor. Për periudhën e
monitoruar, universiteti i
Durrësit "Aleksandër Moi-
siu" ka paguar 150 milionë
lekë të vjetra vetëm për pa-
jisje zyrash për titullarët
dhe asnjë lek për pajisje për
laboratorët e studentëve.
Nga ana tjetër, universiteti i
Elbasanit "Aleksandër Xhu-
vani", ka paguar 3.1 milionë
lekë të vjetra për një abonim
vjetor televizori, ndërkohë
që ky universitet nuk ofron
minimalisht internet falas
brenda auditorit për stu-
dentët. Përtej kësaj kjo vlerë
e paguar tejkalon çdo vlerë
konkurrenciale operatorësh
televizivë që ka në treg.

Pas monitorimit,  ciliPas monitorimit,  ciliPas monitorimit,  ciliPas monitorimit,  ciliPas monitorimit,  cili
ngngngngnga unia unia unia unia univvvvversitetet rersitetet rersitetet rersitetet rersitetet reeeeezultonzultonzultonzultonzulton
më problematik?më problematik?më problematik?më problematik?më problematik?

Universiteti i Tiranës ka
një problematikë më të mad-
he se dy të tjerët për shkak
të konfliktit procedural mes
Bordit të Administrimit dhe
Rektorit, problem i cili ka
sjellë pasoja financiare duke
mos bërë asnjë investim për
arsimin apo universitetet,
madje për këtë shkak nuk
është paguar as edhe 1 bursë
e vetme për studentët ekse-
lentë.

Sa shpenzime janë bërëSa shpenzime janë bërëSa shpenzime janë bërëSa shpenzime janë bërëSa shpenzime janë bërë
për kërpër kërpër kërpër kërpër kërkimin shkkimin shkkimin shkkimin shkkimin shkencor aencor aencor aencor aencor apopopopopo
për sigurimin e kushtevepër sigurimin e kushtevepër sigurimin e kushtevepër sigurimin e kushtevepër sigurimin e kushteve
më të mira për studentët?më të mira për studentët?më të mira për studentët?më të mira për studentët?më të mira për studentët?

Në periudhën e marrë në
monitorim shtator 2017-
mars 2018-të, në kategorinë
shpenzime për studime dhe
kërkime asnjëri nga tre uni-
versitetet nuk ka bërë
shpenzime. Fakt që tregon se
këto institucione pavarë-
sisht se janë shumë të pasu-
ra për shkak të tarifave
shumë të larta për studentët,
rezultojnë më të varfrat për
sa i përket investimeve që
janë bërë në shkencë apo për
arsimin.

Cila është thirrja juajCila është thirrja juajCila është thirrja juajCila është thirrja juajCila është thirrja juaj
ndaj studentëve lidhur mendaj studentëve lidhur mendaj studentëve lidhur mendaj studentëve lidhur mendaj studentëve lidhur me
këtë situatë?këtë situatë?këtë situatë?këtë situatë?këtë situatë?

Apeli im shkon te stu-
dentët dhe prindërit e tyre:
të gjejnë motiv tek gjetjet e
"Qëndresës qytetare" dhe le
të shërbejë ky moment si
fillimi i kërkesës së llog-
aridhënies dhe pjesëmarrjes
studentore në vendimmar-
rjen financiare të univer-
sitetit.

Drejtori ekzekutiv i organizatës rinore
"Qëndresa qytetare", Rigels Xhemollari

Faksimile të
raportit mbi
financimin e

universiteteve
publike

DËMSHPËRBLIMET
"Në Universitetin e Tiranës kemi konstatuar se plot
400 milionë lekë të vjetra janë shpenzuar për
punonjësit e hequr padrejtësisht nga puna, të cilët
janë dëmshpërblyer në bazë të vendimeve të
gjykatës pasi kanë fituar gjyqin. Këto vendime të
drejta pro punonjësve kanë ngarkuar me përgjegjësi
UT-në që t'i paguajë këta punonjës të hequr pa të
drejtë nga puna, gjë që nuk do të ndodhte nëse
titullarët e universiteteve do të ishin më të
përgjegjshëm", - u shpreh Xhemollari.
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TENSIONI ME SHBA-të, KALOJNË NË BOSFOR ARMATIMET RUSE PËR SIRINË
Pas sulmeve ajrore të SHBA-ve, Francës
dhe Britanisë ndaj regjimit sirian të Bashar
al-Assadit si ndëshkim për përdorimin e
armëve kimike ndaj popullsisë së
pambrojtur, Rusia vazhdon të dërgojë
armatime të rënda drejt Damaskut.
Mëngjesin e së hënës media turke raportoi
se në ngushticën e Bosforit dhe në
Dardanele ka kaluar anija ruse "Orsk", e
cila transporton tanke dhe mjete të tjera
ushtarake. Në rrugëtimin e saj nëpërmjet
ngushticave turke për në Siri, anija ruse
shoqërohej nga anije të rojës bregdetare
turke. Pas kalimit të ngushticave, anija
vazhdoi lundrimin në Detin Egje për të
vijuar më tej drejt Sirisë. Mbi 400 mijë
persona kanë humbur jetën dhe miliona të
tjerë janë larguar nga Siria që prej nisjes
së luftës civile në vitin 2011.

RAJON

Millo Gjukanoviç,
presidenti i ri i

Malit të Zi, ka thënë se ka
përmbushur premtimin,
duke fituar zgjedhjet që
në rrethin e parë të
votimit. Ai beson se fitor-
ja nënkupton mbësh-
tetjen e rrugës së Malit të
Zi në Bashkimin Evropi-
an. "Jam i bindur se nuk
do t'i humbim pritjet e
qytetarëve dhe se në pesë
vitet e ardhshme do ta
bëjmë këtë hap përfun-
dimtar",-tha Gjukanoviç.
Ai tha se e vlerëson entu-
ziazmin, besnikërinë dhe
angazhimin e qytetarëve
dhe se është i lumtur të
kuptojë se në këtë mënyrë
do të çojë në një jetë më

Kryeministri i Bullgarisë viziton Prishtinën, ja çfarë u diskutua

Borissov: Pa marrëveshje,
Kosova e Serbia s'hyjnë në BE
Thaçi: Takimi në Sofje, mundësia jonë më e mirë

Boyko Borissov, kryem
inistri i Bullgarisë,
tha ditën e djeshme

se nëse Kosova e Serbia nuk
nënshkruajnë marrëveshje
normalizimi ndërmjet tyre,
asnjëra palë nuk do të inte-
grohet në Bashkimin Evro-
pian. Ai i bëri këto komente
gjatë një vizite në Prishtinë,
ku është takuar me
udhëheqësit e institucion-
eve të Kosovës. Kryeminis-
tri bullgar tha se Kosova dhe
Serbia duhet të gjejnë një
zgjidhje. "E keni për detyrë
të gjeni kompromisin e ar-
syeshëm që të mund të sh-
kojmë përpara, të gjitha ko-
rridoret evropiane shërbejnë
edhe për juve dhe tërë rajo-
ni do të jetë i ndryshëm.
Kryesorja është të mos sho-
him mbrapa, por përpara,
dhe në muajin maj në
Samitin e Sofjes të mund t'u
themi udhëheqësve evropi-
anë që të gjithë në Ballkan
janë të vendosur",-tha ai.
Kryeministri Borissov u bëri
thirrje udhëheqësve të Ball-
kanit që t'i lënë anash siç
tha egoizmat personale, pasi
që sipas tij, egoizmi i njërit
shtet mund të shkaktojë
probleme për shtetet e tjera
ndërsa theksoi se Bashkimi
Evropian nuk dëshiron që
problemet historike dhe
gjeografike të transferohen
brenda saj. Në muajin maj
në Sofje të Bullgarisë pritet
të mbahet takimi i lartë
ndërmjet udhëheqësve të
vendeve të Bashkimit Evro-
pian dhe të gjashtë vendeve
të Ballkanit Perëndimor, që
synojnë integrimin. Por, pra-
nia e Kosovës në këtë samit
ka ngjallur shumë reagime
te disa vende që nuk e kanë
njohur Kosovën. Kryeminis-
tri Borissov tha se ka ftuar
presidentin e Kosovës Hash-
im Thaçi që më 16 dhe 17
maj të jetë i pranishëm në
Sofje. "Kosova do të përfaqë-
sohet ashtu siç e kanë njo-
hur 116 shtete dhe në mes
tyre edhe Bullgaria ndërsa
për ato që nuk e kanë njo-
hur, do të gjejmë një
zgjidhje",-tha zoti Borissov.
Presidenti i Kosovës, Hash-
im Thaçi tha se takimi i
Sofjes është një mundësi e
veçantë për Kosovën dhe si-
pas tij zgjerimi i Bashkimit
Evropian është rruga e vet-
me si për rajonin ashtu edhe
për Evropën. "Ishte konsta-
tim i dyanshëm, i përbash-
kët se Bashkimi Evropian do
të jetë i plotë vetëm atëherë
kur Kosova dhe tërë rajoni
të jetë pjesë e saj. Kjo nënk-
upton jo vetëm paqe dhe qën-
drueshmëri, por ngritje të
mirëqenies së gjithm-
barshme",-tha ai. Presidenti
Thaçi tha se Kosova kërkon
jo vetëm vazhdimin e bised-
imeve me Serbinë por t'i
shndërrojë ato në negociata
të mirëfillta të fqinjësisë së
mirë, të pajtimit dhe të
paqes ndërmjet Kosovës e

HASHIM
THAÇI
"Ishte konstatim i
dyanshëm, i
përbashkët se
Bashkimi Evropian
do të jetë i plotë
vetëm atëherë kur
Kosova dhe i tërë
rajoni të jetë pjesë e
saj. Kjo nënkupton jo
vetëm paqe dhe
qëndrueshmëri, por
ngritje të mirëqenies
së gjithmbarshme", -
tha ai.

BOYKO BORISSOV
"E keni për detyrë të gjeni kompromisin e arsyeshëm që të mund të shkojmë
përpara, të gjitha korridoret evropiane shërbejnë edhe për juve dhe tërë rajoni do
të jetë i ndryshëm. Kryesorja është të mos shohim mbrapa, por përpara dhe në
muajin maj në Samitin e Sofjes të mund t'u themi udhëheqësve evropianë që të
gjithë në Ballkan janë të vendosur", - tha ai.

Serbisë por edhe për rajo-
nin. Arritja e një mar-
rëveshjeje gjithëpërfshirëse
ndërmjet Kosovës e Serbisë
mbetet një nga kushtet për
të dyja vendet drejt rrugës
evropiane. Në fillim të mua-
jit shkurt, Komisioni Evropi-
an shpalosi Strategjinë për
Zgjerimin me vendet e Ball-
kanit Perëndimor, që është

Millo Gjukanoviç zgjidhet në krye të Malit të Zi me 34% të votave

Presidenti i ri flet pas fitores së zgjedhjeve:
Do jemi pjesë e BE-së brenda 5 vitesh

të mirë edhe pse kanë prob-
leme në jetën e përditshme.
Ai falënderoi DPS-në dhe
partnerët e koalicionit dhe
tha se ata ishin "një koali-
cion i pamposhtur". Ish-
kryeministri, Millo Gju-
kanoviç, i cili u mbështet
edhe nga shqiptarët në Mal
të Zi është fitues i zgjedhjeve
presidenciale që u zhvilluan
të dielën. Ai ka fituar 53.8 të
votave në zgjedhjet presiden-
ciale të mbajtura në Mal të
Zi. Nuk do të ketë raund të

ri të zgjedhjeve pasi fitues
tanimë është Gjukanoviç.
Biznesmeni, Mlladen Bojan-
iç, i mbështetur nga partitë
opozitare, duke përfshirë
edhe disa grupe pro-ruse ka
fituar 34.1 përqind, ka njof-
tuar CeMi. Këto votime janë
cilësuar vendimtare për
Malin e Zi, lidhur me faktin
nëse do të vazhdojë rrugën
Perëndimore për t'u anëtarë-
suar në Bashkimin Evropi-
an apo do të kthehet mbra-
pa në orbitën e Rusisë.

një nga zhvillimet e rëndë-
sishme për rajonin gjatë këtij
viti. Të martën, Komisioni

Evropian do të publikojë
raportin e përparimit të këty-
re vendeve, ndërsa në muajin

maj në Sofje, pritet të mbahet
takimi i lartë i vendeve të
Ballkanit Perëndimor.

SHKURT

Donald Trump, i vendosur
për t'u tërhequr nga Siria

Presidenti amerikan
Donald Truamp i qëndron
objektivit për tërheqjen sa
më të shpejtë të trupave nga
Siria, pavarësisht tension-
eve që kanë arritur nivele
historike. Konfirmimin e
bëri zëdhënësja e Shtëpisë
së Bardhë, Sarah Hakëbi
Sanders, e cila megjithatë
tha se tërheqja e plotë e tru-
pave ushtarake do të bëhet
vetëm atëherë kur misioni
i tyre për eliminimin e plotë
të grupeve terroriste dhe
krijimi i një mjedisi që pen-
gon rikthimin e tyre, të jetë
përmbushur. Shtetet e
Bashkuara kanë rreth 2
mijë trupa dhe një numër
ekspertësh ushtarakë në
zona të ndryshme të Sirisë.
Deklarata e Shtëpisë së
Bardhë u publikua vetëm
pak orë pasi presidenti
francez Emanuel Macron
tha në një intervistë
televizive se e kishte bindur
Trumpin të mbante trupat
në Siri për një periudhë
afatgjatë. Macron mori si
shembull sulmet kimike në
Siri për të treguar se sa e
rrezikshme ishte tërheqja e
amerikanëve. Shtetet e
Bashkuara, Franca dhe Bri-
tania e Madhe sulmuan im-
piantet kimike në Siri, si
kundërpërgjigje për sulmin
e 7 prillit në Duma ku u
vranë 75 civilë. Për sulmin,
perëndimi akuzon regjimin
e Assadit.

Kryeministri turk: Kemi hequr
flamurin grek nga ishulli
Këtë të hënë një krizë e

re ka shpërthyer mes Tur-
qisë dhe Greqisë. Kryemi-
nistri turk, Binali Yildirim,
njoftoi se roja bregdetare
turke ka hequr një flamur
grek nga ishulli i pabanuar
i Didimit, në Detin Egje. Pas
deklaratave të ndërsjellta
mes liderëve të dy vendeve
kohët e fundit, është vendo-
sur edhe një flamur grek në
ishujt e pabanuar, të cilët
sipas Athinës janë territor
grek, ndërsa sipas Ankarasë
sovraniteti i tyre është i dis-
kutueshëm. "Ka ishuj sh-
këmborë të pabanuar që
nuk kanë përkatësi të për-
caktuar. Shikojmë që ka ini-
ciativa të ngjashme me ato
të Karadakut për këto
ishuj. Në ishullin e Didim-
it ka një përpjekje për të
vendosur flamurin grek.
Roja jonë bregdetare kreu
ndërhyrjen e nevojshme.
Atë flamur e hoqën prej
aty", tha Yldirim në një
prononcim për mediat.
"Këshilla jonë për Greqinë
është që të qëndrojë larg
provokacioneve që rrisin
tensionin mes mar-
rëdhënieve për fqinjësi të
mirë dhe të veprojnë bren-
da normave të fqinjësisë."
Lajmi ka bërë bujë edhe në
mediat greke. Burime nga
Ministria greke e Mbrojtjes
thanë se po e verifikojnë
lokacioni ku ka ndodhur
ndërhyrja. Ndërkohë, nuk
ka ende një përgjigje zyr-
tare nga autoritetet greke
për kryeministrin turk.

Boyko Borissov dhe Hashim Thaçi

Millo Gjukanoviç

FOTOLAJM
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DOKUMENTET

Pronarëve që u është
zënë tona nga ndër
timet pa leje, dhe nuk

kanë marrë ende kompen-
simin duhet të paraqiten në
Agjencinë e Trajtimit të
Pronave për të përfituar prej
fondit prej 18.9 miliardë le-
kësh. Këto para do t'i përfi-
tojnë rreth 3500 pronarë në
të gjithë vendin. "Bazuar në
aplikimet e kryera në ATP
deri më tani për këtë proces,
rezulton se rreth 3'500 sub-
jekte përfitues nuk janë
paraqitur fare në ATP për të
aplikuar me qëllim përfiti-
min e shpërblimit të mirat-
uar për ta në VKM-të për-
katëse. Duke qenë se ky
proces nuk është i kushtë-
zuar dhe i limituar në kohë,
ATP fton të gjithë këta sub-
jekte përfitues që të para-
qiten pranë sporteleve të saj
për të aplikuar me qëllim
përfitimin e kompensimit të
miratuar. APT, në varësi të
të ardhurave të arkëtuara
deri më sot për këtë proces
nga ALUIZNI dhe fondeve të

vëna në dispozicion nga bux-
heti i shtetit, sipas përllog-
aritjeve përkatëse shpërn-
dan aktualisht 70% të vlerës
së miratuar në VKM për sub-
jektet përfituese"-thuhet në
njoftimin e Agjencisë së Tra-
jtimit të Pronave, të cilit i
bashkëlidhet edhe lista me
3500 pronarët. Pronarëve,
toka e të cilëve është zënë
nga ndërtimet informale, u
është njohur e drejta e ko-
mpensimit me vendim të
Këshillit të Ministrave ku
është përcaktuar edhe shu-
ma për secilin, por për të

marrë paratë duhet të dorë-
zojnë në ATP 6 dokumente.
PROCEDURAT

Procedura e aplikimit nga
subjektet përfitues është e
thjeshtë. Bazuar në VKM
nr.383 datë 19.05.2010 "Për
përcaktimin e procedurave
të shpërndarjes së fondit të
kompensimit në vlerë për
pronarët e pasurive të palu-
ajtshme, pronë private që
preken nga ndërtimet infor-
male", i ndryshuar, subjektet
përfitues mund të paraqesin
kërkesë individuale apo të
përbashkët, për pjesën

takuese në pronën që ko-
mpensohet. Nëse kërkesa
paraqitet nga një pjesë e
bashkëpronarëve, ajo sho-
qërohet nga prokura e
posaçme e nënshkruar prej
tyre, ku si tagër i nevojshëm
të jetë edhe e drejta për të
tërhequr vlerën financiare,
në emër të tyre. Në rastin e
kërkesave individuale të se-
cilit bashkëpronar apo të një
pjese të tyre, për çdo aplikim
të kryer, paguhet tarifë shër-
bimi, pavarësisht se i përket
të njëjtës pasuri të paluajt-
shme.

Tokat e zëna nga ndërtimet pa leje, vendimet nga viti 2008 deri në vitin 2017

Pronat që nuk kanë marrë
kompensimin, aplikimi për 3500 dosje
Lista me përfituesit, 6 dokumentet që duhet të dorëzohen në ‘Agjenci’

Emri Atësia Mbie

Numri i 
zonës 
kadastrale

Numri i 
pasurisë 

Sipërfaqja e 
parcelës që do 
të shpërblehet 
(m²)

Vlera truallit Vlera e 
shpërblimit (lekë)Emri Atësia Mbiemri

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

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

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

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

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

(V(V(V(V(Vijon ngijon ngijon ngijon ngijon nga na na na na numri i djeshëm)umri i djeshëm)umri i djeshëm)umri i djeshëm)umri i djeshëm)

SANIJE FETA KOÇI 1842 9/230 40.2 2,478 99,615.60            

NIKO XHEZAR BAKU

ELVIRA MUSTAFA BAKU

RRAPUSH TABAKU 8526 9/80 901.6 1,030 928,648.00          

DONIKA MUHAMET TOPALLI 8526 3/5/7 1,162.4 1,030 1,197,272.00       

ALIQI PETRAQ BANUSHI

DHIMITRAQ PETRAQ SHOMO

VANGJELI PETRAQ GRABOVA

MUSTAF HYSEN CENAJ

GANI HYSEN CENAJ

ISAK HYSEN CENAJ

AVDYL HYSEN CENAJ

IKFANE ETHEM TAHIRI 8526 3/5/2 101.4 1,030 104,442.00          

MYRTEZA XHYRA

NEBI XHYRA

SABIRE MEHMET SHEJAKU 8527 1409/1 430.4 6,312 2,716,684.80       

AFRIDA YMER BALASHI

ARBEN PEQINI

BASHKIM ISMAIL ARAPI

DASHAMIR PEQINI

DEVIS AGRON BALASHI

DIANA ARAPI

FATBARDHA PEQINI

GRETA AGRON BALASHI

IRIDA ARAPI

KLAJDI ARAPI

LIRI ARAPI

NAIM PEQINI

PELLUMB ARAPI

SHPRESA ARAPI

SULION AGRON BALASHI

VIOLETA AJAZI

8522

157/4

88/1/1

8564

8527

8526

2315

9,888.00              

4,099,644.00       

23/239

3/636

17/15 2.0

1,030

5,280 38,385.60            

112,688.40          8,537

6,312649.5

13.2

13,431

7.3

9.6

26,862.00            

ARBEN IBRAHIM KARAKYZJA

NAIM IBRAHIM KARAKYZJA

ASTRIT IBRAHIM KARAKYZJA

MAJLINDA IBRAHIM KARAKYZJA

ARDIAN IBRAHIM KARAKYZJA

MEREME KARAKYZJA

ARIF KARAKYZJA

GAZMEND KARAKYZJA

SHEGUSH KARAKYZJA

BESNIK MEHMET GARUNJA

ANILA MEHMET STAFA(GARUNJA
)

DALLENDYSHE MEHMET BEQIRI

KLODIANA MEHMET POROÇANI

90/18526 1,030 510,262.00          495.4

SKENDER NAZMI BOJA

HANCE ABDYRRAMAN BOJA

GAZMEND PETRIT HASEKIU

IBRAHIM PETRIT HASEKIU

AGIM QAZIM HASEQIU

ARTA ASHKI HASEQIU

ELIDA MEHMET HASEQIU

FATMIR HAKI HASEQIU

FERDINAND HAKI HASEQIU

HYSEN MEHMET HASEQIU

LEONORA ASHKI HASEQIU

LUAN HAKI HASEQIU

MERITA ASHKI HASEQIU

MIMOZA MEHMET HASEKIU

NIMETE MEHMET HASEQIU

QAZIM ASHKI HASEQIU

SHAHU HAKI HASEQIU

VALENTINA ASHKI HASEQIU

VERONIKA ASHKI HASEQIU

8360 1/317 37.6 57,126 2,147,937.60       

EQEREM SHABAN VAKIAKI

ASTRIT SHABAN VAKIAKI

RUDEN EQEREM VAKIAKI

LEJLA SHABAN KAZAZI

FATMIRA SHABAN VAKIAKI

SUZANA SHABAN KALLCIU

LINDITA SHABAN BARCI

SANIJE YMER GABECI

HYSNI YMER VAKIAKI

BEQIR YMER VAKIAKI

AISHE YMER HAVERI

LUMTURI YMER ZELKA

REXHEP YMER VAKIAKI

ALEKSANDER DOKI GJOLEKA

FIQIRET YMER ZELKA

KOMUNITETI MYSLYMAN

180/10

1415/14/2

10/111 177,090.60          8370

8527

8527

8527 180/40

57,126

0.8

6,3120.8

348.7

6,312

3.1

6,312

5,049.60              

5,049.60              

2,200,994.40       

XHAVIT IBRAHIM LESKOVIKU 8270 4/142 14.0 57126 799,764.00          

VERGJINUSH HASAN NEZO 8260 2/256 55.1 22,493 1,239,364.30       

BARDHHANE MUHAMET PELINKU

BARDHYL MUHAMET PELINKU

DITBARDH MUHAMET PELINKU

FATBARDHA MUHAMET PELINKU

LULBARDH MUHAMET PELINKU

PELLUM BARDH MUHAMET PELINKU

PULBARDH MUHAMET BEKTASHI

8270 7/215 27.7 57,126 1,582,390.20       
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MUSTAFA AHMET ÇELA 8140 1/603 18.1 23,955 433,585.50          

LULZIM KIKA

HALIL KIKA

AFERDITA VORPSI

VJOLLCA VORPSI

LIRI KIKA

FLUTURA VERZIVOLLI

NAZIRE KIKA

SADETE KIKA

SOKOL KIKA

ARJETA KIKA

HATUSHE KIKA

BARDHYL KIKA

AVENIR KIKA

VERA KIKA

ALDA KIKA

KLEJDA KIKA

MITHAT FIQIRI DINE

XHELAL FIQIRI DINE(NASUFI)

TOMORR FIQIRI DINE(NASUFI)

HANA FIQIRI DINE(NASUFI)

SKENDER FIQIRI DINE(NASUFI)

HALIL REXHEP PRUSHI 8130 5/158 4.0 21,299 85,196.00            

SEMIHA FRASHOLLI

MITHAT FRASHOLLI

FATMIR FRASHOLLI

SELMAN FRASHOLLI

HAJRIJE HOXHA

HAKI NURI HOXHA

FADIL NURI HOXHA

RAMAZAN NURI HOXHA

SHKELQIM NURI HOXHA

ENGJELLUSHE NURI HOXHA(LAKNORI)

MUHAREM RAMAZAN HOXHA

BEJTE RAMAZAN HOXHA

52/54

8260

8130

4/461

8270 5/649

3/78

656,795.60          

2,856,300.00       

3292

21.8 21,299

3,413

29.2 22,493

57,126

463,892.22          

1,298,987.80       

50.0

380.6

ALI MEHMET BARÇI

HYSEN MEHMET BARCI

NAXHIJE MEHMET TUZI

SANIJE MEHMET SHYLE

ZENIJE MEHMET BARÇI

SHQIPONJA AGRON KUSI

DANJELA DURIM KUSI

GEZIM DURIM KUSI

KEJSI DURIM KUSI

BASHKIM ULAJ

SHOQERIA EU 2008 SHPK

BASHKIM ULAJ

SHOQERIA EU 2008 SHPK

ARDIAN SHYQYRI DERHEMI

ARSED OSMAN BODINAKU

BEDRIE ABDULLA LICI

BESMIR OSMAN BODINAKU

BESNIKE SHYQYRI NDONI

HYRIJE ABDULLA DUKA

IGLIMONA SHYQYRI KALAJA

LILIANA JETON LIKU

LIRIJE DERHEMI

NAZMI SHYQYRI DERHEMI

OLTJON OSMAN BODINAKU

QAMILE ABDULLA LICI

RIDJAN SHYQYRI DERHEMI

SEMIHA ABDULLA HOQI

KUME MEHMET BALI 3292 102/17 378.0 3,413 1,290,114.00       

AGIM HYSEN ÇOÇOLI

FIRDES HYSEN GLINA

FLORINDA NAZMI KOVAÇI

SKENDER NAZMI ÇOÇOLI

SADETE ÇOÇOLI

GENCI FERDIT ÇOÇOLI

ARTUR FERDIT ÇOÇOLI

REZARGJENDA AHMET ÇOÇOLI

DIANA AHMET ÇOÇOLI

1,451,673.00       

433/107

7/308

6/20

1/922

756,480.00          

8/4758120

3321

2297

8120

8170 49.3

295.5

60.6

2,560

23,955

23,955

112.4

1,225 257,824,525.00    

1,180,981.50       

2,692,542.00       23,955

210,469.0

SKËNDER GUMBARDHI

MISERET GUMBARDHI

GJINOVEFA GUMBARDHI

VINCENCO GUMBARDHI

IBRAHIM GUMBARDHI

ZYHRA GUMBARDHI

SILVA GUMBARDHI

MARIN GUMBARDHI

KËZE GUMBARDHI

BEIXHE GUMBARDHI

LEJLA GUMBARDHI

RESHAT GUMBARDHI

AGIM GUMBARDHI

6/1468605 8,30084.0 697,200.00          

ALI MUSTAFA KOSOVA

SHQIPE AQIF KOSOVA

MYRVETE MUSTAFA PERMETI

SOKOL PETRIT KOSOVA 

ERMIRA PETRIT HYDI

XHAFER ISLAM BARI 8591 12/456 82.0 8,500 697,000.00          

ESAT BRAHIM BUSHATI

MINIRE BRAHIM BUSHATI

MUSA BRAHIM BUSHATI

ZYHNIJE BRAHIM BUSHATI

GJYLYZE BRAHIM BUSHATI

MEHMET SULEJMAN MITARJA 8527 1376/4 614.1 12,764 7,838,372.40       

RUZHDIE PEZA

XHAFERR MUSTFA KARADAKU

ZYHA OSMANAJ

MAHMUD DALIP XHANI 8527 213/1 1,211.5 12,764 15,463,586.00      

LULZIM KIKA

HALIL KIKA

AFERDITA VORPSI

VJOLLCA VORPSI

LIRI KIKA

FLUTURA VERZIVOLLI

NAZIRE KIKA

SADETE KIKA

SOKOL KIKA

ARJETA KIKA

HATUSHE KIKA

BARDHYL KIKA

AVENIR KIKA

VERA KIKA

ALDA KIKA

KLEJDA KIKA

201/1

8/225

8515

8260

8527

8594

307,830.00          30,783

11,780

10,831

12,764

484.0

284.5

5,524,259.20       

5,701,520.00       

3,081,419.50       

4/652 10.0

432.8

5/1684

AGIM RIZA STAFA

ISMET HASKO

EDUART ISMET HASKO

ILDA RIZA HASKO

DHURATA RIZA HASKO

QAZIM MUHARREM FAMA

GLEORT QAZIM FAMA

DARLING QAZIM FAMA

BRIGITA XHEPA

KURT QAZIM XHEPA

ALEKS DALIP MALAJ 3866 312/19 762.2 4,242 3,233,252.40       

SHQIPONJA AGRON KUSI

DANJELA DURIM KUSI

GEZIM DURIM KUSI

KEJSI DURIM KUSI

SHQIPONJA AGRON KUSI

DANJELA DURIM KUSI

GEZIM DURIM KUSI

KEJSI DURIM KUSI

GANI ZYBER XHEPA 3321 433/122 80.0 2,560 204,800.00          

ZENEL BAJRAM DERVISHI 3321 436/21 310.0 2,560 793,600.00          

SHQIPONJA AGRON KUSI

DANJELA DURIM KUSI

GEZIM DURIM KUSI

KEJSI DURIM KUSI

LINDITA GANI LULI

XHEMI SHKELQIM LULI

ENEA SHKELQIM LULI

BEQIR DERHEMI

QERIME REÇA

436/22

433/108

102/15

433/107

6/260

1/2958350

8210

3321

3321

2/2018340

3321

3976

30.9

2,560

66,969

2,560

38,614

479

30,158

2,560

500.0

15.8

624.0

20.0

1,194.1

191.0

2,069,342.10       

239,500.00          

1,597,440.00       

772,280.00          

476,496.40          

488,960.00          

3,056,896.00       

BEQIR DERHEMI

QERIME REÇA

BENAR FATMIR HOXHA

BESNIK FATMIR HOXHA

FATMIRA PINARI

LEJLA PINARI

MYZEJEN MANGLLI

PETRIT FORTUZI

QEFSERE BALLUKU

RAMAZAN FORTUZI

SHEFQET PINARI

SULLTANA PINARI

SUTE KAPLLANI

YLLI PINARI

ZYBEJTE TAFAJ

NURIJE SELIM CORJA 8330 3/361 186.8 34,068 6,363,902.40       

BUJAR ZYBER SKENDERI

HYSNI ZYBER SKENDERI

LIRI SKENDER SINANI

MAHMUDIE ZYBER SHKALLA

NEZHMIE SKENDER FORTUZI

SULLTANE SKENDER KAZANI

8330

8330

8330 3/373

2/5958340

3/417 34,068

34,068

53.1

30,158

34,068

25.6

421.5

1,809,010.80       

2,187,165.60       

12,711,597.00      

872,140.80          

3/355 64.2

(V(V(V(V(Vijon)ijon)ijon)ijon)ijon)
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Një legjendë në
kufirin e dy kohëveNga Halil RAMA

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)

... publik. Një protagonist me një
jetë të jashtëzakonshme është
padyshim gjeneral-lejtënant Rrah-
man Parllaku, i cili sot (19 prill)
bëhet 99 vjeç. Eshtë fat për një
komb si i yni të ketë një enciklope-
di të gjallë si gjenerali legjendë në
kufirin e dy kohëve.

Nga vështrimi i jetës së tij, na
ulet këmbëkryq historia. Nga luf-
ta dhe përkushtimi i tij atdhetar na
vjen një model për t'u ndjekur. Nga
ëndrra  e tij dhe e brezit të tij për
një shoqëri të njerëzve të barabar-
të, që e kërkoi atë nëpërmjet komu-
nizmit si ideologji, vjen edhe zh-
gënjimi i madh prej kësaj utopie që
u përpoq të imponohej nëpërmjet
luftës së klasave. Nga një çerek
shekulli i dënimit të tij, nga plum-
bi dhe vdekjet në qelitë e burgut,
mund të njohim një nga pamjet më
makabre të dhunës së diktaturës.
Në vlerësimin e shkrimtarit dhe
politologut të mirënjohur Teodor
Laço, "Nuk është thjesht një
biografi tërheqëse, që për një sh-
krimtar do të qe një grishje për fan-
tazinë. Është më shumë se kaq.
Është një dëshmi për kohën që
kemi lënë pas, për një kohë tepër
të gjatë, si dhe jeta e heroit të lib-
rit, që këtë vit na vjen midis nesh
me barrën e 99 viteve të tij që, si
rrallëkush, i mbart me freskinë fiz-
ike, me mprehtësinë e gjykimit, me
fjalën që nuk bie përdhè, me
gjallërinë dhe energjinë e një burri
shteti në gjysmën e moshës që ka
ai".

Nga veprimtaria e gjeneral Par-
llakut si veteran në këtë çerek
shekulli të demokracisë bashkë me
të tjerë ish-të dënuar si
L.Belishova, E.Ohri, H.Ramohito,
etj., mund të mësojmë se kurrë nuk
është vonë për njeriun që të bëhet
mbështetës aktiv i proceseve
demokratizuese të shoqërisë.

Ky "gegë" shtathedhur, siç do të
shprehej për të z.Laço, i fortë fizik-
isht, i pashëm që bredh deri në Se-
lanik, do të bëhej një nga drejtues-
it kryesorë të njësiteve guerrile,
pikërisht në Vlorë, aty ku ishte
ndezur një nga vatrat kryesore të
luftës antifashiste. Megjithatë,
identiteti i tij mbetet i derdhur që
nga fëmijëria, aty ku për vite të tëra
ndarjeje bashkohej verilindja sh-
qiptare me Kosovën shqiptare, me
Kosovën, liria e të cilës ishte "Ën-
drra e jetës së tij". Dashuria për
vendlindjen është një nga ndjen-
jat më të bukura. Kush e shpërfill,
dëshmon për një shpirt të varfër.
Jeta, lidhja me vendlindjen është
zanafilla e respektit të tij për nje-
riun e thjeshtë, e humanizmit dhe
altruizmit.
T'I LEGJENDARIZOJMË
QË NË GJALLJE

Afro një shekull jetë të gjeneral
Parllakut është një rrugë plot
sakrifica, mençurore, humaniste.
Atë e përshkoi i mençuri, trimi dhe
atdhetari me grada të përjetshme,
gjenerali Rrahman Parllaku. Dhe
siç do të shprehej për të shkrim-
tari Namik Selmani: "Gjeneral Par-
llaku e ka thurur së gjalli, vetë
legjendën për emrin e tij, për jetën
e tij, për veprën e tij. E vetëm me
ato vite që ai ka në pasaportë, që
shkojnë te numri hyjnor 99, ia vlen

të përulesh plot nderim para tij.
Ai është fare pranë shifrës 100.

Për të është për të shkruar sa më
shumë. O, sa e lakmojnë këtë shifër
në jetën e tyre fizike njerëz të sh-
tresave të ndryshme, të kombeve
të ndryshëm!  Ai është dhe mund
të jetë një karakter i lakmuar për
historianët, për historinë që ka
lënë pas vetes. Për shkrimtarët që
mund të gjejnë tharm rrëfimesh
për tregime, poezi, novela, romane.
Për dietologët që duan sekretin e
tavolinës së tij në vite. Për so-
ciologët që shohin tek ai sekretin

e mbijetesës së tij në burgje e në
liri…

"Rrahman Parllaku ishte dhe
mbetet Rrahman Parllaku. Ai dhe
vetëm ai. Po Rrahman Parllaku i
kishte të gjitha, të gjitha. Kombe
që kanë në kufijtë e tyre njerëzorë,
njerëz të tillë, besoj se bukur mirë
duhet të jenë të përkëdhelur, të
jenë më krenarë se muzetë që kanë
ndërtuar me dritë shkëlqimtare, se
urat që kanë ngritur, të jenë më të
bekuar me historitë e tyre njerë-
zore, me betejat, me humbjet, me
fitoret. Jeta-enciklopedi e tij ngre
mes nesh kalanë e lartë të krenar-
isë që duhet ta njohim, ta prekim
dhe të futemi në mes tyre, në mos
si kështjellarë të sprovuar, të jemi
në një bedenë të tyre. Me pengun
e madh që të jep një jetë me një
numër jo shumë të madh vitesh, se
sa ajo e gjeneralit. Po në këtë sfidë
të vërtetë shkronjore që mund të
marrë një shqipshkrues ose edhe
një i huaj (nuk është çudi të themi
se shpesh historitë, bukuritë tona,
na i kanë rrëfyer të huajt) duhet
dhe një prijatar i shkronjës së shk-
ruar. Duket se çdo shkrimtar his-
torian që e merr këtë gjë përsipër
dhe e bën mirë e ka kaluar shumë
bukur dhe dobishëm sprovën e
betejës për të gdhendur këtë Njeri-
Monument. Vetë personazhi ynë

është i ngjizur si tharm urtie në
urtinë e odave lumjane e dibrane,
ku shkolla e urtisë bënte garë me
atë të librave. Gjoksi i Rrahman
Parllakut është i vogël për të mbaj-
tur të gjithë dekoratat, urdhrat e
nderet e shumta në këtë jetë shumë
të vrullshme shekullore. Të gjitha
i meritonte dhe do i meritojë në
kohëra ai njeri. Veç pa këtë monu-
ment shkronjor, duket se lavdia e
tij do të mbetej pak më e jetësuar
se duhet. Ne kemi nevojë për libra
të tillë ku lexojmë vetveten", shk-
ruan për të Namik Selmani.

ETAPAT E JETËS SË
GJENERAL PARLLAKUT
LIDHEN ME ZHVILLIME TË
RËNDËSISHME

Gjenerali legjendë në kufirin e
dy kohëve, Rrahman Parllaku, sot
më 17 prill mbush 99 vjeç.
Nëntëdhjetëenëntë vjet është një
kuotë shumë e lartë. Gjeneral
Rrahman Parllaku ka meritën se e
ka arritur këtë kuotë të lartë,
megjithëse i është dashur të për-
ballojë shumë furtuna gjatë jetës
dhe ç'është më kryesorja e ka arri-
tur jo i drobitur, por në formë të
shkëlqyer fizike dhe mendore, një
formë që do ta kishin zili edhe të
rinjtë.

Gjeneral Rrahman Parllaku, i
vetmi "Hero i Popullit" i gjallë, që i
mbijetoi Luftës së II-të Botërore
dhe terrorit komunist para katër
vitesh u nderua nga ish-Presiden-
ti i Republikës, Bujar Nishani me
dekoratën "Nderi i Kombit". Kjo
dekorate erdhi pikërisht në
ditëlindjen e tij të 95-të dhe me
këtë rast Presidenti Nishani vlerë-
soi gjeneral Parllakun si i një fig-
urë shumëdimensionale që i mbi-
jetoi Luftës së Dytë Botërore dhe
terrorit komunist.

Etapat e jetës së gjeneral Parl-
lakut lidhen me zhvillime të rëndë-
sishme të Luftës Nacionalçlir-

imtare, të ushtrisë dhe vendit.
Vetë fakti që z.Parllaku e filloi

luftën si komandant i njësiteve
guerrile në Vlorë dhe e përfundoi
si komandant divizioni në Kosovë,
është shumë domethënës.

Lufta Antifashiste, mbrojtja e
vendit, "lufta e brrylave', qëndrimi
në qeli, Lufta e Kosovës më 1999,
krijimtaria publicistike e aktivite-
ti intensiv në mbështetje të proces-
eve demokratike e të shtetit ligjor,
e forcuan karakterin e tij.
Megjithëse gjeneral Parllaku i ka
marrë titujt më të lartë, nga Presi-

dentët e Republikës së Shqipërisë,
një vit më parë ai pati emocione të
veçanta, kur kryetari Aldrin Dali-
pi, në emër të kryesisë së Këshillit
të Qarkut Tiranë, i dorëzoi atij një
"Mirënjohje", për të cilën ai e falën-
deroi përzemërsisht.

Pa e zgjatur këtë ceremoni të
thjeshtë, në mbyllje e mori fjalën
vetë Gjen.Leit. Rrahman Parllaku.
Ai i përshëndeti, folësit dhe gjithë
të ftuarit në festën e ditëlindjes së
tij, si dhe shprehu mirënjohje për
familjarët, për bashkëluftëtarët e
bashkëpunëtorët, për të gjithë
miqtë e dashamirët e tij, si në Sh-
qipëri e Kosovë dhe më gjerë.

Para shtatë muajve, më 28 tetor
2017, gjenerali legjendë u nderua
edhe me titullin "Nderi i qarkut
Kukës". "Nderi i Kombit", Rrah-
man Parllaku tha se ndër vite ësh-
të vlerësuar më shumë tituj, por
"Nderi i Qarkut Kukës", kishte për
të një domethënie të veçantë.

Në këtë ditëlindje të 99-të, famil-
jarët, miqtë dhe të afërmit, bash-
këluftëtarët dhe bashkëpunëtorët,
shqiptarët e ndershëm e patriot
kudo që janë, në Shqipëri, Kosovë,
Maqedoni, Mal të Zi e në hapësirën
mbarëshqiptare në botë, e urojnë
përzemërsisht gjeneral Parllakun:
Edhe shumë vite të tjera, kështu
siç je, vital dhe aktiv!

GAFORJA

DEMI

UJORI

SHIGJETARI

AKREPI

PESHORJA

LUANI

VIRGJERESHA

BINJAKET

DASHI

PESHQIT

Do të përshkoheni nga ndjenja e të qenit
zotërues, ndoshta më shumë një qëndrim
sesa një nevojë e thellë: një ekip ju pëlqen
të theksoni se ai ose ajo është tashmë
pronë private. Do t'i pëshpëritni në vesh
partnerit gjëra konfidenciale. Flitet më bukur
për dashurinë në intimitetin e shtëpisë suaj.

Do të mbizotërojë shpirti i skuadrës me
kolegët, kur njëri nuk ia del e ndihmon tjetri,
pa zili dhe kritika, për të arritur objektivin.
Investimet do të duhet të monitorohen: kon-
sultohuni me një ekspert të kësaj fushe.
Do të bëni blerje interesante në librari.

Ana e mirë e Merkurit dhe Neptunit garanton
frymëzimin krijuese dhe udhëtime në intimi-
tetin e shpirtit. Do t'ju vijnë mesazhe roman-
tike nga larg. Do të keni harmonia në vendin
e punës. Nuk do të keni rivalitet me kolegët:
shpirti i skuadrës është në interes të grupit.

Do të keni frymëzim të shkëlqyer dhe intuita të
denja për një detektiv! Instinkti do t'ju japë udhë-
zimet e duhura për të arritur pa shumë për-
pjekje drejt suksesit. Do të përjetoni gjallërinë
e miqësisë dhe dashurisë dhe si edhe puna
do të ecë: më në fund po filloni të fitoni.

Do të jetë një ditë e ndërl ikuar, nën
tërheqjen e Hënës. Edhe çiftin Merkur-Nep-
tun e keni kundra, duke krijuar zënka në
marrëdhënie. Bëni kujdes nga ata, që të
bindur se mund t'ua mbushin mendjen,
duke ju premtuar qiellin dhe tokën, sepse
nga pas ka një kleçkë.

Nëse kërkoni për persona idealë, nuk du-
het të shikoni shumë larg, ndoshta e keni
në krah ose jeni në rrugë për ta takuar. Je-
pini hapësirë argëtimit dhe lëvizjes së
mbrëmjes së ditës së sotme, duke pranu-
ar ftesë e miqve që ju kërkojnë.

Do të keni krijimtari të rafinuar. Arti, fotogra-
fia dhe muzika nuk janë thjesht hobi, por
mund të kthehen mundësi profesioni. Çifti
Merkur-Neptun ju mbështet. Do të keni
shumë energji, pasion dhe besim në af-
tësitë e juaj krijuese.

Udhëtime dhe lëvizje të shumta e
gjallërojnë ditën e juaj: mund të jeni në tren,
aeroplan ose thjesht në makinë, ndoshta
për të shkuar të takoni miq të largët. Part-
neri është kokëfortë dhe tekanjoz, tregoni
diplomaci duke u treguar dakordësi dhe
pastaj bëni si të keni dëshirë.

Pavarësisht të gjithave, Hëna ju flet për të
punuar. Për fat të mirë, çifti Mërkur-Neptun
ju mbështet me një përzierje të mrekul-
lueshme të arsyesh dhe intuitës. Një
bisedë e këndshme, ku ndjenjat shprehen
hapur, ndihmon në marrëdhëniet në çift.

Nuk do të jeni në jeni në humor të mirë nga
ndikimi i Hënës. Çiftit Merkur-Neptun do të jetë
armiqësor, ndërsa perceptimet dhe fantazitë
ju nxjerrin jashtë rrugës së qëllimit kryesor.
Rreziku, në dashuri, është të synosh për
shumë lartë, sidomos nëse jeni ende beqarë.

Çifti Pluton-Uran që ju mbështet ju dhuron
intuitë të jashtëzakonshëm. I perceptoni
dëshirat e njerëzve dhe u dilni përpara me
entuziazëm. Në negociata dhe komunikim
vazhdoni të keni mbarësi: kontakti me pub-
likun stimulon ide të reja.

Në kontakt me publikun jeni gjithmonë të
preferuar, buzëqeshja juaj lehtëson barrën
dhe shkrin pakënaqësitë e atyre që janë
në pritje. Do të kaloni një mbrëmje shumë
të bukur dhe argëtuese në shtëpinë e
miqve të juaj.

BRICJAPI
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... për një çështje të caktuar, sug-
jerimeve të momentit që atij mund
t'i vijnë apo edhe reflektimeve që
përfaqësojnë kritikat dhe analizat
për një ndodhi të fundit. Kjo është
ajo çfarë prodhon televizioni tek
shikuesi apo tek ai që sapo e ka
"gjuajtur" ose hedhur në grep atë.
Por të menduarit apo leximi i situ-
atës që televizioni prodhon është
vetëm hapi i parë drejt edukimit
për median, i cili sot është kthyer
në një fenomen të pandashëm në
mjediset familjare e më gjerë. Por
e vërteta është se edukimi i medi-
as është më shumë se kaq. Ai re-
zulton të jetë i tëri një proces në
të cilin ndërgjegjësimi individual
për median kalon nga kriticizmi si
një mënyrë për të parë botën me
dyshim e deri tek superpushteti që
ai në thelb mbart. Nisur prej këty-
re perceptimeve dhe mjedisin
multimedial në të cilën Shqipëria
gjendet, u orvata të tërhiqem prej
disa modeleve që mbeten gjith-
monë si referenca profesionale për
të gjithë ne, njerëzit e medias, ose
atyre të cilët vazhdojnë të besojnë
në një gazetari ende profesioniste
në Shqipëri. BBC, rrjeti i trans-
metuesit publik në Britaninë e
Madhe sapo ka miratuar raportin
e vet vjetor me një mori debatesh
dhe polemikash, që u përcoll dhe
andej në shtyp, por ajo që ne na
ndan me atë botë nuk janë vetëm
marrja seriozisht e një pune, por
mbi të gjitha mungesa e një vë-
mendjeje e atyre që pretendojnë se
po bëjnë media, e krijuesve apo
edhe e menaxherëve të saj. Çfarë
doli prej atij raporti, u mbajt e
gjitha shënim. Ajo që ne duam të
përcjellim që këtej është dëshira,
dëshira e mirë për të ndjekur mod-
elet më të mira dhe jo çfarë është
më e lirë për një treg po aq të lirë.

Plani i ri vjetor që drejtuesit e
BBC-së, Rrjeti i Transmetuesit
Publik në Britani, kanë hartuar për
dymbëdhjetë muajt e ardhshëm të
këtij viti përshkruan rëndësinë e
rolit që ky transmetues duhet të
ketë në shoqëri. Trajtimi i infor-
macionit të krijuar (i stisur) dhe
lajmi i gënjeshtërt që po
kërcënojnë vazhdimisht debatin
publik bazuar aspak në fakte dhe
prova po tronditin besueshmërinë
në profesionin e gazetarit. Në
kuadrin e një perceptimi të
përgjithshëm që ka krijuar Brita-
nia e Madhe me procesin e Brex-
it, si një vend i fragmentarizuar
prej një pjese të Europës, po aq i
diferencuar edhe mes vetes prej
problemeve të shumta që solli ky
fenomen, BBC, ky transmetues gji-
gant publik pritet të maksimizojë
të gjitha mundësitë e veta për të
sjellë vendin në një unifikim social
dhe kulturor. Ky pikësynim mbe-
tet prioritar në një kohë kur vendi
po kërkon të ripërcaktojë mar-
rëdhëniet e tij me botën. BBC be-
son se rrjeti i transmetuesit pub-
lik mund të lozë një rol vital në
arenën ndërkombëtare, duke shër-

Çfarë na mungon në lindjen
e një epoke të re televizive

Strategji të reja dhe modele si BBC
Nga Monika Stafa

byer madje dhe si gur themelor në
industritë krijuese të Mbretërisë
së Bashkuar. Nëse i hidhet një sy
raportit të ri vjetor, lexohet ndër
të tjera se BBC pretendon gjithash-
tu të jetë forca e parë që do të ndi-
hmojë vendin të ushtrojë ndikimin
e vet në lëmin soc-kulturor në
mbarë botën.

Plani i tij vjetor i sapomiratuar
përcakton qartazi draft-agjendat
krijuese të BBC-së për gjatë vitit.
Ndër të tjera, se si BBC do të mund
të përmbushë detyrimet e veta në
Licencën e Operimit të Ofcom-it
(autoriteti rregullator i miratuar
nga qeveria britanike për indus-
tritë e transmetimit, telekomuni-
kacionit dhe shërbimit postar në
Mbretërinë e Bashkuar) dhe an-
gazhimet shtesë që shkojnë më tej,
si ofrimi i një përmbajtjeje qartë-
sisht të dallueshme me cilësi të
lartë, si dhe një përditësim i
agjendës në total, bazuar mbi
strategjinë e saj trevjeçare, harti-
mi i një buxheti të lartë dhe qasjet
e reja të bordit ndaj detyrave që ai
ka. Në kohën e një krize multime-
diale e kur menaxherët në media
përgjithësisht në Europë, qasen të
trazuar përballe një bumi të shpe-
jtë teknologjik, ajo çfarë mund të
vërehet janë pikërisht këto rrjete
të mëdha që shpalosin programe/
sfida, të cilat mund t'i adaptosh
referuar kontekstit të çdo vendi që
u takon. Cilat ne mund t'u refero-
hemi kur bëhet fjalë për rrjete të
tilla janë gjithmonë vështirë t'i
adaptojmë, por thelbi mbetet i
njëjtë: mosikja nga njeriu. Sado
një media të lindë prej biznesit dhe
prej qëllimit si e tillë, profesionistët

nuk duhet t'ua ndajnë sytë mod-
eleve që bota ofron më mirë. Cilat
janë objektivat planvepruese që
BBC paraqet në shpalosjen e mis-
ionit të saj. Mënyra se si audienca,
veçanërisht audienca e moshave të
reja konsumojnë media po ndrys-
hon me shpejtësi, duke njohur
rrugë të reja e shumë më të
sofistikuara në ndjekjen e saj. BBC
pritet të vazhdojë t'u përgjigjet
ndryshimeve në varësi të konsum-
it nga audiencat dhe duke rish-
pikur elementë të rinj herë pas
here për një brez të ri të pakontrol-
luar tashmë në ofertat që merr nga
tregu online. Ekspertët shpjegojnë
se tregu i mediave është duke u
zhvendosur me shpejtësi nga një
platformë në tjetrën, ndërsa in-
vestimi në përmbajtjen britanike
në të gjithë industrinë televizive
po bie. Përderisa tregu ndërko-
mbëtar i medias gjithnjë e më
shumë po dominohet nga një
numër i vogël i gjigantëve të medi-
as amerikane, shprehen ata, ka
gjasa që në dekadën e ardhshme
shuma totale e investuar në përm-
bajtjet televizive në Mbretërinë e
Bashkuar të bjerë. Për këtë arsye
pritet që BBC do të vazhdojë t'u
japë përparësi shpenzimeve në
këto përmbajtje. Raporti vjetor i
këtij gjiganti të madh, ndër të tjera
ka saktësuar qartazi buxhetin fi-
nanciar për këtë vit, duke e reduk-
tuar dukshëm zërin e shpenzimeve
krahasuar me dhjetë vjet më parë.
Konsultuesit financiarë e kanë
konsideruar atë 'të rreptë'.

Evidente për t'u shënjuar nga
ky raport është rëndësia që Bordi
Drejtues i BBC-së u ka dhënë për

këtë vit nevojave në ndryshim të
audiencës dhe vendit, Britanisë së
Madhe në tri fusha:

- Fake News dhe polarizimi so-
cial që ai prodhon. Një projekt in-
teresant me titullin, BBC School
Report, pritet të ndërmerret së
shpejti i cili në thelb paraqet një
iniciativë që ka të bëjë me
edukimin për median tek të rinjtë.
Projekti do të aplikohet në rreth
1,000 shkolla në të gjithë vendin
nga ku do të ofrohen udhëzime prej
ekspertësh të medias dhe gazetarë
të BBC. Objektivi është t'u vihet
në ndihmë të rinjve për të identi-
fikuar lajmet e vërteta dhe se si ata
ta filtrojnë informacionin e rremë
prej gjithçkaje që lexojnë. Të gjitha
këtyre shkollave do t'u ofrohen
materiale falas online, mësime
praktike nëpërmjet videove dhe
aktivitete të ndryshme interaktive
për t'u dhënë një shans studentëve
të jenë gazetarë të vërtetë në BBC,
mu në zemër të redaksisë.

-Investimi në përmbajtje, tal-
ente të reja dhe zëra të rinj anem-
banë Mbretërisë së Bashkuar. Plani
thekson gamën e gjerë të prodhim-
it që BBC duket se do të prodhojë
këta 12 muaj. Prodhimet priten të
jenë një përzierje unike dhe e
veçantë kryesisht në përmbajtje,
me komisione për secilin prodhim
që asnjë transmetues tjetër nuk do
ta bënte. Raporti shpjegon se komi-
sionet që do të ngrihen do të bazo-
hen thelbësisht në talentet britan-
ike në çdo anë të Britanisë së Mad-
he. Këtë vit pritet të shihen dhe
transformimet më të mëdha, sa u
përket shërbimeve të BBC në
vende të ndryshme të botës në një

brez të vetëm frekuencash.
- Britania e Madhe shtrihet në

të gjithë botën. Me shërbimet e of-
ruara nga shteti, BBC arrin të jetë
mentor dhe pjesëmarrës në de-
batet globale për çështje të ndry-
shme. Nga ana tjetër, ofrimi i
lajmeve mes studiove të saj live në
të gjithë botën janë vlera për
demokracinë dhe lirinë, si vetëm
disa nga parimet themelore të të
drejtave të njeriut. BBC World Ser-
vice po përjeton zgjerimin e saj më
të madh që prej viteve 1940. Me
investime të reja qeveritare, BBC
tani vepron në më shumë se dyzet
gjuhë në mbarë botën dhe ka in-
staluar zyra të reja që nga
Bangkoku e deri në Beograd, nga
Kajro e deri në Katmandu të Ne-
palit. Ajo çfarë pritet të shihet ësh-
të mjaft e qartë. Përveç një viti të
madh krijimtarie, BBC këtë vit do
të përjetojë momente të rëndë-
sishme transformimi dhe ky lloj
transformimi kësaj radhe duket se
ofrohet të jetë thelbësor në gjithç-
ka. Sepse, nëse ai nuk kryhet tha
një prej drejtuesve pak ditë më parë
në një dalje publike, BBC do të
duket gjithnjë e më analoge në një
botë dixhitale dhe shumë e vogël
përkundrejt një konkurrence glo-
bale gjithmonë e më shumë gji-
gante. Kështu e kanë menduar drej-
tuesit e saj, duke shtuar se një BBC
e fortë nuk u shërben vetëm atyre
dhe konkurrencës, por mbi të
gjitha BBC mund të jetë një forcë
e jashtëzakonshme për vetë
Mbretërinë e Bashkuar në vitet që
vijnë. Si arrihet? Vetëm duke
mbrojtur dhe respektuar interesat
e publikut me lajme totalisht të
besueshme dhe me një përmbajtje
të shkëlqyer tërësisht britanike,
duke çmuar dhe ngritur lart suk-
seset e vendit kudo në botë, me
qëllimin e mirë për të nxitur më tej
forcën krijuese të Mbretërisë së
Bashkuar dhe shtuar më tej kre-
narinë për të. Modele të tilla që na
ofron perëndimi mund të hyjnë dhe
të dalin shpejt në një shoqëri të
hapur si kjo e jona, e cila mbetet e
hapur vetëm për të përjashtuar më
shumë kur vlerat vetidentifikohen
dhe kur mediat në një gjendje zgri-
pi siç janë, nuk kanë asgjë për të të
ofruar veç lodrave të seksit dhe gju-
hës së helmët në vendin ku kryqë-
zohet mediokriteti, në parlament.

Është e qartë se pavarësisht nga
çfarë mijëvjeçari i ri po sjell, me-
dia dhe sidomos televizioni do të
vazhdojë të jetë një mjet në ndërve-
primin njerëzor. Por a do të jetë ky
një ndërveprim aktiv apo pasiv? A
do të jetë televizioni shërbëtori apo
sundimtari ynë? A do të jetë me-
dia/televizioni një dritare e
vërtetë për botën, apo do të mbe-
tet një lojë kumari pas kësaj? A do
të ndihmojë ai ta shërojë këtë botë
...apo do ta shkatërrojë më shumë
atë? Ndaj sot ka lindur një fenom-
en i ri, edukimi për median, një
lëvizje që pritet të shënojë një nga
pikat kyçe të strategjive të reja që
po hartohen në epokën e re të
televizionit.

Dje
në “BBC”
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Firmos për 3 vite në Belgjikë

Abazaj është i Anderlehtit: Erdha në një klub të madh

SPORT

Besnik Hasi është një
nga trajnerët sh
qiptarë më të suk-

sesshëm në arenën europiane.
Kështu, tekniku 46-vjeçar ka
arritur të shpallë kampion
ekipin e Anderlehtit në Bel-
gjikë përpara disa sezonesh. Në
një intervistë për "Top Chan-
nel", Hasi është rrëfyer për kar-
rierën e tij, teksa vë në dukje
dëshirën për të drejtuar ko-
mbëtaren shqiptare. "Ishte tra-
jneri i atëhershëm, Medin Zhe-
ga që më kontaktoi për interes
të Kombëtares shqiptare. Ish-
te fillimi i vitit 2000. Më pas
pata edhe kontakte me Igli
Taren, i cili më bindi se Ko-
mbëtarja po bënte një skuadër
konkurruese për aktivitetet
ndërkombëtare, si përfaqësues
të vendit tonë. Ishim larguar
shumë herët nga Kosova dhe
Kombëtarja jonë në atë kohë
nuk ekzistonte. Kur erdhi fte-
sa e Shqipërisë, normal që
mburresha dhe kisha një
kënaqësi të veçantë. Mbaj
mend ndeshjen e parë kur lu-
ajta, ishte një miqësore në Ti-
ranë me Maltën. Në stadium
ishin rreth 2.500 vetë, sepse në
atë kohë nuk vinin shumë ti-
fozë në stadium. Kur filloi him-
ni kombëtar, nisi ajo rrëqethje
që të mbërthen. Nuk ishte
ndonjë ndeshje Champions
League apo e kupave të tjera të
Europës që kisha luajtur deri
në ato momente, ishin ndjenja
krejt të tjera që të mungonin",
rrëfen Hasi.

Në ato vite, shumë gjëra
nuk funksiononin dhe Ko-
mbëtarja, sipas Hasit ishte një
ekip gjysmëamator.

"Mbaj mend stërvitjen e
parë. Qëndronim në Dajt,
shumë larg vendit ku duhej të
stërviteshim. Nuk kishim një
plan programi që të theksonte
se 'nesër në mëngjes bëhet
stërvitja', apo gjëra të tilla. Zg-
johem dhe pyes se kur ishte
stërvitja. Më thanë 'Ja prit të
zgjohen të gjithë, do pyesim, do
bisedojmë e pastaj stërvitemi'.
Kjo ishte diçka që nuk e kisha
parë ndonjëherë në karrierën
time. Më pas shkuam për t'u
stërvitur në qendrën stërvi-
tore "Dinamo". Fusha ishe në
gjendje të mjerueshme, stër-
vitja na kapi në një orar që po
errësohej dhe fusha nuk kish-
te drita. Ishte vëllai i një prej
lojtarëve tanë, që qëndronte
aty, ai që reagoi e tha "nuk ka
gjë se po ndez unë dritat e
'Benz'-it". Mendova me vete…
Bobo ku paskam ardhur", tre-
gon më tej Hasi.

Për të, kulmi i asaj Ko-
mbëtareje në të gjitha kënd-
vështrimet ishte fitorja për-
ballë kampionëve të Europës,

Greqisë.
"Ndeshja me Greqinë i

përmbledh të gjitha në ato vite.
Ata sapo ishin shpallur kampi-
onë të Europës dhe kjo ishte
ndeshja e parë zyrtare, pasi ish-
in shpallur kampionë. Ishte
shtator, atmosfera në Shqipëri
kishte të gjithë javën që ishte
ndezur. Në atë kohë ishim
shumë më profesionistë. Kur
shkuam përpara ndeshjes në
stadium, sheshi 'Skënderbej'
ishte mbushur plot. Thamë me
vete… s'paskan shkuar ende
në stadium këta? Kur arritëm
më pas në stadium, ai ishte i
mbushur plot e përplot. Ata që
pamë janë ishin tifozët që nuk
kishin siguruar dot biletë e
kishin mbetur jashtë. Dhe nor-
mal, si çdo herë përpara
ndeshjes, kur futemi në stadi-
um, shohim barin për të ven-
dosur se çfarë takash do të
mbajmë për lojën. Atmosfera
ishte e paparë, unë kisha luaj-
tur me Realin e Madridit me 60-
70 mijë shikues, derbin e Bel-
gjikës, por prapë nuk krahaso-
hej me atë atmosferë, sepse ish-
te vendi im. Në një moment
isha me Igli Taren dhe ai më
pa që u emocionova, e më tha
'Ej, ej, prit, prit s'ka filluar ende
loja'. I thashë se ajo ishte hera
e parë që e shihja vendin tim
në këtë mënyrë", zbulon Hasi
nga përjetimet e tij.

Në vitin 2013, emri i Besnik
Hasit, i cili në ato kohë ishte
zëvendëstrajner i Anderlehtit,
përmendet zyrtarisht si kandi-
daturë për postin e Ko-
mbëtares kuqezi.

"Ishin bisedime shumë pozi-
tive me presidentin e federatës.
Ishte një vendim shumë i vësh-
tirë, pasi isha shumë i lëkun-
dur në atë moment. Doemos,
kur vendi yt të bën një ofertë
për të qenë trajner, provon një
krenari, një përgjegjësi. Në ato
momente isha zv.trajner dhe
nuk kisha përvojë si trajner i
parë. Tek Anderlehti më respe-
ktonin shumë, qoftë si klub,
qoftë presidenti. Nga ana tjetër
kisha edhe respektin e presi-

dentit të federatës, Armand
Duka. Ishte një vendim shumë
i vështirë. I pata thënë edhe
presidentit Duka se ishte një
vendim që nuk mund ta mer-
rja vetëm, pasi duhej të konsul-
tohesha edhe me presidentin
e Anderlehtit, pasi i detyro-
hesha shumë. Ai sigurisht nuk
më la e më tha 'duhet të rrish
këtu', ndaj dhe kur e mora atë
vendim ishte shumë e vësh-
tirë. Edhe më e vështirë ishte
që t'ia thosha këtë presidentit
Duka. Ai më kishte dhënë
shumë besim dhe më kishte
lënë kohën në dispozicion për
të vendosur", shprehet Besnik
Hasi.

Pak muaj më pas, në vitin
2014, Hasi merrte postin e tra-
jnerit të Anderlehtit.

"Mbaj mend fjalët e presi-
dentit të Anderlehtit, Roger
Vanden Stock, kur më vendosi
si trajner. Më tha: Besnik, të
kam si fëmijën tim, sepse ke
kaq vite në këtë klub. Por si tra-
jner i parë, ti e kupton që ditët
i ke të numëruara! - Po, e di - i
thashë, - do të vijë një ditë që
do të largohesha. I thashë gjith-
ashtu se, më mirë sesa atje,
unë nuk kisha ku të gjeja, pasi
isha si në shtëpinë time. Jetoja
vetëm 5 km larg stadiumit",
tregon Hasi.

Dy vitet e suksesshme me
Anderlehtin, ku fitoi kampi-
onatin dhe kupën e rritën nive-

lin e kërkesave ndaj Besnik
Hasit.

"Vendimi për të shkuar te
Legia ndoshta ishte një revoltë,
sa më shpejt. Kisha oferta
shumë të mira që i mbylla vet,
që të mos shkoja. Nuk e di, isha
në luftë me vetveten dhe mora
një nga vendimet me më pak
mundësi. Të gjithë shokët dhe
familjarët e mi më thanë se
bëra dy zgjedhje në vendet ku
urrejnë shqiptarët. Më pas er-
dhi vendimi për tek Olimpia-
kosi i Pireut, sepse e konsidero-
va një skuadër shumë të mad-
he. Doja që të shkoja e të bëja
një rezultat të mirë. Por, fati u
kthye në drejtim tjetër aty.
Ndoshta ka qenë edhe më e
vështirë sepse kam qenë sh-
qiptar, ndoshta... por unë nuk
e mendoj ashtu, sepse nuk ia
lejoj vetes ta mendoj ashtu.
Unë jam shqiptar, edhe pse
kam pasaportë belge, sepse
mua në Belgjikë më njohin për
shqiptar. Unë nuk mund ta
mohoj që jam shqiptar. Unë
jam njeri së pari dhe së dyti
jam shqiptar dhe krenohem
me atë që jam. Fëmijët e mi
kanë lindur në Belgjikë dhe fla-
sin gjuhën shqipe, madje me
dialekt të Gjakovës, sepse janë
mësuar në shtëpi. Dëshpërimi
është që nuk vazhdova më tu-
tje dhe në imazhin tim më kanë
dëmtuar këto dy klube", shpre-
het Hasi.

Vitet e fundit, me njohjen e
përfaqësueses së Kosovës, mes
trajnerëve të kombëtareve, por
edhe federatave ka filluar një
rivalitet i pashmangshëm.

"Para se Kosova të pranohej
në UEFA ishte shumë më e le-
htë për Shqipërinë, sepse të
gjithë talentet mbarëshqiptarë
vendosnin për Shqipërinë,
ndërsa sot janë dy ekipe.
Djemtë që kanë prejardhjen
nga Kosova luajnë për Kosovën
dhe është e natyrshme. Por, ka
edhe nga ata që zgjedhin Sh-
qipërinë, sepse është një ekip
shumë i mirë dhe kjo si
skuadër ka traditë. Ka futbol-
listë që e shohin Kombëtaren
si shkallë që të shkojnë më lart,
që është e gabuar për mua,
sepse Kombëtaren në radhë të
parë duhet ta ndjesh dhe më
pas vijnë të tjerat. Sigurisht që
zgjedhjet e futbollistëve tani
nuk janë më të lehta, sepse janë
dy kombëtare", thotë Hasi.

Po vetë Hasi, a do të zgjidhte
sërish Shqipërinë në këto
kushte?

"Nuk e di. Do të ishte shumë
e vështirë. Jam i kënaqur që
nuk e kam pasur mundësinë të
zgjedh, sepse nuk është e le-
htë", deklaron gjakovari.

Megjithatë, ai zbulon se ka
provuar edhe fanellën e Ko-
mbëtares së Kosovës, edhe pse
fshehurazi.

"Gjashtë muaj pasi lashë
Kombëtaren e Shqipërisë, në
atë kohë Kombëtarja e Kosovës
nuk ishte ende e pranuar, u
zhvillua një turne në Turqi
dhe Kosova luajti me Arabinë
Saudite. Nuk ishte ndeshje zyr-
tare dhe duhej të luhej në një
fushë që nuk e dinte askush,
sepse kishin frikë se reagonte
Serbia në UEFA. Isha dhe unë
në atë ndeshje, 'Duhet të kemi
kapiten për këtë ndeshje', më
thanë. Fituam 0-1. Ishte eufori
e madhe, sepse s'kishte njerëz.
Vetëm ata që e organizuan
ndeshjen dhe pjesëtarët e stafit
të Federatës së Kosovës. Nd-
jenjë shumë pozitive, sidomos
për ata çuna, sepse e morën si

arritje që luajtën për Ko-
mbëtaren dhe fituan", zbulon
Hasi.

Por cilat janë ofertat e pam-
undura të karrierës së Hasit, si
futbollist?

"Unë mendoj se, si futbol-
list kam arritur maksimumin.
Kam pasur një moment që u
ktheva nga Gjermania te Gen-
ku, sapo ishim shpallur kam-
pionë në Belgjikë dhe kisha
një ofertë nga Real Sociedad.
E kam ende në shtëpi ofertën
e tyre, e ruaj ende. Në atë
kohë ishte lufta në Kosovë
dhe tifozët e Genkut shprehën
solidaritetin e tyre, sepse unë
kisha filluar të mblidhja ndi-
hma për ta. Gjakovarët kish-
in lënë shtëpitë dhe ishin
strehuar në Shqipëri, rrinin
në kampet përreth Tiranës
dhe Durrësit dhe ata, kur u
shpallëm kampionë, më ndi-
hmuan shumë. Ndihmuan
rreth 350 familje, me ndihma
modeste, por ishte një
shpresë për të gjithë. Dhe
ngaqë ata treguan aq shumë
mirësi për mua, unë nuk
mund të pranoja ofertën e
Sociedadit dhe i thashë
menaxherit se nuk doja të sh-
koja. 'Do të flasim me presi-
dentin' më tha, por unë refu-
zova", shprehet Hasi.

Ndërkohë që oferta të pare-
alizuara ka pasur edhe për pos-
tin e trajnerit.

"Ka qenë një moment kur
isha trajner tek Anderlehti
dhe kam folur me disa njerëz
nga Fiorentina, por asnjëherë
nuk u bë konkrete. Por për mua
ishte shenjë respekti", thotë
Hasi.

Një dëshirë e madhe për të
mbetet gjithsesi drejtimin i
Kombëtares kuqezi.

"Në futboll asnjëherë nuk
është momenti ideal. Sot jam
pa punë dhe pa klub dhe Fed-
erata Shqiptare e ka trajnerin.
Mbase kur Shqipëria të mos
ketë trajner, unë do të kem një
klub, por dëshira është e mad-
he dhe as nuk e mohoj dot dhe
askush tjetër që ka luajtur
edhe për Kombëtaren, që ka
dëshirë të drejtojë Ko-
mbëtaren. Shpresoj që një ditë
do të jetë rasti im të jem tra-
jner i Kombëtares", thekson
trajneri gjakovar.

Sa i përket Kombëtares së
Kosovës, duket se ai nuk ka
qenë asnjëherë në preferencat
e tyre.

"Nuk e di a kam qenë në
listën e tyre, por unë s'kam pa-
sur asnjë kontakt me asnjë nga
Federata e Kosovës, apo nga
ndonjë që punon për Feder-
atën e Kosovës", mbyll interv-
istën e tij për "Top Channel",
Besnik Hasi.

Objektivi i së ardhmes për trajnerin mbetet edhe drejtimi i Kombëtares së Shqipërisë

Besnik Hasi: Kulmi im,
fitorja me Greqinë

Rrëfim në '360 gradë' i ish-kapitenit kuqezi

Sulmuesi i Luftëtarit, Kri
stal Abazaj është prezan-

tuar në ditën e sotme te
Anderlehti. Kontrata e fut-
bollistit me klubin belg ësh-
të për 3 vite, ndërsa tashmë
çdo gjë është zyrtare. Futbol-
listi do të bashkohet me klu-
bin belg menjëherë pas fun-
dit të sezonit. Në prezan-

timin me klubin e ri, Abazaj
është shprehur: "Anderleh-
ti është një nga emrat më të
mëdha të futbollit europian
dhe është i njohur edhe në
Shqipëri. Jam shumë i lum-
tur që do të jem pjesë e kësaj
skuadre dhe do të jap maksi-
mumin në këtë ekip", ka
thënë Abazaj.

'FLET' KLUBI BELG
Kristal Abazaj mund të

quhet tashmë lojtari më i ri
i Anderlehtit, pasi gjatë ditës
së sotme ka firmosur dhe
është prezantuar në klubin
belg. Pas nivelit të lartë të
treguar në kampionatin sh-
qiptar, duke qenë një lojtar
që bënte lehtësisht difer-

encën, Anderlehti i ka be-
suar një vend në skuadër
futbollistit shqiptar. Gjatë
prezantimit, drejtori sport-
iv i gjigantëve belg, Luc
Devroe është shprehur:
"Kristal Abazaj është një
nga talentet më të mirë që
ka në Shqipëri. Ne jemi
shumë të kënaqur që kemi
nënshkruar me një futbol-
list të tillë premtues, i cili
do të tregojë potencialin e
tij në klubin tonë", ka
thënë Devroe.
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KRIPTOSKEME
Përgjigja e numrit të djeshëmKRIPTOSKEME

Fjalëkryqi (1) Fjalëkryqi (2)
HORIZONTAL
1. Satelit i Uranit.
6. Eshtë edhe ai i Pallës.
11. Tiran pa kufij
12. Në krye të armatës.
13. Një Ibrahim violinist.
14. Qendër ditore.
15. Mund të jenë fotografikë.
17. Inicialet e Einstein.
18. Një mbishkrim në kryq.
20. Janë si vite.
21. Thurman aktore.
22. Të parat në irritim.
23. I preu Seneka.
25. Fillojnë ilustrimet
26. Isaac Asimov.
27. Një Vladimir kompozitor.
28. Janë në modë.
30. Janë zyrat... qeveritare
32. Me të nxjerrin trarë.
35. Një shkop, thupër.

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

Gjeni ndryshimin

Dy figurat kanë ndryshime nga njëra-tjetra

Përgjigja, ja cilat janë ndryshimet e figurave

- Vetëm njerëzit e vegjël përpiqen të
poshtërojnë dhe të ulin të tjerët. Kush
nënvlerëson është vlerëpak.

- Bota eshte nje komedi per ata qe
mendojne e nje tragjedi per ata qe
ndjejne. Walpole

- Dikush nga ne i bën gjerat mirë, dikush tjetër jo,
por të gjithë së bashku do të gjykohemi nga një
gjë e vetme: rezultati... (Vincent Lombardi)

- Nuk është e vështirë të ngjitesh në majë. E
vështirë është të qëndrosh gjatë atje

Claude Debussy Kompozitor (1862-1918)

- "Kur shikoj prapa në të gjitha
ato shqetësime, e kujtoj
historinë e plakut të vjetër në
shtratin e vdekjes, i cili kishte
shumë shqetësime në jetën e
tij, shumica e të cilave kurrë
nuk kanë ndodhur"

Winston Churchill
- Të gjithë ankohemi për kujtesë

të pamjaftueshme, por asnjë
deri më sot nuk është ankuar
për mungesë arsyetimit të
shëndoshë.       (Laforushko)

- Njeriu me të vërtetë i fortë, i
pohon dobësitë e veta.

(Balzak)

HORIZONTAL
1. Eshtë babëzia.
8. Burton regjisor.
11. Skllavja e Abrahamit.
12. Një dite në mbledhje.
14. Tyson i boksit.
15. Rrethojnë ringun.
17. Beson pa kufij.
19. Zola që shkroi Nana.
20. Eshtë ankimim.
23. Pak elementared
24. Janë me para në bankë.
26. Matet pa kufij.
27. Janë ngrehina për reparte fabrikash.
28. Një zog i verdhë.
29. Inicialet e Moravia-s.
31. Qytet gjerman.
34. Një zonjë që ha gurë.
35. Pak analogji.
36. I ka plasur të paturpit.
37. Janë legjendat.
38. Nuk ka akoma një bebe.

TTTTThëniehëniehëniehëniehënie
të mençuratë mençuratë mençuratë mençuratë mençura

37. Eshtë Shqipëria e madhe.
39. U thyen në Salamina.
40. Një raport shumë i ngushtë.
41. Nota e diapzonit.
42. Fund heroi.
43. Një top në rrjetë.
45. Gjysma alarmi.
46. Herët pa zë.
47. Sampras i tenisit.
48. Me to bëjnë triko.
49. Një gjuajtje fluturimthi në tenis.
50. Janë kokrrat e lisit.

VERTIKAL
1. I famshëm ai i Sizifit.
2. Mund të jetë e hollë dhe therëse.
3. Fillojnë rastësisht.
4. Një pjesë e napolitanëve.
5. Janë situatat e rrezikshme para portave.
6. Mund të jenë kundërajrore.
7. Lindin në kokë.

8. Gjysmë shtegu.
9. Hidhen të parat.
10. Eshtë njeriu i përsosur.
13. Një fjalë për tutje.
15. Fundi i një samurai.
16. Mbyllen me epilog.
17. Bel i maupassant.
19. Inicialet e Redford.
23. I manifeston nxënësi i papërgatitur.
24. Në hyrje të tokës.
26. Pak impresioniste.
27. Janë metrat në sipërfaqe
29. Hapet një për ajër.
30. Gjysmë krenar.
31. Një hidrokarbur.
33. Vrau Hektorin.
34. Një film i rixhiruar.
36. Kupat pa kufij.
38. Inicialet e Nolte aktor.
41. Ullmann aktore.
43. Një brilantinë moderne
44. Hotel pa kufij.
46. Ekstremë në hall.

39. Fillojnë mirë.
40. Janë brinjë në skuadër.
42. Shkruhet i shtati.
44. Nget edhe ajo e mirë
47. Mbahet në gisht.
48. Janë numrat 1, 3, 3...

VERTIKAL

1. Kanë shpate të tilla.
2. Janë edhe ato polare.
3. Janë mizorët.
4. Janë male në Rusi të tilla
5. Eshtë nusja me vello.
6. Një rreth pa ekstreme.
7. Mbyllin kuvendin.
8. Në kryr të titujve
9. Diku në qendër.
10. Markë cigaresh.
13. Janë rrëfimet e të pandehurit.
14. Janë penjtë për gjergjef.

16. Mbarojnë fare.
18. Janë stitët e... provimëeve.
20. Mund të jenë fotografikë të tillë.
21. Vitet pa kufij.
22. Një fjalë për tutje.
24. Brown i Kodi i Da Vinci-t.
25. Eshtë e akuzuara... injorante
26. Baldwin aktor
27. Një pjesë e kandidatëve.
28. Krenar pa çift.
30. Grazia Cucinotta.
32. Paul këngëtar.
33. Janë pështjellat.
35. Inicialet e Moravia-s.
37. Pak makinacione.
38. Samuel bomber kamerunas.
40. Markë makine koreane.
41. Ente Kombëtare Durrës.
42. Fillojnë kurat.
43. Inicialet e Zemeckis regjisor.
45. Ekstreme në litar.
46. Fillojnë lejen.
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