
tilla, ato vinin si formate të 
gatshme e me traditë. Duke 
marrë formimin e parë në 
to, dolën breza studentësh 
të arsimuar me standarde të 
larta. Më tej, një pjesë e mirë e 
familjeve të pasura shqiptare 
i dërguan fëmijët për studime 
në universitetet më...

Si u formua dhe u censurua elita, edhe shkencëtarët nën hyqmin e diktaturës
(Në foto) Foto ilustruese

Në faqet 2-3

 

Në faqet 18-19

FORMULARI TIP

Pronarët në Vlorë, ATP 
merr në shqyrtim 2400 

dosje, lista e dytë
me përfituesit në qark

Në faqet  10-12

Video-përgjimi, Rama: Opozita po luan me blofin 

Këshilla e kryeministrit për të dalë nga varfëria: Këshilla e kryeministrit për të dalë nga varfëria: 
Shtëpitë e rrënuara kthejini në bujtinaShtëpitë e rrënuara kthejini në bujtina

Sherre në çdo komision,
akuzat dhe përgjigjet
mes deputetëve. Braçe
nxjerr Shehajn jashtë

Çështja “Xhafaj” dhe kërkesa e PD-së për dorëheqjen e 
ministrit të Brendshëm shkaktoi sërish dje debate të 

forta në komisionet parlamentare, puna e të cilave nuk ka 
mundur të vijojë normalisht. Në Komisionin e Shëndetë-
sisë, opozita numëroi serish...

 

Flet Izmira Ulqinaku: 
Politika më ndryshoi 

të ardhmen, si më
ndihmon arkitektura

“VIP PAGES”

Suplement

 

Në faqen 8

VARIANTI I POLICISE

Tentoi të grabiste 
bankën me armë, 
vihet në pranga 

ushtari profesionist

Nga VALENTINA MADANI

Hapen dosjet e komunizmit për 10 intelektualë

Në faqen 17

Ndjesa nuk mjafton 
zoti Rama!  

Kryeredaktor: Erl MURATI
Zv/kryeredaktorë - Rezarta DELISULA - Tedi BLUSHI 

Tel:(04)2359-104, Fax:(04) 2359-116  E-mail:gazetashqiptare@hotmail.com
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Kërkoni ndjesë zoti Rama! Por nuk 
mjafton! Kërko ndjesë ti, Tahiri, 

Mediu, Berisha… e gjithë soji juaj jo-
normal që po na ndotni gjithçka. Por 
nuk mjafton...

Nga RAIMONDA SHUNDI
Opinioni

 Ditësi

 

Kreu i ALUIZNI-t: 
Legalizim trualli për 

2 mijë familje që janë
në pallate pa pronar

Në faqen 5

AFATET E REJA

 

Në faqen 4

OPOZITA

Basha-Kryemadhi, 
thirrje për protestën 
e 26 majit: Rama na 
mban larg Europës

Mëvetësimi i Shqipërisë 
dhe konsolidimi i saj si 

shtet, u ndoq njëherit edhe 
nga çelja e një sërë shkol-
lash të mira që mbaheshin 
nën kujdesin e fi nancimeve 
franceze, amerikane, angleze 
a italiane në Shqipëri. Si të 

ZBARDHET VENDIMI I QEVERISE, SI DO TE NDAHEN 2 MILIARDE LEKE MES TYRE

ALUIZNI: LISTA ME 2000
PRONARE QE KOMPENSOHEN

Zgjedha, zgjedhja 
dhe zgjidhja

Këto nuk janë thjesht tri fjalë, por 
logo kyç të lidhura pazgjidhsh-

mërisht me fenomene madhore të 
shoqërisë së sotme. Aq sa të ngjashme 
janë në shkrim...

Opinioni
 Ditësi Nga JORGJI KOTE

Vijon në faqen 21Vijon në faqet 20-21

Lame: Iu njoh e drejta edhe atyre që ndërtuan në pronat e të tjerëve. 
Përfituesit nga Shkodra deri në Sarandë marrin tapitë për truallin 

Autoriteti i Informimit mbi Dosjet e Sigurimit: Ja cilët janë të parët 
Nga FATMIRA NIKOLLI
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SKANDALI "XHAFAJ"
DEBATET

"Shëndetësia", Bumçi: Mbroni narkoshtetin. Spiropali: Sikur keni pirë hashashin e Lazaratit

Debatet në komisione, Shehaj: Dëgjo
deputetët kur flasin. Braçe: Dil jashtë
Ballanca: Kam respekt për veten, nuk flas në zhurmë

Çështja Xhafaj dhe
kërkesa e PD-së për
dorëheqjen e ministrit

të Brendshëm, shkaktoi sër-
ish dje debate të forta në ko-
misionet parlamentare, puna
e të cilave nuk ka mundur të
vijojë normalisht. Në Komi-
sionin e Shëndetësisë, opozi-
ta numëroi serish akuzat ndaj
ministrit Xhafaj dhe vëllait
të tij të dënuar me burg në
Itali. Sipas PD-së në kushte
të tilla çdo temë tjetër dhe ligj
në rendin e ditës nuk mund
të ketë përparësi. Pavarë-
sisht rendit të ditës nëpër ko-
misione, deputetët e opozitës
sapo kanë marrë fjalën janë
përqendruar te çështja e
përgjimeve dhe akuzat ndaj
Xhafajt. Kjo solli ndërpre-
rjen e Komisionit të Ekono-
misë dhe në atë të shëndetë-
sisë, ndërsa në Komisionin e
Edukimit deputetët e ma-
zhorancës nuk u paraqitën.
Deputetja e PS, Elisa Spiropa-
li akuzoi opozitën se po orga-
nizon grusht shteti ndaj Min-
istrisë së Brendshme dhe
prokurorisë. Por demokrati
Aldo Bumçi deklaroi: "Këto
janë deputetët që mbrojnë
narkoshtetin dhe narkoe-
urot, eurot e drogës. Edi
Rama di vetëm narkodrogën.
Fatmir Xhafaj mbron vëllanë
e tij narkotrafikant". Spiro-
pali u kundërpërgjigj: " Kry-
etar keni marrë peng këtë ko-
mision. Aldo, kemi durim të
madh, por jemi këtu për të
folur për problemet e shënde-
tësisë. Disa nga kolegët po fla-
sin sikur kanë pirë gjysma e
asaj që ka mbjellë në Lazar-
at. Jeni bërë të lodhshëm dhe
për votuesit tuaj. Si e keni
'Babalen'? Do shohim deri në
fund si do dalë kjo çështja e
'Babales' tuaj".
BLLOKIMIBLLOKIMIBLLOKIMIBLLOKIMIBLLOKIMI

Edhe Komisioni i Ligjeve
është përfshirë nga debate
mes deputeteve, Enkelejd Al-
ibeaj dhe Ulsi Manja. Alibeaj
kërkoi që ministri të jap
dorëheqjen pasi sipas tij ësh-
të i lidhur me krimin, ndërsa
Manja tha se nuk ka ardhur
që të dëgjoj Babalen në komi-
sion. E njëjta situatë ishte
edhe te Komisioni parlamen-
tar i Medias. Pas debateve që
në nisje të mbledhjes, ku de-
putetët e PD-së mbajtën
kryefjalë të diskutimit sërish
urgjencën për dorëheqjen e
ministrit të Brendshëm, de-
putetët e shumicës bojkotu-
an mbledhjen. Kryetarja e
këtij komisioni, Albana Vok-
shi theksoi se deputetët e PS
kanë frikë nga mediat, ndër-
sa tregoi se janë mbledhur në
një tjetër sallë dhe po fes-
tojnë ditëlindjen e një kolege-
je. "Deputetet e PS kanë frikë
nga media. Po festojnë
ditëlindjen e një kolegeje te
salla e grupit. Pas video-
përgjimeve po sulmojnë

Valentina Madani

DEBATI TE 'LIGJET", MANJA: S'DUA TË
DËGJOJ BABALEN. ALIBEAJ: MOS DËGJO

AS AGRONIN

g a z e t a r ë t " , - t h e k s o i
zj.Vokoshi. Nënkryetarja e
Komisionit të Ekonomisë
Jorida Tabaku dhe anëtari i
Komisionit të Ekonomisë
Florion Mima reaguan dje
ndaj asaj që e kanë cilësuar
sulm verbal të kryetarit të
këtij komisioni, Erjon Braçe
ndaj dy gazetareve në
mbledhjen e komisionit.
Ndërsa deputetët demokratë,
Agron Shehaj dhe Aldo
Bumçi i janë rikthyer edhe
njëherë çështjes "Xhafaj"

duke akuzuar maxhorancën
se po mbron vëllanë e minis-
trit të Brendshëm i dënuar për
trafik droge. Teksa Bumçi
fliste, kreu i komisionit, Eri-
on Braçe po shfletonte një
gazetë. Kjo gjë s'është pritur
mirë nga Agron Shehaj, i cili
i është drejtuar Braçes që të
dëgjojë deputetët. Por kjo gjë
e ka acaruar Braçen, i cili i
kërkoi Shehajt të dalë jashtë,
ndërsa ndërpreu punimet e
komisionit, duke nxjerrë jas-
htë edhe mediat.

JORIDA TABAKU
"U njohëm nga media me faktin se dy gazetareve
të terrenit që janë prezente këtu në komision, ju i
kërkuat të largohen nga salla. Ju duke qenë
gazetar, i kuptoni mirë vështirësitë e tyre për më
tepër që të dyja janë zonja. Nuk është në
standardin e këtij komisioni, të paktën për sa
kohë unë jam unë këtu. Nuk është në standardin
e asnjërit prej nesh këtu që të largojmë
gazetarët", - tha zj.Tabaku.



"SHËNDETËSIA", PD: MBRONI KRIMIN,
PS: EMRI DO JU SHKRUHET NË HISTORI

"EKONOMIA", TABAKU: S'MUND TË LARGOJMË GAZETARËT.
MIMA: KËRKO FALJE, BRAÇE: BËJE TI

Jorida Tabaku: z. Braçe ne u larguam dje nga komisioni dhe nuk ishim në pjesën e dytë të tij. U
njohëm nga media me faktin se dy gazetare të terrenit që janë prezent këtu në komision ditët e
fundit, ju i kërkuat të largohen nga salla. Ju duke qenë gazetar, i kuptoni mirë vështirësitë e tyre
për më tepër që të dyja janë zonja. Nuk është në standardin e këtij komisioni, të paktën për sa
kohë unë jam unë këtu. Nuk është në standardin e asnjërit prej nesh këtu që të largojmë
gazetarët. Unë bisedova me to dhe kuptova se ishin tepër të prekura nga ky gjest. Janë të dyja
profesioniste. Të dyja nuk e mbulojnë Partinë Demokratike. Asnjëra prej tyre. Nuk më duket
normale. Transparencën e munguar të qeverisë ky komision e ka ofruar deri tani dhe shpresoj
të vazhdojë i tillë. Deputetët në këtë komision nuk ka ndodhur asnjëherë t'i përzë njeri, sepse ky
komision ka etikë dhe transparencë. Por ju po e çmontoni këtë besim. Nuk e konsideroj akt
normal.
Florion Mima: Medias sot i detyrohesh një scusa, një falje.
Erjon Braçe: Bëje ti, nuk ka asnjë problem.
Florion Mima: E bëj unë në emër tënd, pa asnjë problem. Edhe kur zihemi, edhe kur pajtohemi
populli do të dijë se çfarë themi ne me njëri-tjetrin. Janë vajzat që ti i nxore jashtë dje që e bëjnë
këtë me besnikëri, me integritet, pa i mbajtur krahun askujt. Po mos ishin ato ne nuk do të
mësonim për 5 milionët që Habilajt ia kishin taksur çdo muaj Ministrit të parë të Brendshëm. Po
mos ishin ato, ne nuk do të dinim asgjë për 20 milionët e eurove që i duheshin Ministrit si kreu i
një qarku. Po mos ishin ato zotëri, ne nuk do e dinim që Nazer Seiti u arratis brenda natës në
bashkëpunim me qeverinë. Ne nga mediat i kemi mësuar të gjitha edhe që vëllai i Ministrit aktual
është i dënuar. Ne të gjithë i detyrohemi mediave, edhe kur jemi në pushtet edhe kur jemi në
opozitë. Gazetarët e nxjerrin bukën e tyre me integritet dhe ne i detyrohemi shumë!
Aldo Bumçi: Unë besoj se duket parë humbjet e mëdha që po ndodhin në ekonominë shqiptare,
ky komision duhet t'i ksihte dedikuar jo një seancë, por disa seanca…
Agron Shehaj- Braçes: Mos lexo gazetën, por dëgjo deputetët kur flasin. (Flet sërish, por nuk
dëgjohet).
Erion Braçe: Ndërpritet mbledhja. Ky zotëri del përjashta.
Aldo Bumçi: A mund ta dimë arsyen? Cila është arsyeja se ky është parlament.
Erion Braçe: S'lejoj fyerje…
Jorida Tabaku: Zotëria të tha të kesh vëmendjen se po flasin deputetët.
Erion Braçe: Të të vijë turp!
Jorida Tabaku: Për çfarë të më vijë turp?
Erion Braçe: Për atë që dëgjove…të të vijë…
Jorida Tabaku: Ai të tha mos lexo gazetën.

Gjatë mbledhjes së djeshme
të Komisionit të Ekonomisë

Një nga protestat e opozitës

Bardhi Spahia: Fatmir Xhafaj duhet të ishte dorëhequr dhe duhet të ishte subjekt i ligjit
Antimafia. Si ka mundësi që dy ministra të Brendshëm dalin të implikuar në trafik droge?
Erisa Spiropali: Keni bërë një puç, që nuk është me armë, por që kush e ka bërë do mbajë
përgjegjësi. Jeni bërë turp ndërkombëtar. Edhe pas 100 vitesh do ju shkruhet emri në librat e
historisë, se nuk ishte parë kurrë që deputetët e opozitës të merren me sajimin e një videoje të
tillë. Mos e sulmoni Ministrinë e Brendshme, lëreni të bëjë detyrën, që e bën me
përgjegjshmërinë më të plotë.
Aldo Bumçi: Këto janë deputetët që mbrojnë narkoshtetin dhe narkoeurot, eurot e drogës. Edi
Rama di vetëm narkodrogën. Fatmir Xhafaj mbron vëllanë e tij narkotrafikant.
Erisa Spiropali: Kryetar keni marrë peng këtë komision. Aldo, kemi durim të madh, por jemi këtu
për të folur për problemet e shëndetësisë. Disa nga kolegët po flasin sikur kanë pirë gjysma e
asaj që ka mbjellë në Lazarat. Jeni bërë të lodhshëm dhe për votuesit tuaj. Si e keni 'Babalen'?
Do shohim deri në fund si do dalë kjo çështja e 'Babales' tuaj.
Duma: PS i ka të gjitha pushtetet, keni drejtësinë, ekzekutivin, mediat. Çështja e videos është e
pa koment, njerëzit e dinë që është e vërtetë, problemi është si ta rregullojmë. Sot nuk mundeni
më të thonë 'opozita' për çdo gjë që nuk shkon. Nuk ju ka sjellë thjesht Edi Rama, jam e bindur, ka
mes jush njerëz që i kanë sjellë qytetarët. Një ditë do të dalim nga politika dhe duhet të themi të
vërtetat. Heshtni!

Enkelejd Alibeaj: Nuk ka moment më të mirë sot, në prani
edhe të Avokatit të Popullit, të diskutojmë. Sot kur të gjithë e
kanë të qartë si drita e diellit, sot nuk e bëtë si kolegët tuaj të
tjerë që bojkotuat komisionin. Kjo është një meritë e vogël juaja.
Ulsi Manja: Kemi çështje për të diskutuar
Enkelejd Alibeaj: Unë ju falënderova për prezencën tuaj
këtu. Nuk keni gisht apo nuk e bëni do që t'i thirrje, t'i flisni
ndërgjegjes suaj, i thërrisni ndërgjegjes politikë, se ka dhe
socialistë të thjeshtë që nuk e kanë shkuar në mend që
drejtuesit e tyre të ishin kapo të krimit.
Ulsi Manja: Mos ua qaj hallin socialistëve, se i përfaqëson
krahu këtej.
Enkejlejd Alibeaj: Nuk bëhet sot drejtësi, kur Ministri i
Brendshëm, drejtpërdrejtë i përfshirë në aktivitet kriminal
vazhdon të mbajë detyrën e tij në konflikt të pastër me ligjin. Ky
është momenti kur duhet të mbajtur qëndrim të qartë ligjor, po
ashtu dhe Avokatja e Popullit. Kush nuk është i përshirë në
krim nuk duhet ti bëj mbroje Ramës dhe Xhafajt.
Ulsi Manja: nuk mund të bëj dot deklarata politike Avokatja e
Popullit, po do debat përcjellim zonjën dhe vijojmë.
Enkelejd Alibeaj: Publiku shqiptar duhet të tij se çfarë po
gatuhet…
Ulsi Manja: Nuk dua të dëgjoj Babalën në komision
Enkelejd Alibeaj: Po nuk dëgjon Babalen nuk do dëgjosh as
Agron Xhafën
Krevis Balliu: Dua fjalën, nuk flas gjatë, mos më ndërprit.
Ulsi Manja: Nuk dëgjoj nga ku vësh, zonja Ballanca mund të
flisni
Erinda Ballanca: Dua të dëgjohem. Nuk mund të flas në gjithë
këtë zhurmë. Nuk flas kur nuk më dëgjon njëri. Kam respekt për
veten.
Xhemal Qefalia: Nuk i vendos t'i rregullat në komision.
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Kryeministri Edi Rama
 e konsideron një blof
audio-përgjimin e pub-

likuar nga Partia Demokra-
tike për vëllain e ministrit të
Brendshëm, Agron Xhafaj.
Rama foli pas publikimit të
pjesës së dytë të përgjimit për
kanabisin në Vlorë, ku përf-
shihet edhe vëllai i ministrit
të Brendshëm Fatmir Xhafaj.
Edhe vetë Rama ka pub-
likuar videon, ndërsa pyet
nëse PD-së i është djegur sig-
uresa e mendjes që shkuan
deri në këtë pikë sa luajtën
sipas tij një blof. Nuk mun-
gon etiketimi 'ditëzi' për Ba-
balen ose Albert Veliun,
ndryshe dëshmitari X. "Se
këtu në vendin tim edhe kun-
gulli ka kuptim!", vjer-
shëronte i madhi Këthe Spi-
ri. Sinqerisht pyes veten këtë
herë nëse Lulëzimi dhe shqu-
patarët e tij, janë të dësh-
përuar e të pacipë si ngaherë
apo u është djegur edhe sig-
uresa e mendjes, që vajtën
deri në pikën ku luajnë pub-
likisht një blof kaq skandal-
oz si ky i këtij ditziut Babale
me këtë gazetarin Jetmir?"-
shprehet z.Rama.
TAKIMETTAKIMETTAKIMETTAKIMETTAKIMET

Para banorëve të Tepe-
lenës kryeministri Edi Rama
përmendi dje se zhvillimi i
agroturizmit është rruga
përfundimtare e daljes nga
varfëria. Ai foli për një sërë
projektesh infrastrukturore
në këtë zonë. Sipas kreut të
qeverisë projektet e rilindjes
urbane në këtë qytet kanë
nxitur turizmin dhe kanë
rritur çmimin e pronës me të
paktën katërfish. "Ku kalon-
te ndonjëherë turist në Tepe-
lenë dhe nuk e harroj kur
Tërmeti më ka çuar me-
sazhin e parë, u shfaqën edhe
disa suedeze më në fund për-
ballë Ali Pashait. Sa kush-
tonte një apartament në Te-
pelenë përpara realizimit të
këtyre projekteve?! Kush e
shiste 10 mln të vjetra ishte
me fat. Sa kushton sot? 40
mln mesatarisht, por ama në
qendër të qytetit nuk gjen më
njeri që shet apartament",-u
shpreh z.Rama. Për këtë ar-
sye ai u bëri thirrje sipër-
marrësve, banorëve dhe emi-
grantëve që të investojnë në
fshatrat turistikë, pasi do të
kenë mbështetje nga shteti.
"Ka shumë njerëz që lëvizin
në fundjavë nga Tirana dhe
që kanë destinacione të reja.
Të jeni të sigurt që me shumë
kënaqësi do të shkonin aty
ku ka agroturizëm që nga
veriu në jug. Ne kemi apro-
vuar një ligj. Kush e kthen
shtëpinë apo kush investon
duke marrë një shtëpi të
rrënuar në një bujtinë dhe

Këshilla e kryeministrit për të dalë nga varfëria: Shtëpitë e rrënuara kthejini në bujtina

Vidio-përgjimi, Rama: Opozitës i
është djegur siguresa e mendjes
"Po luajnë publikisht një blof kaq skandaloz"

TAULANT BALLA
 "Prisni e duroni ditët në
vijim do të jenë të
rëndësishme për lidhjet
e personave të akuzuar
për 613 kg kokaine me
persona të rangjeve më
të larta të PD. E gjithë
kjo po e dëmton
Shqipërinë në rrugën e
rëndësishme të fazës
përmbyllëse të hapjes
së negociatave. Kjo
është diçka që nuk i bën
mirë Shqipërisë megji-
thëse Basha pa e ditur
është futur nga Berisha
në një aventurë të rre-
zikshme", - tha Balla.

ndërton një fermë të vogël dhe
ka një numër të kufizuar dho-
mash e para ka tatim fitimi
vetëm 5%. E dyta e ka TVSH
6%, e treta merr mbështetje
financiare nga shteti. Pran-
daj unë dua t'i bëj thirrje aty-
re që janë në emigracion ta
shohin këtë mundësi, u bëj
thirrje familjeve që janë këtu
që bashkë me djemtë dhe va-
jzat, vëllezërit, xhaxhallarët
, dajallarët që kanë në emigra-
cion të drejtohen në këtë
drejtim. Është rruga e daljes
përfundimtare nga varfëria.

Nuk është një zonë kjo ku
mund të mendojmë zhvil-
limin e ndonjë bujqësie me
prodhim të madh. Nuk është
një zonë kjo ku zhvillimi i
blegtorisë mund të kthehet
në një zhvillim industrial,
por është një zonë ku blegto-
ria dhe prodhimet blegtorale
mund t'i shërbejnë tryezave
të mikpritjes përmes bujti-
nave dhe hoteleve të vegjël
tradicional të agrotur-
izmit",-theksoi kryeministri.
Më tej Rama tha se qeveria
do të vijojë punën me një sërë

projektesh duke vënë theksin
tek kalaja e Ali Pashë Tepe-
lenës. "Do ta përfundojmë
projektin e kalasë dhe
kalanë brenda do ta rindër-
tojmë duke bashkëpunuar
me banorët brenda për ta
kthyer një vend ku të hyjnë
dhe dalin turistë jo në një
vend ku nuk futet askush
përveç banorëve",- deklaroi
z.Rama. Falë këtyre projek-
teve Tepelena dhe fshatrat e
saj do të kthehen në një
atraksion turistik jo vetëm
gjatë sezonit veror.

"Krimineli që drejton Kavajën",
Paloka i nxjerr Ramës videon me Roshin
Nënkryetari i PD, Edi Paloka, i përgjigjet kryeminis

trit Rama me një video dhe i tregon rastet e siç shpre-
het ai, "kriminelëve që ka mbrojtur". Në video, Rama ka
qenë në Kavajë, duke shpërndarë karta anëtarësimi, ku
nuk shmangu batuat për kryebashkiakun Elvis Rroshi,
duke e cilësuar atë si krimineli që drejton Kavajën, bat-
uta që kryeopozitari Basha i cilëson si sfidë ndaj ligjit
të dekriminalizimit. "Personazhe si Rama është e vësh-
tirë edhe t'i konceptosh dhe t'i trajtosh si qenie me
ndërgjegje, lëre pastaj të presësh dhe dinjitet njerëzor
prej tyre. 'Sinqerisht pyes veten nëse Lulzimi dhe shqu-
patarët e tij janë të dëshpëruar e të pacipë si ngahera…'
ka shkruar. Pra, ne jemi ata që paskemi dalë blof  gjatë
këtyre viteve 'të dëshpëruar e të pacipë si ngahera'…
Ky është ai i avionëve 'mushkonja', është ai që mori në
mbrojtje me radhë të gjithë të inkriminuarit 'rilindas',
që pastaj i plasën në dorë me radhë nga Roshi tek Tahi-
ri. Me të njëjtat batuta bajate dhe ngërdheshje prej
palaçoje të zgjyer", tha z.Paloka.

Meta takon homologen e Maltës: Të forcojmë marrëdhëniet dypalëshe

Meta fton investitorët: Ejani në
Shqipëri, kemi potenciale të mëdha

Presidenti Ilir Meta po zh
villon një vizitë pune në

Maltë, në kuadër të "Foru-
mit të Biznesit Maltë -Sh-
qipëri", i shoqëruar nga një
delegacion me 31 përfaqë-
sues të komunitetit të bizne-
sit shqiptar të Dhomave të
Tregtisë së Shqipërisë, Kos-
ovës dhe Maqedonisë. Në
ditën e parë të Forumit,
Meta vlerësoi bashkëpun-
imin në të gjitha fushat mes
dy vendeve dhe popujve
tanë, si dhe vuri theksin tek
nevoja për të intensifikuar
marrëdhëniet ekonomiko-
tregtare dhe investimet e
ndërsjella. Gjithashtu,
Presidenti prezantoi para
komunitetit të biznesit
maltez potencialet dhe
mundësitë e shumta që
ofron Shqipëria për inves-
titorët e huaj në të gjithë
sektorët e ekonomisë. Pres-
identi Meta i ftoi investi-
torët maltezë të vlerësonin

oportunitetet investuese në
Shqipëri për të gjitha avan-
tazhet krahasuese që ofron
ekonomia shqiptare. "Sh-
qipëria mund të shërbejë si
'qendër ekonomike rajonale'
për shtrirjen e investimeve
të huaja në një treg ball-
kanik me më shumë se 20
milionë konsumatorë, si
dhe mund të jetë një 'portë
hyrëse' rajonale drejt tre-
gut europian", - tha Meta.

Gjatë kësaj vizite, Presiden-
ti Meta u prit në një takim
nga Presidentja e Maltës,
Marie-Louise Coleiro Preca.
Në takim u diskutua për
forcimin e marrëdhënieve dy-
palëshe veçanërisht ato të sh-
këmbimeve ekonomike dhe
tregtare. Kreu i Shtetit Ilir
Meta dhe Presidentja e
Maltës, Marie-Louise Coleiro
Preca të drejtojnë Forumin e
Biznesit.

ROMANA VLAHUTIN
"Mos u shpërngulni nga ky
vend i mrekullueshëm. Nuk
duhet të ndërtohen HEC-e në
këtë vend të bukur. Gjendja e
amortizuar dhe mosmirëm-
bajtja e rrugës Kukës-
Shishtavec. Kërkohet mirëm-
bajtje e rrugës. Për hapjen e
aeroportit ka lobuar edhe zyra
e BE", tha Vlahutin në Kukës.

Kryeministri Edi Rama

Dorëheqja, Topi: Problemi
nuk është Xhafaj, por Rama

TIRANE-TIRANE-TIRANE-TIRANE-TIRANE- Ish-presidneti Bamir Topia komentoi aktualite-
tin politik në vend, duke u ndalur edhe tek audio-përgjimi
i publikuar nga PD, i cili implikon vëllain e ministrit të
Brendshëm, Fatmir Xhafaj, në trafikun e drogës. Në emi-
sionin "Studio e Hapur" në "News24", ai tha se prokuroria
duhet të jetë transparente në
lidhje me këtë çështje. "Prokuror-
ia duhet të dalë dhe të thotë kemi
administruar një kallëzim penal,
deri këtu është ecura. Pra, duhet
të ketë transparencë. Koha ka
treguar që prokuroria ka qenë in-
stitucioni që është sulmuar më
shumë", tha ish-presidenti Bam-
ir Topi. Ish-presidenti i pyetur
"nëse Xhafaj duhet të japë dorëheqjen", deklaroi se prob-
lemi nuk është te Xhafaj, por te vetë kryeministri. “Prob-
lemi nuk është te Xhafaj, por te kryeministri, sepse Xhafaj
kishte gjithë delegimin politik që PS i kishte dhënë për të
drejtuar një reformë shumë të rëndësishme, siç është Re-
forma në drejtësi. Përderisa bëri një kallëzim në prokurori,
duhej të qëndronte këtu, nuk duhej të largohej”, - tha z. Topi
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PROTESTA E OPOZITES
AKUZAT

Kryetari i opozitës,
Lulzim Basha rikuj
toi dje revoltën e

Qafë Barit, ku 34 vjet me parë
u fitua për disa orë liria, për
disa orë ra sistemi gjakatar
komunist. Në një status në
rrjetin social 'Facebook',
Basha shkruan se me këto
shembuj të heroizmit dhe at-
dhedashurisë duhet të ngri-
hen të gjithë shqiptarët dhe
të marrin pjesë në protestën
e 26 majit. Kreu i PD-së, Lul-
zim Basha, duke theksuar se
guximi i shqiptareve në re-
voltën e Spaçit dhe Qafë Bar-
it, është shembull frymëzi-
mi për të gjithë ata që e duan
vendin të lirë, nga ministrat
e lidhur me krimin dhe
kryeministri që sipas tij
mbron krimin, përsëriti dje
një tjetër thirrje për gjithë
shqiptarët. Të bashkohen në
protestën e së shtunës,
kundër qeverisë së lidhur
me krimin. "11 vite pas kry-
engritjes së Spaçit që ngjalli
shprese dhe i dha kurajë
njerëzve, një tjetër akt
heroik në një tjetër burg
famëkeq ndodhi, revolta e
Qafë Barit. Të dënuarit poli-
tikë ngritën krye ndaj sh-
typësve të tyre. Fale kurajës
së tyre mbinjerëzore në
Qafën e Barit, si sot 34 vjet
më parë u fitua për disa orë
liria, për disa orë ra sistemi
gjakatar komunist. Burrat
që kryen këto akte heroike,
janë frymëzim njerëzor dhe
atdhetar. Ata kërkuan lir-
inë, ata u ngritën kundër
padrejtësisë brenda bur-
gjeve mizore. Në shembullin
e guximit të tyre të pashoq,
do të bashkohen të shtunën
shumica e shqiptarëve që e
duan vendin pa krim, pa
drogë, pa ministra të lidhur
drejtpërdrejt me bandat, pa
një kryeministër që mbron
hapur të keqen", shprehet
z.Basha. Sipas tij "Me këto
shembuj të heroizmit dhe at-
dhedashurisë, ju ftoj të bash-
kohemi të shtunën me 26
maj, në orën 11 në Tiranë, të
gjithë bashkë në protestën
kombëtare ngrihemi kun-
dër padrejtësisë, kundër
qeverisë së lidhur me

Kreu i PD-së fton qytetarët në protestën e 26 majit, rikujton revoltën e Qafë Barit

Basha: 34 vjet më parë, për disa
orë ra sistemi gjakatar komunist

"Të gjithë në shesh kundër qeverisë së krimit"
Valentina Madani

SALI BERISHA
Ish-kryeministri Sali
Berisha duke iu
referuar qytetarit
dixhital, publikoi dje
foton e një personi
që deklaron se
është ai që bëri luftë
në Gjirokastër me
Kostandin Xhuvanin
kundër policisë dhe
shoqëronte në
Sarandë deputetin e
PS-së së zonës,
Alket Hysenin.

krimin, për Shqipërinë si
gjithë Europa". Ndërkohë
Partia Demo-kratike ka
përcaktuar tashmë edhe
vendin ku do të mblidhen
protestuesit që do t'i bash-
kohen thirrjes për të pro-
testuar kundër qeverisë.

Ndërkohë që deri në fund-
javë ende nuk kishte një
vend të saktësuar për
mbajtjen e protestës, pasi
diskutohej ose te Kryemi-
nistria, ose te Ministria e
Brendshme, tashmë PD ka
vendosur të protestojë

para zyrës së Ramës. Në
logon e protestës që kreu i
PD-së, Lulzim Basha e ka
vendosur në faqen e tij në
FB, shkruhet se protesta
nis në orën 11:00 të së sh-
tunës, në bulevardin "Dësh-
morët e Kombit".

PROTESTA
Opozitarët tashmë kanë vendosur të protestojnë
jo para Ministrisë së Brendshme ditën e shtunë,
por para zyrës së Edi Ramës. Në logon e
protestës që kreu i PD-së, Lulzim Basha e ka
vendosur në faqen e tij në 'FB', shkruhet se
protesta nis në orën 11:00 të së shtunës, në
bulevardin "Dëshmorët e Kombit".



Kryetarja e LSI-së,
Monika Kryemadhi

u bëri dje thirrje qyteta-
rëve shqiptarë të marrin
pjesën në protestën e së
shtunës. Sipas Kryema-
dhit, kryeministri Edi
Rama është modeli më i
shëmtuar që i ofrohet të
rinjve sot. Ajo shprehu
bindjen se ditën e shtunë,
opozita do të finalizojë
betejën e saj kundër
lidhjeve të qeverisë me
krimin. "Beteja jonë do të
finalizohet me protestën
e së shtunës. Ky kryemi-
nistër është modeli më i
shëmtuar që ne i ofrojmë
sot të rinjve shqiptarë. Të
rinj e të reja po provojnë
qeverisjen e keqe që ka
përfshirë të gjithë Sh-
qipërinë. Ju bëj thirrje të
gjithë shqiptarëve t'u
bashkohemi protestës së
opozitës, për të protestu-
ar kundër arrogancës së



Ish-presidenti Nishani:
Kriza më e rëndë se në '97,
dëmin s'ka qeli ta shlyejë

Çdo ditë leku po zhvleftësohet dhe po e çon situatën
financiare të vendit në një krizë edhe më të rëndë se ajo

e skemave piramidale të '96-'97". Kështu shkruan ish- presi-
denti Bujar Nishani duke dhënë alarmin për situatën në të
cilën ndodhet vendi e duke kërkuar reagim të shpejte nga
vetë shqiptarët. "Prej disa kohësh paraja e pisët ka nisur të
minojë shumë rrezikshëm ekonominë tonë dhe ashtu siç
ajo është e dobët dhe e gërryer nga korrupsioni. Çdo ditë
leku po zhvleftësohet dhe po e çon situatën financiare të
vendit në një krizë edhe më të
rëndë se ajo e skemave piramidale
të '96-'97. Platforma e narkotizim-
it të vendit ishte krimi shtetëror
më i madh që pas diktaturës
staliniste në Shqipëri. Mjeranët
që e ideuan dhe implementuan
rrugëtimin, nga kanabisi tek ko-
kaina, jo vetëm që do të hyjnë në
historinë e Shqipërisë si
"narkotrafikantët e Ballkanit",
por edhe do të përgjigjen përpara
historisë". E nxinë imazhin e Sh-
qipërisë dhe shqiptarëve në sytë e
të gjithë botës siç nuk e meritojmë
aspak. Këtë imazh, që s'ka dënim
të kujtdo qelie burgu, që ta shlyejë dot. E minuan rëndë
sigurinë tonë kombëtare duke e vënë policinë e shtetit nën
komandën e organizatorëve të trafikut, të cilët veshën uni-
formën e policisë në funksionet më të larta dhe sot janë
larguar në drejtim të paditur", shprehet z.Nishani. Ish- pres-
identi apeloi për reagim të qytetarëve. "Reagimi është i
qytetarëve, sepse dëmi është mbi ta, pagesa bëhet nga ta.
Ata nuk mund dhe nuk duhet ta pranojnë të keqen që nesër
mund të jetë fatale në koston që do të kërkojë prapë nga
shqiptarët!", theksoi z.Nishani.

DEKLARATA
"Reagimi është i
qytetarëve, sepse
dëmi është mbi ta,
pagesa bëhet nga ta.
Ata nuk mund dhe nuk
duhet ta pranojnë të
keqen që nesër mund
të jetë fatale në koston
që do të kërkojë!",-tha
z.Nishani.

"Rama, model i shëmtuar që na mban larg BE"

Kryemadhi: Ejani në protestë! Nuk
ka më Zot ta mbrojë kryeministrin

këtij kryeministri të bërë
njësh me krimin. Opozita
është për një Shqipëri sa më
afër Bashkimit Europian,
por Rama dhe bashkëpunë-
torët e tij të krimit nuk duan
të ndodhë. Se po ndodhi hyr-
ja në BE, aq më shumë do
kontrollohet nga ndërko-
mbëtarët. Ai do që të zgjasë

akoma më shumë agoninë
e grabitjes së vendit. Rama
nuk është Zot as i Sh-
qipërisë as i shqiptarëve,
me prokurorë që i lëpihen
për vetingun e tyre, të pro-
testojmë ndaj kësaj qever-
ie të kapur. Nuk ka më Zot
ta mbrojë Ramën,"-thek-
soi zj.Kryemadhi.

AKUZA
"Rama nuk është Zot as i Shqipërisë as i
shqiptarëve, me prokurorë që i lëpihen për vetingun
e tyre, të protestojmë ndaj kësaj qeverie të kapur.
Nuk ka më Zot ta mbrojë Ramën," tha Kryemadhi.

Kryetari i opozitës, Lulzim Basha

Kryetarja e LSI-së, Monika Kryemadhi
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Kreu i ALUIZNI-t: Qytetarët të nisin procedurat nga data 28 maj

Lame: Legalizim trualli
edhe për 2 mijë familje
Zhbllokohet procesi që ishte peng

Rreth 2 mijë familje në
të gjithë vendin do të
mund të marrin

pronësinë e truallit mbi të
cilin kanë ndërtuar pa leje.
Kështu, nga data 28 maj,
qytetarët mund të paraqiten
pranë drejtorive rajonale të
Agjencisë së Legalizimit për
të bërë pagesën përkatëse
dhe për të mbyllur këtë
proces. Drejtori i Përgjiths-
hëm i ALUIZNI-t, Artan
Lame ka bërë e dije se ky
proces ka qenë i bllokuar që
nga viti i kaluar dhe tash-
më me vendimet e marra një
ditë më parë në mbledhjen e
qeverisë, i është hapur rru-
ga legalizimit të truallit dhe
më tej hipotekimit të plotë
të pronës së qytetarëve, ndër-
sa do të kompensohen edhe
pronarët e ligjshëm.
NDËRTUESITNDËRTUESITNDËRTUESITNDËRTUESITNDËRTUESIT

Kreu i ALUIZNI-t, Artan
Lame u ka bërë apel ndër-
tuesve të cilët i kanë brakti-
sur pallatet të nisin proces-
in e legalizimit, duke lënë
afat 1 javë kohë, në të
kundërt paralajmëron masa
të ashpra. Në fund të afatit
njëjavor, për ndërtuesit që
nuk reagojnë dhe nuk nisin
procedurat përkatëse, do të
bëhen me dije edhe masat ad-
ministrative me të cilat do
të përballen. "Vjet, në muajt
e parë të vitit, në kuadër të
zhvillimit të zgjedhjeve të
përgjithshme, qeveria ven-
dosi të merrte disa masa për
të shmangur ndikimin e ve-
primtarisë rutinë të admin-
istratës në procesin zgjed-
hor. Ky proces bllokimi u
përforcua më pas edhe me
marrëveshjen politike të 17
majit dhe vijoi disi për iner-
ci deri pas formimit të qever-
isë së re në shtator 2017. Ky
bllokim artificial i procesit
të legalizimeve krijoi një
stok qytetarësh, të cilët kish-
in përfunduar procesin ad-
ministrativ e legalizimit
përmes ALUIZNI-t, por që
nuk mund ta përmbyllnin
atë për shkakun e më-
sipërm", -tha Lame.
BASHKËPUNIMIBASHKËPUNIMIBASHKËPUNIMIBASHKËPUNIMIBASHKËPUNIMI

Sipas kreut të ALUIZNI-
t, banorët janë treguar
shumë bashkëpunues. "Siç
jeni në dijeni, vjet në janar
qeveria miratoi një prej ven-
dimeve më të rëndësishme
në fushën e formalizimit të
ndërtimeve, vendimin 19/

Ahmetaj për taksën e pronës: Bashkitë që nuk zbatojnë
në kohë metodologjinë e re, të përdorin të vjetrën

Bashkitë që nuk ap
likojnë dot menjëherë

metodologjinë e re të taksës
së pronës, mund të vijojnë të
punojnë me të vjetrën gjatë
2018-ës, duke e konsideruar
si një fazë tranzitore. Ajo që
është e sigurt është që të
gjithë do të paguajnë taksë
mbi ndërtesën. Ministri i Fi-
nancave dhe Ekonomisë, Ar-
ben Ahmetaj sqaroi nga
Gjirokastra se çfarë nënkup-
ton kjo fazë. "Në referencë të
aplikimit të taksës mbi
ndërtesat, një sqarim për të
gjitha subjektet, por edhe për
qeveritë vendore, aplikimi i
taksës së pronës nuk është

shtyrë ashtu siç është keqin-
terpretuar, por ajo që unë
kam sqaruar dhe që do ta ris-
qaroj sot ka të bëjë me peri-
udhën tranzitore, që do të
thotë ligji u ka dhënë të drejtë
njësive vendore që nuk bëhen
dot menjëherë gati për metod-
ologjinë e re të bazuar te vlera,
për një periudhë tranzitore
mund të përdorin metod-
ologjinë e vjetër. Pra, taksa
vazhdon aplikohet, taksa nuk

është shtyrë, por ka një peri-
udhë tranzitore për të ako-
moduar metodologjinë e re me
bazë vlerën", tha Ahmetaj. Fi-
nancat sqaruan se metod-
ologjia e re e llogaritjes së tak-
sës vendore mbi ndërtesat ka
hyrë në fuqi nga data 1 prill
2018. Për periudhën prill-dhje-
tor të këtij viti, kjo taksë do të
llogaritet me përqindje mbi
vlerën e ndërtesës, çka e bën
këtë taksë me të drejtë dhe

neutrale krahasuar me me-
todën e mëparshme të llog-
aritjes me kuotë fikse mbi
sipërfaqen. Formula e re ka fil-
luar tashmë të zbatohet.
Njësitë e pushtetit vendor
kanë filluar procesin e
kalkulimit të taksës sipas
metodologjisë së re, duke bërë
përjashtimet dhe zbritjet për-
katëse sipas përcaktimeve të
ligjit. Periudha e muajve në
vijim do konsolidojë adminis-

trimin e taksës së pasurisë
nga njësitë e pushtetit ven-
dor, e shoqëruar kjo me kon-
solidimin e regjistrit për-
katës, duke synuar që në vitin
pasardhës të kemi një sistem
të plotë dhe automatik të ad-
ministrimit të kësaj takse.
Metoda e re bën që parimi i
progresivitetit në taksim të
reflektohet edhe në taksën e
ndërtesës ku ai që zotëron
pasuri të paluajtshme me
vlerë më të lartë apo në qend-
rat e qyteteve paguan më
shumë se dikush tjetër që
zotëron pasuri të paluajt-
shme me vlerë më të ulët apo
jo në qendër të qyteteve.

Ornela Manjani

Bordi Ekzekutiv i Fondit Monetar kritikon Shqipërinë

Borxhe dhe kredi me probleme të
larta, mjedis i vështirë për biznesin

Bordi Ekzekutiv i Fondit
Monetar Ndërkombëtar
(FMN) ka dhënë konkluzio-
net e raportit të parë të pro-
gramit të post-monitorimit
për Shqipërinë. Raporti,
ndonëse konstaton rritje
ekonomike, është mjaft kri-
tik dhe e vë theksin te niveli
i lartë i borxhit, kreditë me
probleme që vijojnë të
mbeten ende të larta, pavar-
ësisht uljes, akumulimit të
detyrimeve të reja të pra-
pambetura, dobësive të insti-
tucioneve publike dhe siste-
mit gjyqësor dhe një mjedisi
të vështirë për biznesin.
Raporti paralajmëron që
nëse nuk adresohen këto
probleme dhe nëse nuk zba-
tohen reformat struktur-
ore, rritja mund të ngadalë-
sohet. FMN e ka këshilluar
qeverinë që të frenohet nga

ulja e taksave dhe përjash-
timet tatimore. Fondi e ka
përsëritur thirrjen për më
shumë kujdes në projektet e
Partneritetit Publik Privat
dhe ndikimin e tyre në bux-
hetin afatmesëm. Pas përfun-
dimit të marrëveshjes me
FMN-në në mars të vitit të
kaluar, Shqipëria është në
monitorim të ngushtë për
politikat e saj, pasi është një
anëtare që ka një stok
domethënës të huas. Në bazë
të programit të post-moni-
torimit, anëtarët ndërmarrin
më shumë konsultime të
shpeshta formale me Fondin
sesa në rastin kur janë nën
mbikëqyrje, me një vëmendje
të veçantë në politikat mak-
roekonomike dhe struktur-
ore, që mund të kenë ndikim
në qëndrueshmërinë e jasht-
me. "Ekonomia shqiptare ka

vazhduar të forcohet, me një
rritje reale të PBB-së në 3.8%
(në terma vjetorë) gjatë vitit
2017, duke reflektuar kër-
kesën e fortë vendëse të nxi-
tur nga një rigjallërim në
ndërtim, rimëkëmbje në tre-
gun e punës dhe kredive për
ekonomitë familjare, si dhe
projekteve të mëdha të lidhu-
ra me investimet e huaja.
Ndërsa raporti i borxhit pub-
lik ndaj PBB-së është zvogë-
luar, ritmi i konsolidimit
fiskal është ngadalësuar,
ndërsa janë akumuluar
detyrime të reja të papa-
guara. Deficiti i llogarisë ko-
rrente u ngushtua në 6.9% të
PBB-së, mbështetur nga ek-
sporti i turizmit dhe shërbi-
meve të tjera dhe niveli i rezer-
vave valutore mbetet i kë-
naqshëm. Inflacioni është i
ulët dhe megjithëse rritja e

kredisë është e dobët, bankat
janë likuide dhe të qën-
drueshme", - thuhet në raport.
FMN vlerëson se pavarësisht
mjedisit të favorshëm dhe per-
spektivës pozitive afatsh-
kurtër, mbeten rreziqe dhe
dobësi, që rrjedhin nga borx-
hi i lartë publik, huat me prob-
leme në sektorin financiar
dhe dobësitë në institucionet
publike dhe në sistemin
gjyqësor. "Një ngadalësim i
reformave apo efekteve nga

goditjet e jashtme mund të
dëmtojë perspektivat e rritjes
dhe besimin, duke ndikuar
negativisht në dinamikën e
borxhit dhe duke krijuar pre-
sione financiare për qeverinë.
Nga ana e saj, hapja e negoci-
atave të pranimit në BE mund
të ofrojë një mundësi për të
përparuar në zbatimin e ax-
hendës së reformave, duke
çuar në rritjen e investimeve
dhe rritjen e PBB-së", -thuhet
në raport.

NDËRTUESIT
Kreu i ALUIZNI-t
u bën thirrje
ndërtuesve,
subjekteve apo
personave që
kanë ndërtuar
pallate dhe më
pas i kanë
braktisur, që
kanë ende një
javë kohë për t'iu
përgjigjur thirrjes
tashmë mbi
njëvjeçare, për
t'u impenjuar në
procesin e
legalizimit.

2017 siç njihet zakonisht për
legalizimin e pallateve të
braktisura nga ndërtuesit.
Gjatë kësaj periudhe jemi
ndeshur me vullnetin e
shumë qytetarëve për ta
çuar përpara procesin, por
edhe në një pafundësi maki-
nacionesh nga ndërtuesit
për t'iu shmangur procesit.
I gjendur në këtë situatë të
vështirë, ALUIZNI është
duke planifikuar një masë
ekstreme, e cila mund të
dëmtojë rëndë interesat e
sotme të këtyre ndërtuesve.
Në këto kushte, ju bëj thir-
rje për herë të fundit ndër-
tuesve, subjekteve apo per-
sonave që kanë ndërtuar
pallate dhe më pas i kanë
braktisur, që kanë ende një
javë kohë për t'iu përgjigjur
thirrjes sonë tashmë mbi
njëvjeçare, për t'u impen-
juar në procesin e legalizim-
it. Javën tjetër, përmes një
konference shtypi, do të pub-
likojmë masën ekstreme që
do të ndërmarrim në inter-
es të qytetarëve për këtë
çështje", - bëri të ditur kreu
i ALUIZNI-t, Artan Lame.

Drejtori i Përgjithshëm
i ALUIZNI-t, Artan Lame
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VRASJA E ENEA FTOIT
PROTESTA

Entela Ftoi: Shkova në morg, ishte me sy të nxirë dhe kishte shenja dhune në trup

27-vjeçari humbi jetën në paraburgim,
gruaja: E vranë policët, do bëj vetëgjyqësi
"Po bëhej gjyqi ndaj Eneas, por ai kishte dy ditë që kishte vdekur"

VDEKJA
"Unë mendoj se po
bëhej gjyqi kur
Enea kishte dy ditë
që kishte vdekur.
Kur u afruam në
komisariat, pash dy
policët e turnit dhe i
pyeta duke thirrur:
'A ka vdekur Enea?'.
Kemi pritur 4 orë
dhe s'na erdhi njeri.
Policët e dinin që
kishte vdekur dhe
nuk lajmëronin
familjarët", u shpreh
Entela Ftoi.

Më thanë se ishte vde
kje natyrale. Ene
an e vranë policët

në komisariat, kishte shen-
ja dhune në trup. Nëse shte-
ti, qeveria nuk e gjen autor-
in, unë dhe fëmijët e mi do
bëjmë vetëgjyqësi". Kështu
është shprehur bash-
këshortja e Enea Ftoit, i cili
u gjet i pajetë në mjediset e
paraburgimit të komisari-
atit të policisë së Korçës. 27-
vjeçarja Entela Ftoi, e ftuar
në emisionin "Me zemër të
hapur" në "News 24", tregoi
momentet kur u njoh me
lajmin e trishtë të ndarjes
nga jeta të bashkëshortit të
saj. E revoltuar, ajo deklaroi
se policia e Korçës fshihet
pas vdekjes së babait të tre
fëmijëve të mitur. "Shkova
në drekë në komisarit, t'i
çoja bukën, thirrja nga
muri. Enea nuk m'u përgjigj.
Shkova prapë në orën 15:00.
Shkova të kërkoja policin
me emrin Guri. E pyeta se si
ishte Enea, ai më tha se i
kishin dhënë qetësues. 'Ik se
po fle' më tha shef Guri. Ne
shkuam në gjyq, por nuk
erdhi Enea. Ai nuk erdhi,
ndërkohë gjyqi vazhdonte.
Unë mendoj se po bëhej gjy-
qi kur Enea kishte dy ditë
që kishte vdekur", u shpreh
27-vjeçarja. Enea Ftoi ndër-
roi jetë më 17 maj në ambi-
entet e paraburgimit të Ko-
rçës, ku kishte tri ditë që
qëndronte, pasi ishte ndalu-
ar për "vjedhje me dhunë".
Ftoi ditën kur ndodhi ngjar-
ja, duhej të dilte në sallën e
gjyqit për akuzën që rëndon-
te ndaj tij. Ndonëse famil-
jarët e prisnin atë në sallën
e gjyqit, ata u njoftuan për
ngjarjen e rëndë. Fill pas
ngjarjes, familjarët e vik-
timës hodhën akuza të rën-
da për policinë, pasi kanë
dyshime se djali i tyre është
dhunuar në paraburgim, që
i ka shkaktuar edhe vde-
kjen. Po ashtu, familjarët
akuzojnë punonjësin e poli-
cisë, Arqile Ropi, pasi pre-
tendohet se ai ka ushtruar
dhunë ndaj tij. Mes të
tjerash, ata deklarojnë se
disponojnë fakte dhe prova
që Enea Ftoi është dhunuar
dhe më pas vrarë. Ata kanë
bërë foto dhe video, ku
duken qartë sipas tyre, shen-
jat në trupin e tij.

KKKKKur e takuaur e takuaur e takuaur e takuaur e takuat Enean përt Enean përt Enean përt Enean përt Enean për
herë të fundit? Si e morëtherë të fundit? Si e morëtherë të fundit? Si e morëtherë të fundit? Si e morëtherë të fundit? Si e morët
vesh lajmin që ai kishtevesh lajmin që ai kishtevesh lajmin që ai kishtevesh lajmin që ai kishtevesh lajmin që ai kishte
rërërërërënë në burg?në në burg?në në burg?në në burg?në në burg?

Ishte në komisariat. Mua
më thanë disa njerëz që
Enean e ka kapur policia.

Ata e kishin goditur me sh-
kelma. Pasi u mor në pyetje,
unë kaloj tek muri i poli-
cisë. Më tregoi historinë e
tij dhe më tha se e kanë bërë
copa policët. Duke qenë se
Enea përdorte drogë, polici

më thotë t'i sillja metado-
nin. Por ata i dhanë edhe
hape, medikamente të tjera.
Më pas Enea më tha se nuk
fliste dot, pasi iu trash gju-
ha. Më tregoi që i kishin
bërë gjilpëra. Shkova në
drekë t'i çoja bukën, thirrja
nga muri. Enea nuk m'u
përgjigj. Shkova prapë në
orën 15:00. Shkova të kërko-
ja policin me emrin Guri. E
pyeta se si ishte Enea ai më
tha se i kishin dhënë qetë-
sues. "Ik se po fle" më tha
shef Guri. Shkova në orën
08:00 të mëngjesit në komis-
ariat. Thirra 'Enea' se kish-
te gjyqin. Kur pyeta po-
licinë, më tha se po e vish-
nin, po e bënin gati. Ne sh-
kuam në gjyq, por nuk er-
dhi Enea. Ai nuk erdhi,
ndërkohë gjyqi vazhdonte.
Unë ndërhyra dhe u thash:
'Po si vazhdoni gjyqin kur i

pandehuri nuk është në
këtu?'. Unë mendoj se po
bëhej gjyqi kur Enea kish-
te dy ditë që kishte vdekur.
Kur u afruam në komisari-
at, pash dy policët e turnit
dhe i pyeta duke thirrur: A
ka vdekur Enea?! Kemi
pritur 4 orë dhe s'na erdhi
njeri. Ata e dinin që kishte
vdekur dhe nuk lajmëro-
nin familjarët. Ne e ndalu-
am mjetin që transporton-
te trupin e Eneas në morg.
Shkova në morg dhe kemi
shkelmuar fort kangjellat
dhe kemi parë Enean me
gjuhë jashtë, me sy të nx-
irë dhe i çarë tek mjekra.
Dhe tek koka i vrarë. Kemi
parë krahun, që i kishte
rënë përdhe. I ishte thyer.
Kishte shenja dhune në
trup, në kurriz shumë të
nxira. Kur hymë sërish në
morg, pamë që gjuha ishte
future brenda dhe shenjat
ishin zhdukur. Por ek-
spertët thanë ai nuk kish-
te shenja dhune.

Çfarë ndodhi me burr-Çfarë ndodhi me burr-Çfarë ndodhi me burr-Çfarë ndodhi me burr-Çfarë ndodhi me burr-
in tuaj atëherë sipas ek-in tuaj atëherë sipas ek-in tuaj atëherë sipas ek-in tuaj atëherë sipas ek-in tuaj atëherë sipas ek-
spertit?spertit?spertit?spertit?spertit?

Më thanë se ishte vdekje
natyrale. Ai ishte i varur
nga droga. Enea ishte një
person që nuk vuante nga
asnjë gjë. Ditën e parë ai na
foli, ditën e dytë jo.

Prej sa kohësh e për-Prej sa kohësh e për-Prej sa kohësh e për-Prej sa kohësh e për-Prej sa kohësh e për-
dorte metadonin?dorte metadonin?dorte metadonin?dorte metadonin?dorte metadonin?

Që prej dy muajsh Enea
përdorte metadonin. Ne
kemi vajzën e vogël, që tani
na bën 1 vjeç. Enea nuk ka
qenë as i dhunshëm, as
agresiv. Ne na mbante
kisha me të ngrenë, 3 ditë
hanim, tri ditë jo. Punë
kemi kërkuar të dy.

Çfarë kishte bërë EneaÇfarë kishte bërë EneaÇfarë kishte bërë EneaÇfarë kishte bërë EneaÇfarë kishte bërë Enea
herën e parë kur kishteherën e parë kur kishteherën e parë kur kishteherën e parë kur kishteherën e parë kur kishte
rënë në burg?rënë në burg?rënë në burg?rënë në burg?rënë në burg?

Ai vodhi një ushqim të
prishur diku në një dyqan.
Dhe unë në atë kohë isha

shtatzënë. Unë isha 14
vjeçe kur u martova me
Enean. 15 vjeçe linda va-
jzën. Kur e dashurova
Enean, ata më hoqën nga
shkolla. Por unë dola
kundër vullnetit të tyre
dhe u largova nga aty. Sh-
kova tek shtëpia e Eneas.
Enea nuk ishte njeri i keq.
Kur kam lindur vajzën e
tretë, Enea ka qenë në
burg. Kur ka dalë ka thënë
vetëm një fjalë: 'Ne do ta
ndërtojmë jetën se e kup-
tuam se ça është familja'.
Por duke mos pasur asgjë,
a mund ta ndërtojë jetën
një njeri?!

Çfarë e detyroi që tëÇfarë e detyroi që tëÇfarë e detyroi që tëÇfarë e detyroi që tëÇfarë e detyroi që të
vidhte sërish?vidhte sërish?vidhte sërish?vidhte sërish?vidhte sërish?

Vajzën e dytë e kam të
sëmurë. Ajo duhet të bënte
një ndërhyrje 4-5 mijë
euro. Por unë s'kam as një
pjatë gjellë. Kur iku, ai
puthi 3 fëmijët tha: Babai
do vij dhe ne do ikim.

E parandjeve se ç'doE parandjeve se ç'doE parandjeve se ç'doE parandjeve se ç'doE parandjeve se ç'do
ndodhte atë ditë?ndodhte atë ditë?ndodhte atë ditë?ndodhte atë ditë?ndodhte atë ditë?

Nuk e mendova, pasi
isha e sëmurë. Kisha qenë
në spital dy ditë më parë.

Prej sa kohësh pintePrej sa kohësh pintePrej sa kohësh pintePrej sa kohësh pintePrej sa kohësh pinte
drogë?drogë?drogë?drogë?drogë?

Prej 3-4 vitesh. Madje
edhe prindërit e mi e
morën vesh dhe më thanë
lërë. Tani s'e di ç'do bëj.
Nuk kam forcë që të men-
doj se ç'do bëj. Në këtë
siklet që jam bashkë me
fëmijët e mi, dua vetëm
drejtësi. Ligji është ligj
dhe ai zbatohet. Dhe jo
kush bën gabim, dënohet
me vdekje.

Cili është apeli juaj, siCili është apeli juaj, siCili është apeli juaj, siCili është apeli juaj, siCili është apeli juaj, si
do ia bësh tani?do ia bësh tani?do ia bësh tani?do ia bësh tani?do ia bësh tani?

Nëse shteti, qeveria nuk
e gjen, unë dhe fëmijët e mi
do t'ua marrim jetën këty-
re personave. S'mund të
shtyj jetën kur të shoh
vërdallë ata që ia morën
jetën.

AKUZA
"Enea ra në burg
herën e parë pasi
vodhi një ushqim të
prishur diku në një
dyqan. Ai nuk ishte
njeri i keq. Kur kam
lindur vajzën e tretë,
Enea ka qenë në
burg. Kur ka dalë ka
thënë vetëm një fjalë:
'Ne do ta ndërtojmë
jetën, se e kuptuam
ç'është familja. Por
duke mos pasur
asgjë, a mund ta
ndërtojë jetën një
njeri?", deklaroi
bashkëshortja e
Enea Ftoi.

DROGA
"Enea pinte drogë prej 3-4 vitesh. Madje edhe
prindërit e mi e morën vesh dhe më thanë lërë. Tani
s'e di ç'do bëj. Nuk kam forcë që të mendoj se ç'do
bëj. Në këtë siklet që jam bashkë me fëmijët e mi,
dua vetëm drejtësi", tha 27-vjeçarja.



Protesta e djeshme para
Ministrisë së Brendshme

Entela Ftoi, dje në
emisionin "Me zemër të
hapur" në "News 24"

Viktima Enea Ftoi
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Shitje me Ankand te dyte  nga Studio Permbarimore L.D.C

Pershkrimi i pasurive:
1. "Truall+ Ndertese", me Nr. Pasurie 84/5/1 ndodhur ne ZK 1247,  Vol. 9, faqe 143,me adrese ne Borizane,
Kruje, Regjistruar ne Zyren Vendore Regjistrimit Pasurive Paluajtshme Kruje. Regjistruar ne emer te Ramadan
Selim SHIMA.
Pasuria 84/5/1 e llojit Truall me siperfaqe 250 m2, 2 kate banese si dhe nje kat / papafingo shtese .
Cmimi fillestar per shitje eshte percaktuar te jete 12.800.000 Leke (dymbedhjete milion e teteqind mije) leke.
Data e shpalljes       10.05.2018
Data e zhvillimit     31.05.2018 deri ne oren 16.00
Ankandi zhvillohet ne ambjentet e zyres Studio Permbarimore L.D.C te ndodhur ne adresen: Rruga
"Myslym Shyri", Vila 8/1, Kati 1, Tirane, e-mail lefter.canaj@yahoo.com.

SHPALLJE
(PËR SHITJEN E SENDIT TË PALUAJTSHËM NË ANKAND)

ME DATE 04.06.2018 NGA ORA 8:00 – 16:00, PRANE KESAJ ZYRE PERMBARIMORE DO TE
ZHVILLOHET ANKANDI i trete-III PER SHITJEN E APARTAMENTIT ME SIPERFAQE 80.25
m2,NR. PASURIE 46/205ND+1-36, ZK 8518, Vol 43 I VENDOSUR NE DURRES L. 13
PLAZH,NE PRONESI TE SHOQERISE SIAC SH.P.K.. CMIMI PER SHITJEN NE ANKANDIN E
III ESHTE 2.150.000 LEKE.

Te interesurit te paraqiten prane zyres permbarimore A.D.R, Permbarues Gjyqesor Dorian
Zazani, ne adresen : Durres,l.nr 2, rr. A.Goga, ose te kontaktojne ne nr. tel: 0672586883

Tubuesit të revoltuar i kërkojnë Fatmir Xhafajt sqarime për rrethanat e ngjarjes

Vdekja e Enea Ftoit, protestë para Ministrisë
së Brendshme, vëllai: Kërkojmë drejtësi

"Kishte brinjët e shpatullën të thyer dhe tri gjilpëra në qafë"

Prokuroria: Të rinjtë, bashkëpunëtorë në vrasje

Vrasja e Marvi Mihalit për një karikues,
prokuroria: Të rikthehen në qeli 3 të liruarit

Pas lirimit të tre të rin
jve, të cilët u ndaluan

për vrasjen e Marvi Mi-
halit më 31 korrik 2017,
Prokuroria e Tiranës
kërkon rikthimin e tyre në
qeli dhe po ashtu ndry-
shimin e akuzës. Filli-
misht, ndaj tre të rinjve u
ngritë akuza për moskallë-
zim krimi. Konkretisht
ndaj Eugen Bitrajt, Kridens
Allës dhe Marsel Allës.
Para disa ditësh të rinjtë u
lanë të lirë, ndërsa kërkesa
për gjykim ndaj tyre u bë
nga prokurori Artan Lulo.
Ndaj këtij prokurori u bë
kontestimi nga familjarët
e Marvi Mihalit dhe më pas
dosja i kaloi prokurorit
Gjergji Tako. Këtë martë,
prokurori Tako kërkoi
rikthimin e të liruarve në
qeli dhe po ashtu ndry-
shimin e akuzës nga
"Moskallëzim krimi" në
"Bashkëpunëtor në vrasje"
së bashku me Devi Bitra-
jn. I vetmi që po qëndron
në qeli është Dejvi Bitraj, i
cili sipas Prokurorisë së
Tiranës, rezulton të jetë
njeriu i vetëm që ka qëllu-
ar me thikë në zemër Mar-

Enea është i dhunuar.
Kishte brinjët e shpat
ullën e thyer dhe kish-

te tri gjilpëra në qafë. Në poli-
ci thanë që është vdekje
natyrale. Kërkojmë drejtë-
si për djalin tonë". Kështu
është shprehur gjatë pro-
testës së zhvilluar ditën e
djeshme para Ministrisë së
Brendshme në Tiranë, vël-
lai i 27-vjeçarit Enea Ftoi, i
cili gjeti vdekjen në para-
burgimin e Komisariatit të
Korçës. Familjarët kërko-
jnë drejtësi dhe hedhin
akuza në drejtim të poli-
cisë, pasi sipas tyre, Enea
Ftoi është dhunuar. Ndër-
kohë, protestuesit kërko-
jnë të thirret në interpel-
ancë ministri i Brendshëm,
Fatmir Xhafaj për të dhënë
sqarime për rrethanat e
vdekjes së babait të tre fëm-
ijëve. "Në video duket që
është i dhunuar. Kishte
brinjët e shpatullën e thyer
dhe kishte tri gjilpëra në
qafë. Në polici thanë që ësh-
të vdekje natyrale. Kër-
kojmë drejtësi për djalin
tonë. Shef Guri i thashë, si
është Enea? Më tha që ësh-
të mirë. I thashë zgjoje që
t'i japësh ilaçin", - ka thënë
vëllai i 27-vjeçarit.  Kuj-
tojmë se ngjarja ndodhi në
datë 17 të këtij muaji, ndër-
sa Enea Ftoi ishte ndaluar
nga policia pasi akuzohej
për vjedhje. "Më datë
17.05.2018, jemi njoftuar se
në dhomat e sigurisë në
Komisariatin e Policisë Ko-

vin Mihalin. Lirimi i tre të
rinjve u prit me shumë pa-
kënaqësi nga familjarët e
viktimës, të cilët janë duke e
ndjekur hap pas hapi këtë
çështje. Menjëherë pasi më-
soi lajmin e lirimit të tyre,
nëna e Marvin Mihalit, në një
postim në "FB" shkroi se tre

nga kriminelët që bash-
këpunuan në vrasje dhe
dhunuan trupin e djalit të
saj në momentet e fundit
ndërsa djali jepte shpirt,
prokurori Artan Lulaj, i etur
për para i kishte liruar nga
burgu pa e ditur askush. "Sot
është një ditë e zezë për mua!

Marvin tim ma vranë
përsëri! Tre nga kriminelët
që bashkëpunuan në vrasje
dhe dhunuan trupin e tij në
momentet e fundit ndërsa
djali jepte shpirt, prokurori
monstër, vampir, demoni,
sharlatani, maskarai Ar-
tan Lulaj i etur për para, i
kishte liruar nga burgu pa
e ditur askush! O Zot çfarë
tmerri! Të shikosh vrasësit
e birit të vetëm pa akuzë, të
lirë në sallën e gjyqit dhe
tek i shihja, më dilte para-
sysh video e ngjarjes, shkel-
mat e tyre mbi trupin e
djalit tim! Sa më e madhe
se kaq duhet të jetë dhimb-
ja? Dhe çfarë torturash të
tjera duhet të kaloj! Më tho-
ni o njerëz, çfarë duhet të
bëj në këtë vend? Si do ta
vendos drejtësinë? Ju
lutem më ndihmoni", - shk-
ruan në profilin e saj Mira
Mihali, nëna e Marvin Mi-
halit.

rçë ka vdekur shtetasi
Enea Ftoi, 27 vjeç, banues
në Korçë, i arrestuar në
datë 14.05.2018, për veprën
penale 'Vjedhja me dhunë'.
Nga këqyrja e trupit nuk
janë konstatuar shenja
dhune dhe nga informacio-
net paraprake dyshohet se
viktima ka qenë përdorues i
lëndëve narkotike. U ngrit
grupi hetimor nën dre-
jtimin e prokurorit për të
përcaktuar shkaqet e vde-
kjes, si edhe për të kryer ve-
primet e nevojshme proce-
durale", thuhet në njoftimin
e policisë.

VËLLAI I
VIKTIMËS
"Në video duket
që është i
dhunuar. Kishte
brinjët e
shpatullën e thyer
dhe kishte tri
gjilpëra në qafë.
Në polici thanë që
është vdekje
natyrale.
Kërkojmë drejtësi
për djalin tonë.
Shef Guri i
thashë, si është
Enea? Më tha që
është mirë. I
thashë zgjoje që
t'i japësh ilaçin", -
ka thënë vëllai i
27-vjeçarit.

POLICIA
"Më datë 17.05.2018
jemi njoftuar se në
dhomat e sigurisë në
Komisariatin e
Policisë së Korçës
ka vdekur shtetasi
Enea Ftoi, 27 vjeç,
banues në Korçë, i
arrestuar në datë
14.05.2018, për
veprën penale
'Vjedhja me dhunë'.
Nga këqyrja e trupit
nuk janë konstatuar
shenja dhune dhe
nga informacionet
paraprake dyshohet
se viktima ka qenë
përdorues i lëndëve
narkotike", thuhet në
njoftimin e policisë.

PROTESTA
Protestues të shumtë kërkuan ditën e djeshme të
thirret në interpelancë ministri i Brendshëm, Fatmir
Xhafaj për të dhënë sqarime për rrethanat e vdekjes
së babait të tre fëmijëve. Familjarët kërkojnë drejtësi
dhe hedhin akuza në drejtim të policisë, pasi sipas
tyre Enea Ftoi është dhunuar.

Viktima Marvi Mihali
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Zbardhet skema, çifti e vendoste "tarifën" sipas mundësive të "klientëve"

Morën mbi 200 mijë euro përmes
mashtrimit, arrestohen bashkëshortët
Fisnik e Migena Kajolli u premtonin qytetarëve
se do i punësonin në kompanitë private të naftës

Policia: Dera ishte mbyllur, i riu qëlloi me pistoletë

Tentoi të grabiste bankën me armë, përfundon
në pranga ushtari profesionist, Olcion Muça

8 PLUMBA
Sipas bluve, i riu Olcion Muça ka nxjerrë pistoletën
dhe ka qëlluar 8 herë në drejtim të derës së
bankës. Ndonëse plumbat kanë përshkuar derën,
fatmirësisht asnjë nga punonjësit e bankës nuk
mbeti i lënduar. Të shtënat me armë kanë
shkaktuar panik, ndërsa policia ka mbërritur
menjëherë në vendngjarje. Ndërsa, autori i krimit ka
tentuar që të largohet me vrap. Ai u kap  rreth 1 km
nga vendi ku ndodhi ngjarja.



Goditet grupi i
shpërndarësve
të heroinës,

kapen 4 persona
BERAT - Policia e Be-

ratit ka arrestuar 4 persona,
pasi shpërndanin drogë të
llojit heroinë. Pas një heti-
mi njëmujor, kryer me me-
toda speciale, blutë zhvillu-
an operacionin e koduar
"Çelepiasi", i cili u finalizua
me vënien në pranga të sh-
tetasve: Argent Myftari, 31
vjeç, banues në Berat;
Françesko Mehmetaj, 19
vjeç, banues në Kuçovë, (i
dënuar më parë për veprën
penale "Prodhim dhe shitje
të lëndëve narkotike"), Alva-
ro Merka, 37 vjeç, banues në
Kuçovë, (i dënuar më parë
për veprën penale "Pro-
dhim dhe shitje të lëndëve
narkotike") si dhe Geri Mol-
ishti, 36 vjeç, banues në Be-
rat, (i dënuar më parë për
veprën penale "Prodhim
dhe shitje të lëndëve narko-
tike"). Gjatë kontrollit fizik
dhe në banesat e tyre, blutë
gjetën dhe sekuestruan në
cilësinë e provës materiale:
17 doza heroinë, një dozë
kanabis, fara të dyshuara
narkotike, një bimë e kulti-
vuar narkotike. Gjithashtu,
u sekuestrua edhe një
armë gjahu çifte me 4
fishekë, e dyshuar si e
vjedhur në datën 19.05.2018
në banesën e shtetasit J.Q..
Gjithashtu, u sekuestruan
një shumë lekësh, tre tele-
fona dhe dy automjete.

Korrupsioni në Universitetin "Aleksandër Xhuvani"
të Elbasanit, arrestohet një tjetër sekser

LUSHNJE - Një ushtar
profesionist ka tentuar që
të grabisë me armë një
bankë të nivelit të dytë në
Lushnje. Bëhet fjalë Ol-
cion Muçën nga Berati, i
cili është vënë në pranga.
Ngjarja e rëndë ka
ndodhur dje rreth orës
16:00 në afërsi të poliklin-
ikës së qytetit të Lushnjës.
Burime zyrtare nga policia
vendore bënë me dije se
një person i maskuar dhe
armatosur iu drejtua
bankës, me qëllim për ta
grabitur. Ai u fut në pjesën
e bankomatit, por dera për

të hyrë brenda ambienteve
të bankës ishte e mbyllur.
Ndërkohë, në ambientet e

bankës  ndodhej personeli
që po mbyllte bilancet e
ditës. Mësohet se 25-vjeçari

Muço është përplasur me
rojën, i cili nuk e lejoi të fu-
tej brenda. Në këtë moment,
i riu ka nxjerrë pistoletën
dhe ka qëlluar 8 herë në
drejtim të derës. Ndonëse
plumbat kanë përshkuar
derën, fatmirësisht asnjë
nga punonjësit e bankës nuk
mbeti i lënduar. Të shtënat
me armë kanë shkaktuar
panik, ndërsa policia ka
mbërritur menjëherë në
vendngjarje. Ndërsa, autori
i krimit ka tentuar që të lar-
gohet me vrap. Ai u kap

rreth 1 km nga banka e
nivelit të dytë ku ndodhi ng-
jarja. "Shërbimet e Policisë
me të marrë njoftim kanë re-
aguar në kohë reale, ku falë
veprimeve të shpejta të
punonjësve të Patrullës së
Përgjithshme u bë e mun-
dur kapja gjatë ndjekjes dhe
arrestimi në flagrancë i au-
torit, i cili tentoi të largohej
në brendësi të lagjeve, rreth

1 km nga vendi i ngjarjes",
thuhet ndër të tjera në
njoftimin zyrtar të bluve të
Lushnjës. Mësohet se gru-
pi hetimor ka sekuestruar
në cilësinë e provës mate-
riale armën me të cilën u
tentua të vidhet banka,
maska dhe 1 kapuç. Gjith-
ashtu, në vendngjarje u
sekuestruan 8 gëzhoja pis-
tolete tip "TT", të cilat dys-
hohen se janë qitur nga
pistoleta e autorit. Hetues-
it e çështjes po punojnë për
dokumentimin e plotë të
rrethanave të kësaj ngjar-
jeje. Materialet procedur-
ale në ngarkim të Olicion
Muçës (aktualisht ushtar
profesionist në detyrë) i
janë përcjellë për hetime të
mëtejshme Prokurorisë së
Lushnjës për veprën pe-
nale "Grabitje e mbetur në
tentativë".

Ervis Kuçi

FIERFIERFIERFIERFIER

Një çift bashkëshort
ësh, të cilët ishin
shpallur në kërkim

janë arrestuar nga policia e
Fierit, pasi kishin ngritur
një skemë mashtrimi, ku
premtonin punë në kompan-
itë private, duke u marrë
shuma të konsiderueshme
qytetarëve. Bëhet fjalë për
34-vjeçarin Fisnik Kajolli
dhe 27-vjeçaren Migena Ka-
jolli, banues në fshatin Dër-
menas të këtij rrethi. Mëso-
het se më 17 maj, gjykata e
Fierit ka vendosur ndaj tyre
masën e masën e sigurisë
"Arrest me burg" për veprat
penale "Mashtrimi" dhe
"Mashtrim i kryer në bash-
këpunim me pasoja të rën-
da". Ndërkohë, burime zyr-
tare nga policia vendore
bënë me dije se bash-
këshortët Kajolli e kishin
nisur aktivitetin e tyre të
paligjshëm dy vite më parë.
Sipas bluve, burrë dhe grua
kanë mashtruar persona të
ndryshëm në qytetin e Fier-
it, duke u premtuar se do i
punësonin në kompanitë
private të naftës kundrejt
pagesës që arrinte deri në
200 mijë euro.
SKEMA E
MASHTRIMIT

Nga hetimet e kryera ka
rezultuar se Migena dhe Fis-
nik Kajolli e vendosnin
"tarifën" e punësimit kun-
drejt mundësive të
"klientëve" të tyre për të
paguar. Sipas hetuesve të
çështjes, për persona të njo-
hur, tarifa ishte edhe më e
ulët. Për ta bërë të be-
sueshme skemën e tyre të
mashtrimit, mësohet se 27-
vjeçarja, e cila dyshohet të
ketë qenë ideatorja e kësaj
skeme, u thoshte qytetarëve
që u kishte marrë paratë se
në telefonin e tyre do të
mbërrinte një mesazh kon-
firmimi nga kompania. Pasi
kalonin disa ditë, në tele-
fonat e personave që kishin
paguar shumat e parave për
t'u punësuar, mbërrinte me-
sazhi i konfirmimit se kërke-

sa e tyre për punësim ishte
regjistruar në sekretarinë e
kompanisë dhe po shqyrto-
hej. Gjithashtu, nga hetimet
ka rezultuar se këto me-
sazhe konfirmimi i niste
kryesisht Migena Kajolli.

Ndërkohë, për të qenë
edhe më të besueshëm tek
personat që mashtronin,
bashkëshortët Kajolli nën-
shkruanin edhe akte noteri-
ale me ta se paratë ua kishin
marrë në formë borxhi. Por,
dy bashkëshortët nga
Dërmënasi i Fierit nuk janë
mjaftuar me kaq. Ata kanë
nisur të mashtrojnë edhe
kundrejt shumave të mëdha.
Kështu, kanë arritur të bin-
din dy persona, motër e vël-
la, se do t'i bënin aksionerë
në një prej kompanive pri-

vate që operojnë në sektor-
in e naftës dhe se kështu do
të kishin përfitime të
mëdha. Fillimisht ata kanë
arritur të bindin motër e vël-
la, F.H. dhe N.H., që t'u japin
35 mijë euro dhe 8 milionë
lekë të vjetra dhe më pas
shumën prej 89 milionë le-
këve të vjetra, me
premtimin se do t'u mundë-
sonin të ishin aksionerë në
një kompani private nafte.
Edhe me këta të dy, bash-
këshortët kanë nënshkruar
akte noteriale se u detyro-
heshin në shumën e parave
që iu kishin marrë. Nga he-
timet e udhëhequra nga
prokurori i çështjes Çlirim
Sino, është bërë e mundur të
zbulohet e gjithë skema e
mashtrimit. Burime për

ELBASAN - Pak kohë pas arrestimit të
dekanit të Fakultetit të Shkencave Hu-
mane në Universitetin "Aleksandër Xhu-
vani" në Elbasan, Albert Riska; shefes së
Departamentit të Gazetarisë, Elvira
Lumi; pedagoges Erjola Calja, tre sek-
serëve dhe një studenti, policia e këtij
qyteti ka vënë në pranga edhe një tjetër
person, i cili luante rolin e sekserit. Bëhet
fjalë për 43-vjeçarin Gëzim Qytyku, i cili
u kap në kuadër të operacionit të koduar

"Dekani". Blutë ekzekutuan urdhër-arres-
tin e lëshuar nga Gjykata e Elbasanit, e cila
ka caktuar masën e sigurisë "Arrest me
burg" ndaj 43-vjeçarit për kryerjen e veprës
penale të "Ushtrimit të ndikimit të
paligjshëm ndaj personave që ushtrojnë
funksione publike. Sipas hetuesve të çësh-
tjes, Gëzim Qytyku u premtonte studentëve
të ndryshëm ndërmjetësimin në pedagogë
të Universitetit "Aleksandër Xhuvani" për
marrjen e notave të kaluese ose rritje note.

Policia e Lushnjës

Fisnik KajolliMigena Kajolli

RRETHE

JETË LUKSI
Gjatë hetimeve të
kryera nga prokuroria
dhe policia e Fierit
është konkluduar se dy
të rinjtë bënin "jetë të
bukur" falë
mashtrimeve që u
bënin personave të
ndryshëm për
punësim, kundrejt
shumave të parave.
Sipas hetuesve të
çështjes, bashkëshortët
Kajolli thuajse
gjithmonë drekonin dhe
darkonin në restorante
dhe shpenzonin para
për blerje

"GSH" pohuan se dy të arres-
tuarit kanë kryer mashtrime
edhe gjatë muajve shkurt
dhe mars të këtij viti, kur ata

ishin në hetim për shkak të
denoncimeve të kryera më
parë nga persona të tjerë të
mashtruar.
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Udhëzimi në Fletoren Zyrtare: Rregullorja dhe procedura që duhet të ndjekin kandidatët

Matura Shtetërore, zbardhen datat
për sesionin e dytë të provimeve

Ja kush do t'i nënshtrohet testimit, pyetjet për lëndët

Udhëzimi/ Mundësi për fëmijët në situatë rruge

Rikthim në shkollë për nxënësit që
kanë humbur dy vite të arsimit bazë

KUSH PËRFITON
Shkollën mund ta rindjekë edhe nxënësi që është
mbetës në një klasë dhe nuk e ka përsëritur atë
klasë për të paktën dy vite shkollore pasuese; ai që
identifikohet i paregjistruar në shkollë; nxënësi që
është i regjistruar në shkollë, por identifikohet si
fëmijë në situatë rruge; si dhe fëmija që është i
regjistruar në shkollë, por e ka braktisur atë.



Voltiza Duro

Janë shpallur datat e
provimeve të Maturës
Shtetërore 2018-të të

sesionit të dytë për të gjithë
maturantët që do të rezul-
tojnë mbetës sezonin e parë.
Udhëzimi është miratuar
nga ministrja e Arsimit,
Sportit e Rinisë Lindita Ni-
kolla në të cilin specifikohen
lëndët dhe datat përkatëse të
testimeve. "Në mbështetje të
nenit 102 të Kushtetutës së
Republikës së Shqipërisë, të
nenit 26, të ligjit "Për sistem-
in arsimor parauniversitar
në Republikën e Shqipërisë",
të ndryshuar, udhëzoj:
Lëndët dhe datat e provi-
meve të Maturës Shtetërore
2018, sesioni i dytë: a) Gjuhë
e huaj (D3) 27 gusht 2018; b)
Gjuhë shqipe dhe letërsi
(D1) 30 gusht 2018; c)
Matematikë (D2) 3 shtator
2018; d) Provime me zgjedhje
(Z1/Z2) 7 shtator 2018.",-
theksohet në udhëzimin e
publikuar në Fletoren Zyr-
tare. Në këtë të fundit më tej
bëhet me dije se provimet e
Maturës Shtetërore 2018 për
sesionin e dytë do të fillojnë
në orën 10:00 e provimet e
lëndëve me detyrim do të
zgjasin 2 orë e 30 minuta
ndërsa provimet e lëndëve
me zgjedhje do të zgjasin 3
orë.
MATURANTËT E
SESIONIT TË DYTË

Në provimet e Maturës
Shtetërore 2018, sesioni i
dytë, do të marrin pjesë të
gjithë maturantët apo kan-
didatët që rezultuan mbetës
në një ose më shumë
provime të Maturës Sh-
tetërore 2018 në sesionin e
parë. Gjithashtu, këtyre
provimeve do t'i nënshtro-
hen edhe maturantët që re-
zultuan mbetës në një ose
dy lëndë në vitin shkollor
2017-2018 dhe i shlyejnë
provimet shkollore brenda
datës 22 gusht 2018 si dhe
kandidatët që kanë përfun-
duar shkollën e mesme para
vitit 2017, por që nuk kanë
shlyer detyrimet e Maturës
Shtetërore. Ndërkohë kandi-
datët që kanë përfunduar sh-
kollën e mesme jashtë ven-
dit dhe kanë të njësuar do-
kumentet shkollore nga
MASR do të testohen. "Mat-
urantët/kandidatët e për-
caktuar në pikën 7, germa
"a" dhe "b", të plotësojnë for-
mularin A1Z për dhënien e
provimeve të sesionit të dytë
të Maturës Shtetërore. 9.
Kandidatët/kandidatët e
përcaktuar në pikën 7, ger-
ma "c" dhe "d", të regjistro-
hen në shkollën ku kanë për-
funduar arsimin e mesëm
ose në shkollën që u cakton
DAR/ZA-ja e vendbanimit të
tyre. Këta kandidatë të plotë-
sojnë formularin A1Z në
datat 21-23 gusht 2018",-thek-
sohet në udhëzimin e pub-
likuar në Fletoren Zyrtare.

TESTIMI
Administrimi dhe proce-

durat për shpërndarjen dhe
grumbullimin e materialeve
të provimeve të Maturës Sh-
tetërore 2018, sesioni dytë,
bazohen në Rregulloren e
Maturës Shtetërore 2018,
miratuar me urdhrin nr. 672,
datë 29.12.2017, të ministrit
të Arsimit, Sportit dhe Rin-
isë. Sipas udhëzimit testi për
secilin nga provimet e
detyruara do të përmbajë 25
pyetje, nga të cilat 13 pyetje
të jenë me përgjigje alterna-
tive dhe të vlerësohen me 13
pikë, ndërsa 12 pyetje të
jenë me zgjidhje dhe të
vlerësohen me 37 pikë.
Ndërkohë testi për secilin
nga provimet me zgjedhje do
të përmbajë 20 pyetje, nga të
cilat 10 pyetje të jenë me

përgjigje alternative dhe të
vlerësohen me 10 pikë, ndër-
sa 10 pyetje të jenë me
zgjidhje dhe të vlerësohen me
30 pikë. Maturantët që kanë
vetëm një provim me

zgjedhje, duhet të hyjnë në
provim në orën 11:00 dhe ta
përfundojnë atë në orën 13:00.
RREGULLORJA

Sipas udhëzimit, drejtori
i shkollës do të dërgojë zyr-

tarisht në DAR/ZA listën e
kandidatëve që do të marrin
pjesë në provimet e Maturës
Shtetërore 2018, sesioni i
dytë, deri më 23 gusht 2018.
Drejtori i DAR/ZA-së do ta
dërgojë këtë listë në QSHA
në datën 24 gusht 2018.
"Provimet të zhvillohen të
përqendruara në drejtoritë
arsimore rajonale. ZA
Tropojë, ZA Lushnjë dhe ZA
Sarandë t'i zhvillojnë
provimet në qytetet e tyre.
ZA Delvinë t'i zhvillojë
provimet në qytetin e Sa-
randës. Drejtoritë arsimore
rajonale dhe drejtoritë e sh-
kollave të marrin masa për
njoftimin e maturantëve/
kandidatëve për datat, mje-
disin dhe orën kur do të zh-
villohet secili nga provimet
e Maturës Shtetërore 2018,

sesioni i dytë. Drejtori i
DAR/ZA-së, brenda datës 20
gusht 2018, të njoftojë zyrtar-
isht QSHA-në për mjedisin
ku do të zhvillohen provimet
e Maturës Shtetërore 2018,
sesioni i dytë.",-thuhet më
tej në udhëzim. Në DAR ku
numri i maturantëve/i kan-
didatëve është më i madh se
500, do të përdoren 2 mjedise
në një kohë që monitorimi
dhe administrimi i procesit të
Maturës Shtetërore 2018,
sesioni i dytë, do të kryhet
nga përfaqësuesit e MASR-
së dhe të institucioneve të
varësisë. Shpenzimet e për-
faqësuesve të MASR-së, në
monitorimin e provimeve të
Maturës Shtetërore 2018,
sesioni i dytë, të përballohen
nga institucionet përkatëse,
sipas dispozitave në fuqi.

LËNDËT DHE DATAT E PROVIMEVE TË MATURËS
SHTETËRORE 2018, SESIONI I DYTË:

a) Gjuhë e huaj (D3) 27 gusht 2018;
b) Gjuhë shqipe dhe letërsi (D1) 30 gusht 2018;
c) Matematikë (D2) 3 shtator 2018;
d) Provime me zgjedhje (Z1/Z2) 7 shtator 2018.
Provimet e Maturës Shtetërore 2018, sesioni i dytë, të fillojnë në
orën 10:00.
a) Provimet e lëndëve me detyrim të zgjasin 2 orë e 30 minuta.
b) Provimet e lëndëve me zgjedhje të zgjasin 3 orë.
Kush mund të testohet
a) Maturantët/kandidatët që rezultuan mbetës në një ose më
shumë provime të Maturës Shtetërore 2018, sesioni i parë.
b) Maturantët që rezultuan mbetës në një ose dy lëndë në vitin
shkollor 2017-2018 dhe i shlyejnë provimet shkollore brenda datës
22 gusht 2018.
c) Kandidatët që kanë përfunduar shkollën e mesme para vitit 2017,
por që nuk kanë shlyer detyrimet e Maturës Shtetërore.
d) Kandidatët që kanë përfunduar shkollën e mesme jashtë vendit
dhe kanë të njësuar dokumentet shkollore nga MASR-ja.

Të gjithë ata fëmijë që
kanë humbur të paktën
dy klasa të arsimit bazë
për arsye të ndryshme,
tashmë do të kenë
mundësinë të rikthehen
në bankat e shkollës për
të mësuar me kohë të
plotë. Ky udhëzim është
miratuar nga Ministria e
Arsimit, Sportit e Rinisë
ku theksohet se mund të
rikthehen në çdo peri-
udhë të vitit në shkollë të
gjithë ata nxënës që kanë
mbushur të paktën
moshën tetë vjeç dhe nuk

janë regjistruar në klasën e
parë ose e kanë ndërprerë
atë; si dhe ata që nuk kanë
përfunduar një klasë të ar-
simit bazë dhe nuk janë
regjistruar në atë klasë në

vitin pasues. Gjithashtu,
edhe fëmijët që kanë përfun-
duar një klasë të arsimit
bazë dhe nuk kanë frekuen-
tuar, në të paktën, dy vitet
shkollore pasuese mund t'i

rikthehen sërish procesit
mësimor. Këtë të fundit
mund ta rindjekë edhe
nxënësi që është mbetës në
një klasë dhe nuk e ka
përsëritur atë klasë për të
paktën dy vite shkollore pa-
suese; ai që identifikohet i
paregjistruar në shkollë;
nxënësi që është i regjistru-
ar në shkollë, por identifiko-
het si fëmijë në situatë
rruge; si dhe fëmija që është
i regjistruar në shkollë, por
e ka braktisur atë. "Prindi që
ka fëmijën në një nga rre-

thanat e parashikuara në
pikën 1, të kreut 1, i drej-
ton kërkesën njësisë arsi-
more vendore (NJAV) për-
katëse për regjistrimin/
rikthimin e fëmijës në sh-
kollë. Kërkesa për
regjistrimin e fëmijës në
shkollë mund të bëhet
dhe nga vetë NJAV-ja, nga
njësitë e vetëqeverisjes
vendore, nga njësitë për
mbrojtjen e fëmijës dhe
nga çdo institucion sh-
tetëror apo OJF që e iden-
tifikon një fëmijë në një
nga rrethanat e parash-
ikuara në pikën 1, të kreut
1. Drejtoria e shkollës, në
bashkëpunim me mësues-
in kujdestar të fëmijës, or-
ganizon hartimin nga më-
suesit përkatës të pro-
grameve mësimore indi-
viduale"-theksohet në
udhëzimin e MASR.

Faksimilie e udhëzimit të MASR

FURTUNË NË FSDKSH
Shkarkohen nga puna 36 specialistë

TIRANE-Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të
Kujdesit Shëndetësor (FSDKSH) ka shkrirë disa struk-
tura që monitorojnë rrjetin spitalor duke larguar nga
puna 36 punonjës nga 54 që janë në total. Mësohet se
punonjësit e larguar janë specialistë me tituj dhe dok-
toratura, ndërsa largimin e konsiderojnë si selektiv dhe
pa transparencë. Punonjësit thanë se do i drejtohen
gjykatës nëse Fondi nuk tërhiqet nga vendimi për
largimin tyre nga puna.

"Është bërë pushim selektiv nga puna dhe pa trans-
parencë. Do shkojmë në gjykatë nëse fondi nuk tërhiqet
nga ky vendim"- janë shprehur punonjësit e larguar.
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Zbardhet vendimi i qeverisë, lista me përfituesit në të gjithë vendin

ALUIZNI: 2000 pronarët
që marrin 2 miliardë lekë

Lame: Mbi 2000 familje nga Shkodra deri
në Sarandë marrin tapitë për truallin

Rreth 2 mijë pronarë
që u është zënë toka
nga ndërtimet pa leje

do të marrin brenda pak
ditësh kompensimet. Shu-
ma e miratuar nga qeveria
arrin në 2 miliardë lekë, në
tri vendime dhe përfituesit
janë në të gjithë vendin nga
Shkodra deri në Sarandë.
Gjithashtu, u është njohur
e drejta mbi sipërfaqet ku
kanë ndërtuar mbi 2000 per-
sonave. Kreu i ALUIZNI-t,
Artan Lame bëri të ditur dje
se, "në mbledhjen e Këshil-
lit të Ministrave të mbajtur
në Gjirokastër u miratuan 4
Vendime Qeverie, që eva-
dojnë pjesën më të madhe të
këtij stoku të mbartur.
Bëhet fjalë për kalimin e
pronësisë për 361.000 m2 me
mbi 2000 familje, të shpërn-
dara në të gjitha qarqet e
vendit, nga Shkodra deri në
Sarandë.
VENDIMI

Këshilli i Ministrave ka
miratuar në mbledhjen e

Ornela Manjani

fundit tri vendime për legal-
izimin e objekteve informale
dhe për kompensimin e sub-
jekteve që preken nga kali-
mi i së drejtës së pronësisë.
Vendimi i parë është ai që
miraton kalimin e së drejtës
së pronësisë në favor të sub-
jekteve përfituese për 1078
(një mijë e shtatëdhjetë e
tetë) parcela ndërtimore të
objekteve të legalizuara në
qarkun Elbasan, qarkun Be-
rat, qarkun Durrës, qarkun
Tiranë, qarkun Korçë,
qarkun Fier, qarkun Vlorë,
qarkun Shkodër, qarkun
Gjirokastër dhe qarkun
Dibër. Masa e kompensimit
financiar për pronarët e pa-

surive të paluajtshme, që
preken nga ndërtimet e le-
galizuara, referuar kartelave

të pasurive sipas ZVRPP-së,
është 17 774,46 m² dhe vlera
totale e kompensimit finan-

ciar është 311 249 398,98
lekë. Vendimi i dytë është ai
për miratimin e kalimit të së

drejtës së pronësisë në favor
të subjekteve përfitues, për
242 (dyqind e dyzet e dy) par-
cela ndërtimore të objekteve
të legalizuara. Masa e ko-
mpensimit financiar për pr-
onarët e pasurive të paluajt-
shme që preken nga ndër-
timet e legalizuara, referuar
kartelave të pasurive sipas
ZVRPP-së është 8 718,61 (tetë
mijë e shtatëqind e tetëm-
bëdhjetë presje gjashtëdh-
jetë e një) m² dhe vlera totale
e kompensimit financiar ësh-
të 35 729 979,15 lekë. Masa e
kompensimit është 76 535,39
m² dhe vlera e përgjithshme
e kompensimit financiar ësh-
të 1 083 745 912,78 lekë.
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Përgjumësh dhe seksi, 
Rike Roçi nxjerr foton 

më ‘hot’ të ditës

Almeda në spital? 
Bukuroshja 

prek me fjalët

“Do ndryshoja bindjen e bashkëshortit po të mundja”“Do ndryshoja bindjen e bashkëshortit po të mundja”

“BULEVARDI POLITIK”
•  Mesazhi ndryshe i Gridës: Kolegë të •  Mesazhi ndryshe i Gridës: Kolegë të 
maxhorancës, thoni të vërtetatmaxhorancës, thoni të vërtetat
•  •  Kryebashkiaku: Lotarinë e fi toi gruaja! Kryebashkiaku: Lotarinë e fi toi gruaja! 
Nuk largohem, Amerikën e kam këtu!Nuk largohem, Amerikën e kam këtu!
•  •  Tërmet Peçi: Komandant Rama, rrofsh sa Tërmet Peçi: Komandant Rama, rrofsh sa 
malet! Pa këtë burrë nuk do bëhej asgjëmalet! Pa këtë burrë nuk do bëhej asgjë
•  •  Çifti Obama kthehen në “Netfl ix” Çifti Obama kthehen në “Netfl ix” 
si producentë fi lmashsi producentë fi lmash

Izmira Ulqinaku: Izmira Ulqinaku: 
Politika më Politika më 

ndryshoi të ardhmenndryshoi të ardhmen

“Arkitektura më ndihmon të shoh ndryshe angazhimin që kam”
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Rrëfehet deputetja e PD-së: Arkitektura më ndihmon të shoh ndryshe angazhimin që kam

Izmira

Politika më ndryshoi
të ardhmen

“Do ndryshoja bindjen e bashkëshortit po të mundja”

Intervista

Ulqinaku:
Ajo është një ndër de

putetet më të reja që
hynë para një viti në

karriget e deputetëve. Izmira
Ulqinaku, deputetja e PD-së
nga Shkodra në një interv-
istë ekskluzive për "Vip Pag-
es" të "Gazeta Shqiptare", ka
folur për përzgjedhjet e saj në
rrugën e politikës dhe jo
vetëm. Se si vendosi të jetë
një 18-vjeçare në radhët e PD-
së si dhe projektet që ajo as-
piron të sjellë në jetë falë rolit
që ka në Kuvend.

Jeni një ndër femrat nëJeni një ndër femrat nëJeni një ndër femrat nëJeni një ndër femrat nëJeni një ndër femrat në
moshë shumë të re,  tëmoshë shumë të re,  tëmoshë shumë të re,  tëmoshë shumë të re,  tëmoshë shumë të re,  të
spikatura në fushën poli-spikatura në fushën poli-spikatura në fushën poli-spikatura në fushën poli-spikatura në fushën poli-
tike. Si lindi dëshira për tëtike. Si lindi dëshira për tëtike. Si lindi dëshira për tëtike. Si lindi dëshira për tëtike. Si lindi dëshira për të
zgjedhur këtë orientim poli-zgjedhur këtë orientim poli-zgjedhur këtë orientim poli-zgjedhur këtë orientim poli-zgjedhur këtë orientim poli-
tik?tik?tik?tik?tik?
Përfshirja në politikë më kuj-
ton thënien e një kleriku të
njohur: "Pak kush vjen me
këmbët e veta për herë të parë
në kishë". Me këtë dua të

them se përfshirja në politikë
nuk ka qenë një dëshirë e
imja e çastit, apo një rastisje
ose tërheqje e momentit. Me
politikën jam rritur. Rrethi
im familjar dhe ai shoqëror
kanë qenë vazhdimisht të
angazhuar politikisht, kanë
qenë protagonistë, madje, për

fat të keq, edhe viktima të
ngjarjeve që kanë ndikuar
politikisht edhe në ndry-
shimet politike të vendit.
Mjafton të kujtojmë ngjarjen
e dhimbshme të 2 prillit 1991.
Në fakt, disa vite më përpara,
të ardhmen time e shihja
vetëm tek arkitektura, ajo

ishte dhe mbetet pasioni im,
por angazhimi politik është
diçka tjetër. Përgjegjësi dhe
përfaqësim. Të përfaqësosh
Shkodrën dhe të mbrosh in-
teresat e këtij qyteti, tejka-
lon pasionin.
Në moshën 18-vjeçare ju iuNë moshën 18-vjeçare ju iuNë moshën 18-vjeçare ju iuNë moshën 18-vjeçare ju iuNë moshën 18-vjeçare ju iu
bashkuat PD-së. Pse pikër-bashkuat PD-së. Pse pikër-bashkuat PD-së. Pse pikër-bashkuat PD-së. Pse pikër-bashkuat PD-së. Pse pikër-
isht PD dhe jo një partieisht PD dhe jo një partieisht PD dhe jo një partieisht PD dhe jo një partieisht PD dhe jo një partie
tjetër? Cila ka qenë shtysatjetër? Cila ka qenë shtysatjetër? Cila ka qenë shtysatjetër? Cila ka qenë shtysatjetër? Cila ka qenë shtysa
juaj?juaj?juaj?juaj?juaj?
Unë kam lindur së bashku
me Partinë Demokratike.
Është e vërtetë se PD lindi
nga lëvizja e studentëve të
Dhjetorit 1990, por djep i saj
dhe qyteti që e ka përjetuar
si një prej fitoreve më të
mëdha të tij ka qenë Shko-
dra. Dua të them që për një
shkodrane si unë, rritur në
qytetin me vokacionin më
antikomunist dhe më perën-
dimor, nuk mund të kishte
zgjidhje tjetër përveçse PD.
Mos ma merrni vetëm për

politikë, por kjo është
bindja ime se PD është e
vetmja alternative e du-
hur që mund të zgjedh çdo
i ri që dëshiron të jetojë i
lirë në vendin e vet. Real-
isht, për mua nuk ka sens
që një i lindur pas viteve
'90, të përfshihet në parti
politike të krijuara për të
shtypur klasa të caktuara
sociale. Dua ta theksoj sër-
ish që unë vij nga një famil-
je antikomuniste dhe që
vuajti sistemin monist nga
'45-'90, të persekutuar nga
Partia e Punës për 45 vjet,
por edhe të vrarë po nga kjo
parti, por me emrin e ndry-
shuar tashmë, Partia Social-
iste, më 2 prill 1991. Thuhet
se ne jemi një shoqëri me
kujtesë të shkurtër his-
torike, por unë dhe bash-
këqytetarët e mi nuk mund
t'i harrojmë lehtë shumë
gjëra, aq më tepër që prej pesë
vitesh nuk po na lë as vetë
kryeministri Rama me dis-
kriminimin e vazhdueshëm
politik dhe ekonomik që po i
bën këtij qyteti.
Jashtë fushës politike, siJashtë fushës politike, siJashtë fushës politike, siJashtë fushës politike, siJashtë fushës politike, si
është Izmira? Me çfarë juështë Izmira? Me çfarë juështë Izmira? Me çfarë juështë Izmira? Me çfarë juështë Izmira? Me çfarë ju
pëlqen të merreni në kohënpëlqen të merreni në kohënpëlqen të merreni në kohënpëlqen të merreni në kohënpëlqen të merreni në kohën
e lirë?e lirë?e lirë?e lirë?e lirë?
Nuk besoj se jam ndryshe në
politikë dhe ndryshe jashtë
saj. Dhe nuk do të doja të
isha. Aktualisht kam shumë
pak kohë të lirë, pasi an-
gazhimi politik më merr të
shumtën e kohës. Por mun-
dohem që pothuaj çdo ditë të
gjej pak hapësirë për të lexu-
ar, pasi leximi është ndër pa-
sionet e mia, bashkë me pik-
turën. Por për pikturën du-

het kohë dhe kushte, të cilat
angazhimi politik m'i ka
kushtëzuar shumë.
Cilat janë pasionet tuajaCilat janë pasionet tuajaCilat janë pasionet tuajaCilat janë pasionet tuajaCilat janë pasionet tuaja
përveçse politika?përveçse politika?përveçse politika?përveçse politika?përveçse politika?
Pasionet e mia vazhdojnë të
mbesin piktura dhe arkitek-
tura. Piktura me nxit të hu-
lumtoj dhe të gjej veten. Ndër-
sa arkitektura është për mua
art dhe filozofi. Ndihem me
fat që ndoqa ëndrrën time
dhe studiova për arkitek-
turë, kjo e fundit po më ndih-
mon që ta shoh edhe poli-
tikën me një sy tjetër.
Partneri juaj ka të njëjtinPartneri juaj ka të njëjtinPartneri juaj ka të njëjtinPartneri juaj ka të njëjtinPartneri juaj ka të njëjtin
orientim politik me ju?orientim politik me ju?orientim politik me ju?orientim politik me ju?orientim politik me ju?
Nëse do të ishte ndryshe doNëse do të ishte ndryshe doNëse do të ishte ndryshe doNëse do të ishte ndryshe doNëse do të ishte ndryshe do
ta pranonit apo..?ta pranonit apo..?ta pranonit apo..?ta pranonit apo..?ta pranonit apo..?
Po kemi të njëjtat bindje poli-
tike dhe besoj se është një
ndër pikat që na ka bash-
kuar. Po të ishte ndryshe do
të bëja të pamundurën që ta

Pamela Aliaj
 Izmira Ulqinaku, deputetja e

PD-së, me bashkëshortin
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ktheja me PD. Përtej humor-
it, përveç vlerave të vërteta
njerëzore, besoj se dhe bind-
ja politike luan rol.
Nëse s'do të kishit zgjedhurNëse s'do të kishit zgjedhurNëse s'do të kishit zgjedhurNëse s'do të kishit zgjedhurNëse s'do të kishit zgjedhur
të ishit deputete apo edhetë ishit deputete apo edhetë ishit deputete apo edhetë ishit deputete apo edhetë ishit deputete apo edhe
politikën, çfarë do të kishtepolitikën, çfarë do të kishtepolitikën, çfarë do të kishtepolitikën, çfarë do të kishtepolitikën, çfarë do të kishte
zgjedhur të bënte Izmira sizgjedhur të bënte Izmira sizgjedhur të bënte Izmira sizgjedhur të bënte Izmira sizgjedhur të bënte Izmira si
profesion në jetë përveçseprofesion në jetë përveçseprofesion në jetë përveçseprofesion në jetë përveçseprofesion në jetë përveçse
arkitekturës? Pse nuk e zg-arkitekturës? Pse nuk e zg-arkitekturës? Pse nuk e zg-arkitekturës? Pse nuk e zg-arkitekturës? Pse nuk e zg-
jodhët këtë të fundit dukejodhët këtë të fundit dukejodhët këtë të fundit dukejodhët këtë të fundit dukejodhët këtë të fundit duke
qenë se ka qenë një ndër pa-qenë se ka qenë një ndër pa-qenë se ka qenë një ndër pa-qenë se ka qenë një ndër pa-qenë se ka qenë një ndër pa-
sionet tuaja të hershme?sionet tuaja të hershme?sionet tuaja të hershme?sionet tuaja të hershme?sionet tuaja të hershme?
Arkitektura ka qenë një pa-
sion i imi i hershëm, të cilin
nuk e ndaj nga politika. Poli-
tikën e zgjodha si dëshirë për
të kontribuar në ndryshimin
për mirë të jetesës së sh-
qiptarëve, ndërsa arkitektu-
ra kontribuon më shpejt dhe
më direkt në mirëqenien e
jetesës të secilit. Janë dy
drejtëza, të cilat i bashkon
mirëqenia e individit. Nuk e
di dhe nuk e imagjinoj veten
se mund të bëj një profesion
tjetër. Prandaj parapëlqej të
them se profesioni im është
arkitektura dhe angazhimi
im është politika.
Duke qenë se ju keni studi-Duke qenë se ju keni studi-Duke qenë se ju keni studi-Duke qenë se ju keni studi-Duke qenë se ju keni studi-
uar për arkitekturë, çfarëuar për arkitekturë, çfarëuar për arkitekturë, çfarëuar për arkitekturë, çfarëuar për arkitekturë, çfarë

do të donit të ndryshonit nëdo të donit të ndryshonit nëdo të donit të ndryshonit nëdo të donit të ndryshonit nëdo të donit të ndryshonit në
arkitekturën e Shkodrës?arkitekturën e Shkodrës?arkitekturën e Shkodrës?arkitekturën e Shkodrës?arkitekturën e Shkodrës?
Cilat janë pikat që do tëCilat janë pikat që do tëCilat janë pikat që do tëCilat janë pikat që do tëCilat janë pikat që do të
donit të përdonit të përdonit të përdonit të përdonit të përmirësonit amirësonit amirësonit amirësonit amirësonit apopopopopo
edhe t'i hiqnit duke i zëv-edhe t'i hiqnit duke i zëv-edhe t'i hiqnit duke i zëv-edhe t'i hiqnit duke i zëv-edhe t'i hiqnit duke i zëv-
endësuar me të tjera?endësuar me të tjera?endësuar me të tjera?endësuar me të tjera?endësuar me të tjera?
Shkodra është një ndër qyte-
tet më të bukura për sa i për-
ket arkitekturës dhe urbanis-
tikës. Mund të jetë ndër qyte-
tet e rralla që ka një larmi mod-
elesh arkitektonike që dësh-
mojnë jo vetëm kontakte të
ndryshme kulturore, por edhe
dëshmi të një shijeje plot finesë
edhe në ndërtim. Ka plot bane-
sa karakteristike, monument
kulture, të cilat duhen ruaj-
tur dhe të cilat kanë nevoje
urgjente për restaurim. Pran-
daj, së pari, do të doja më
shumë fonde për ruajtjen e kë-
tyre monumenteve. Nga de-
gradimi që po pësojmë po hum-
basim një pjesë të mirë të aty-
re ndërtesave që përbëjnë iden-
titetin e qytetit. Nga ana ur-
banistike ka vend për
përmirësim. Kryesorja që do
të ndryshoja është hyrja e qy-
tetit. I gjithë trafiku i qytetit
është i varur nga Ura e
Bahçallëkut, ku vjen e krijo-
het një hinkë, sidomos në pe-
riudhën e sezonit të verës
bëhet shumë problematik.

Ndërtimi i një ure të re, apo gjet-
ja e një zgjidhjeje tjetër po kthe-
het në një prej domosdosh-
mërive për zhvillimin e qytetit.
Çfarë synon Izmira në poli-Çfarë synon Izmira në poli-Çfarë synon Izmira në poli-Çfarë synon Izmira në poli-Çfarë synon Izmira në poli-
tikë përveçse të jetë njëtikë përveçse të jetë njëtikë përveçse të jetë njëtikë përveçse të jetë njëtikë përveçse të jetë një
"zë" përfaqësues i partisë"zë" përfaqësues i partisë"zë" përfaqësues i partisë"zë" përfaqësues i partisë"zë" përfaqësues i partisë
së PD-së?së PD-së?së PD-së?së PD-së?së PD-së?
Unë synoj që të jem zëri i të
rinjve dhe i vajzave e grave
shqiptare. Të jap kontributin
tim në përpilimin e ligjeve që
garantojnë mirëqenien dhe
sigurinë e jetesës së çdo indi-
vidi në vendin tonë. Sidomos
në një këndvështrim më të
ngushtë, do të doja që të ndi-
hmoja sado të mundja për
qytetin tim, kthimin e vë-
mendjes së duhur të shtetit
tek Shkodra. Besoj se edhe
Shqipëria ka nevojë që Shko-
drës t'i rikthehet shkëlqimi.
Cila është motoja e jetës suajCila është motoja e jetës suajCila është motoja e jetës suajCila është motoja e jetës suajCila është motoja e jetës suaj
që edhe e keni të përdit-që edhe e keni të përdit-që edhe e keni të përdit-që edhe e keni të përdit-që edhe e keni të përdit-
shme dhe ia kujtoni shpeshshme dhe ia kujtoni shpeshshme dhe ia kujtoni shpeshshme dhe ia kujtoni shpeshshme dhe ia kujtoni shpesh
vetes?vetes?vetes?vetes?vetes?
Unë mund të bëj gjithmonë
më shumë!
A ka patur një person tëA ka patur një person tëA ka patur një person tëA ka patur një person tëA ka patur një person të
rëndësishëm që ka ndikuarrëndësishëm që ka ndikuarrëndësishëm që ka ndikuarrëndësishëm që ka ndikuarrëndësishëm që ka ndikuar
dhe ndihmuar ju në shumëdhe ndihmuar ju në shumëdhe ndihmuar ju në shumëdhe ndihmuar ju në shumëdhe ndihmuar ju në shumë
hapa që keni hedhur nëhapa që keni hedhur nëhapa që keni hedhur nëhapa që keni hedhur nëhapa që keni hedhur në

jetë? Cili është?jetë? Cili është?jetë? Cili është?jetë? Cili është?jetë? Cili është?
Janë dy persona, të cilët më
bënë kjo që jam sot. Janë dy
prindërit e mi, për të cilët jam
shumë krenare. Ato kanë
ndikuar në edukimin tim dhe
me kanë ndihmuar gjithnjë
hap pas hapi, edhe tani vazh-
doj t'i kem inkurajuesit e mi
kryesorë. Nuk e di a do kem
mundësi ndonjëherë që tua
shpërblej të gjitha sakrificat
që kanë bërë për mua.
Si i keni marrëdhëniet meSi i keni marrëdhëniet meSi i keni marrëdhëniet meSi i keni marrëdhëniet meSi i keni marrëdhëniet me
deputetët moshatarë të par-deputetët moshatarë të par-deputetët moshatarë të par-deputetët moshatarë të par-deputetët moshatarë të par-
tive të tjera? A keni ndonjëtive të tjera? A keni ndonjëtive të tjera? A keni ndonjëtive të tjera? A keni ndonjëtive të tjera? A keni ndonjë
miqësi me ndonjërin nëmiqësi me ndonjërin nëmiqësi me ndonjërin nëmiqësi me ndonjërin nëmiqësi me ndonjërin në
veçanti edhe pse ndaniveçanti edhe pse ndaniveçanti edhe pse ndaniveçanti edhe pse ndaniveçanti edhe pse ndani
mendime të kundërta?mendime të kundërta?mendime të kundërta?mendime të kundërta?mendime të kundërta?
Kam marrëdhënie korrekte
me deputetët e rinj të partive
të tjera. Së fundmi është kri-
juar Aleanca e Deputetëve të
Rinj, e cila na ndihmon që në
mbledhjet që organizojmë, të
ndajmë shqetësimet e të rin-
jve shqiptarë, të japim men-
dime dhe të marrim iniciati-
va për rregullimin apo kr-
ijimin e ligjeve përkatëse.
Shpresoj që edhe për shkak
të moshës të jemi më bash-
këpunues dhe të përçojmë
këtë frymë edhe në radhët e
tjera të parlamentit dhe poli-
tikës në përgjithësi.

Përgjumësh dhe seksi,
Rike Roçi nxjerr foton

më 'hot' të ditës

Ajo është padyshim një ndër personazhetmë të preferuar të mediave rozë. Nukharron të postojë herë pas here foto pro-vokuese nga jeta e saj e përditshme gjë qëtërheq mjaftueshëm vëmendjen e ndjekësvetë saj. E njëjta gjë ka ndodhur edhe mefoton e fundit të postuar në 'Instastory'.Edhe pse shkruante se ishte me temperaturë,
ajo ngriti mjaftueshëm temperaturat endjekësve të saj me një foto të shkrepur nga
krevati. E zhveshur dhe mbuluar vetëm menjë çarçaf, Rike di se si të tërheqë vëmend-jen e të gjithëve!

Në fund të shtatzënisë,
 Emina Cunmulaj i jep

mirëseardhjen bebushit të saj

Deri më sot janë pëshpëritur lartë eposhtë shumë mundësi se bebushi imodeles shqiptare me famë ndërkombëtaredo të jetë djalë. Pritjes i ka ardhur fundidhe këtë e tregon vetë modelja nëpërmjetpostimeve të fotove në rrjetin e saj në'Instagram'. "Mirë se erdhe bebush" shkruanajo në foton e fundit të postuar ku shihet eshtrirë në një krevat në spital me barkunende të rumbullakosur. Tani më në fund dotë mësojmë edhe gjininë e engjëllit të vogël.
Urojmë që të vijë i shëndetshëm e plot jetë!

Një mami në superformë,
Floriana Garo

shijon rrezet e diellit

Almeda në spital?
Bukuroshja

prek me fjalët

Prej kohësh aktorja dhe ish-misi shqiptar,Almeda Abazi ndodhet në Shqipëri përshkak të angazhimit të saj në "Dancing with
the stars" në rolin e moderatores. Por duketse ditët e fundit bukuroshja ka kaluarmomente jo të mira. Kjo vihet re nga fotojae fundi t e postuar nga bukuroshja kushfaqet së bashku me të motrën dhe nënën e

saj, e cila ndodhet në spital. "Të duamshumë mami,"-përfundon Almeda. Nuk dihet
se çfarë ka pasur e ëma e Almedës, porduket se ajo është në gjendje të mirë shën-detësore.

Pas një shkëputje nga ekrani shqiptar,bukuroshja Floriana Garo ka nisurtashmë një jetë të re në shtetin e Zvicrëspranë vogëlushes së saj dhe bashkëshortit.Edhe pse një mami e re, Floriana ka arriturtë rimarrë pamjen e saj të mëparshme dukerifituar pamjen elegante që e karakterizon.Kjo vihet re lehtë në foton e saj të fundit tëpostuar në 'Instagram'. Një mami e re dhesuperelegante një sekret duhet ta ketë!Duhet të gjejmë mënyrën ta zbulojmë!
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Mesazhi ndryshe i Gridës: Kolegë
të maxhorancës, thoni të vërtetat

Deputetja e Partisë
Demokratike, Grida

Duma në fjalën e saj në
Komisionin e Shëndetë-
sisë, ka dhënë disa me-
sazhe ndryshe për poli-
tikën. Ajo u ka bërë
thirrje kolegëve të max-
horancës të thonë të
vërtetën, pasi sipas saj ka
shumë prej tyre që janë
me integritet dhe nuk i ka
sjellë Rama në politikë,
por qytetarët. Duma shtoi
se shumë prej kolegëve të
saj në maxhorancë janë të
detyruar të gënjejnë. "U
them këtë që jeni në
paradoks historik, duhet
të themi të vërteta se
përndryshe do të
rrëshqasim që të gjithë.
Duhet të heshtni për ato
që gjëra që gënjeni
trashë",-tha Grida Duma.

Kreu i Bashkisë Pogradec Eduard Kapri, i cili ka folur pas lajmeve të
përcjella në media se do të braktisë vendin pasi i ka dalë lotaria

amerikane, i pyetur lidhur me të, ai tha se nuk mendon që të largohet
nga Shqipëria pasi i pëlqen vendi dhe dëshiron që të vijojë që ta ndër-
tojë jetën këtu. Kapri nënvizon se familja e tij aplikon rregullisht për
lotarinë amerikane dhe më tepër për të testuar fatin. Kryebashkiaku,
sqaron se e përzgjedhur në lotari ka qenë bashkëshortja e tij. "Pse të
largohem? Unë e kam Amerikën këtu ku jam. Aplikojmë rregullisht si
familje në lotari ku këtë vjet rezultuam fitues. Në fakt, ishte bash-
këshortja ajo që u përzgjodh. Gjithsesi, nuk kam menduar ta braktis
Shqipërinë. Të gjitha që dua i kam këtu",-tha Kapri

Kryebashkiaku: Lotarinë e fitoi gruaja!
Nuk largohem, Amerikën e kam këtu!

Kryeministri Edi Rama është ndalur dje bashkë me përfaqësues të
kabinetit të tij qeveritar në Tepelenë, atje ku po zhvillon edhe një

takim me qytetarët. I pari që ka marrë fjalën ka qenë kryetari i Bash-
kisë së Tepelenës Termet Peçi, i cili nuk i kurseu lavdet për kreun e
qeverisë. Teksa i drejtohej me fjalën 'shoku' dhe 'komandant', Peçi
përmendi disa nga projektet që ka konkretizuar qeveria në Tepelenë,
ndërsa e falënderoi Ramën publikisht. "Të na rrojë sa malet, ky burri
këtu. Ky po i bën të gjitha. Po ka burrë nëne që ka vënë dorë, je vetëm
tij. T'i shprehim falënderimet e përzemërta me një duartrokitje shokut
Edi Rama",-tha Peçi.

Tërmet Peçi: Komandant,
Rama rrofsh sa malet! Pa këtë
burrë nuk do bëhej asgjë

Çifti Obama kthehen në
“Netflix” si producentë filmash
Ish-presidenti amerikan, Barack Obama dhe bashkëshortja e tij Michel,

kanë nënshkruar një marrëveshje shumë-vjeçare me Netflix për të
prodhuar filma dokumentarë. Ish-presidenti Barak Obama njoftoi për
arritjen e marrëveshjes për prodhimin shumëvjeçar të filmave me
Netflix, transmeton KP. Çifti Obama ka krijuar kompaninë "Higher
Ground Productions", për të prodhuar përmbajtje për Netflix. Ish-
presidenti u ka thënë bashkëpunëtorëve, se ai nuk ka ndërmend të
përdorë platformën e re për të zhvilluar një fushatë publike kundër
pasardhësit të tij në Shtëpinë e Bardhë, ose për të luftuar kundër
mediave konservatore si Fox News.

BULEVARDI
POLITIK

Na merrni seriozisht!

Na merrni seriozisht!

BULEVARDI
POLITIK
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Si u formua dhe u censurua elita,
shkencëtarët nën hyqmin komunist

Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e
Sigurimit nis hapjen e dosjeve për 10 intelektualë

PROJEKTI I KUJTESËS

Mëvetësimi i Shqipërisë
dhe konsolidimi i saj si
shtet, u ndoq njëherit

edhe nga çelja e një sërë shkollash
të mira që mbaheshin nën kujdes-
in e financimeve franceze, ameri-
kane, angleze a italiane në Sh-
qipëri. Si të tilla, ato vinin si for-
mate të gatshme e me traditë.
Duke marrë formimin e parë në to,
dolën breza studentësh të ar-
simuar me standarde të larta. Më
tej, një pjesë e mirë e familjeve të
pasura shqiptare i dërguan fëmijët
për studime në universitetet më të
mira evropiane prej Francës në
Vjenë, Itali, Britani e gjetkë.

Prej andej, do të ktheheshin në
Shqipëri me një formim cilësor e
kulturë perëndimore, pinjollë
familjesh të mëdha si Selahudin
Toto, Kujtim Beqiri, Musine
Kokalari, Sabiha Kasimati, Aleks
Buda e Eqrem Çabej. Mbarimi i dy
luftërave, shkatërrimi që lanë pas
dhe rrekja e vendit për t'u bërë
shtet me të gjitha institucionet, do
të kishte doemos nevojën e madhe
për resurset intelektuale të këty-
re studentëve, përvojën e tyre
perëndimore dhe qasjen ndaj atd-
heut të zhuritur për dije.

Me mbarimin e luftës, nevoja
për ngritjen a ringritjen e institu-
cioneve ishte e dukshme. Kësisoj
u ripa domosdoshmëria e një insti-
tucioni të kërkimit shkencor, për
çka më 1946 u ngrit Instituti i Stu-
dimeve e më 1948 u riorganizua si
Institut i Shkencave, për kërkime
dhe veprimtari shkencore të orga-
nizuara. Krahas punonjësve nga
instituti i paraluftës, u
përfshinë edhe të rinj nën
drejtimin e Selahudin
Toto. Më vonë, pjesë e tij
u bënë edhe themelues të
Akademisë, shkencëtarët
e shquar Eqrem Çabej,
Mahir Domi, Kolë Popa,
etj. Pas themelimit të in-
stitucionit gjithë ç'duhej
bërë ishte kërkimi në lami
të ndryshme, aty ku deri
atëherë studimet kishin
qenë sporadike, të copë-
zuara e nga të huaj.

70 vjet më vonë, mund
të numërojmë disa emra
që spikatën me punën që
bënë. Ka mes tyre që
mundën vetëm ta nisin
punën, sepse ardhja e
regjimit komunist elitat
që qenë formuar jashtë
vendit, i ndrydhi dhe i
censuroi, duke kërkuar t'i jepte
kahjen që dëshironte, deri edhe sh-
kencës.

Kush qenë figurat e Gjergj Ko-
koshit, Eqrem Çabejt, Sabiha Kasi-
matit, Arshi Pipës, Odhise
Paskalit, Aleks Budës, Ollga Plum-
bit, Petraq Pepos, Gjovalin Gjadrit
dhe Petraq Qafokut? Ku u shkollu-
an, profilet e tyre, kërkimet shken-
core që nisën a mbaruan, si u sos-
ën jetët e tyre, dhe si u mykën në
dosje punët e tyre? Kush mund t'i
mbijetonte presioneve, përgjimeve
a shantazheve, në një epokë ku çdo
gjë kontrollohej?

Për pyetje mbi këto e jo vetëm,
Autoriteti për Informim mbi Doku-
mentet e Ish-Sigurimit ka tanimë
gati një nismë. Ajo do të synojë të
hedhë dritë mbi jetët që u lanë në

errësirë, duke nxjerrë në pah thy-
erjen që ndeshën të rinjtë sh-
qiptarë të ardhur nga jashtë. Pasi
kishin studiuar në vendet ku uni-
versitetet e studimet kishin kri-
juar traditë, pasi kishin njohur
shtetet e së drejtës, demokracinë,
mendimin e lirë ata erdhën në ven-
din e sapodalë nga lufta, duke
dashur që me punën e tyre të imi-
tonin perëndimin- por qe e pamun-
dur. Nga liria e paskaj, ata mbër-
ritën në shtetin që po bëhej burgu
më i skajshëm i Europës. Njohën
shumë shpejt, tabu, pengesa e cen-
surë në një sistem autoritar e to-
talitar. Disa u bënë barrierë për
komunizmin, por duke paguar sh-
trenjtë mendimin e tyre të lirë. Pas
përplasjeve të para, nisën edhe
goditjet e para. Gjyqet kundër ka-

në zhvillimin e shoqërisë gjatë
viteve të para të vendosjes së
regjimit komunist (1945-1954).

Bashkëpunimi synon të kon-
tribuojë në ndërtimin e një narra-
tive mbi rolin e shkencës, elitave
intelektuale dhe kërkimit shken-
cor në vitet e para të vendosjes së
regjimit komunist në Shqipëri. Një
prezantim i projektit të AIDISSH
u bë në Akademinë e Shkencave,
në përvjetorin e Selahudin Totos, i
pari titullar i Institutit të Sh-
kencës, dënuar më 1947. I dënuar
në 1947 me Grupin e Deputetëve,
titullari i parë i Institutit të Sh-
kencës ende sot nuk shfaqet në
historikun e këtij institucioni.

Qëllimi i projektit është hu-
lumtimi në pikëpamje studimore i
ndikimit të ish-Sigurimit të Shtetit
si arma më e fuqishme e ruajtjes
së pushtetit të partisë-shtet mbi
shkencën dhe përfaqësuesit më në
zë të saj. Njëherësh, në studim do
të tentohet që nëpërmjet hu-
lumtimit në dosjet e Sigurimit të
Shtetit të studiohen në mënyrë
shkencore roli, mënyrat, diktimet
si edhe përndjekja e sh-
kencëtareve shqiptare, në gjithë
fazat e jetës dhe punës së tyre.

Gentiana Sula, Kryetare e Au-
toritetit tha se nisma që rishqyr-
ton mbi baza profesionale figura e
personalitete. "Duke analizuar me
imtësi punën, kontributin e sh-
kencëtarëve dhe raportet që krijoi
sistemi me ta, studiuesit arrijnë të
hedhin dritë mbi sfidat me të cilat

ata u përballën". Pro-
jekti mbi kujtesën ka
gjetur mbështetjen e
Christoph Graf, am-
basador i Zvicrës në
Shqipëri, ndërsa Mar-
tin Dietz i projektit
PERFORM theksoi se
"Qëllimi ynë kryesor
është fuqizimi i komu-
nitetit të shkencave
sociale dhe mbështet-
ja e iniciativave të
ndërmarra nga grupet
e studiuesve të këtyre
shkencave me aktorët
e tjerë në shoqëri,
përfshirë sektorin
publik, privat, sho-
qërinë civile dhe me-
dian".

Historiania Sonila
Boçi do të drejtojë
grupin e studiuesve
që do të punojnë. Stu-
dimi i rolit të sh-

kencës në zhvillimin e shoqërisë
gjatë viteve të para të vendosjes së
regjimit komunist (1945-1954) lidh
punën kërkimore arkivore me mis-
ionin e Autoritetit për informimin
e publikut dhe ruajtjen e kujtesës
historike, për nisjen e një dialogu
publik mbi këtë temë. Rezultati
përfundimtar i bashkëpunimit do
të jetë krijimi i një platforme in-
teraktive komunikimi, e arritshme
në mënyrë elektronike nga pub-
liku i gjerë.

tolikëve, gjyqi kundër organizatës
Bashkimi Demokratik (1946), gjy-
qi kundër inxhinierëve për thar-
jen e kënetës së Maliqit (1946),

gjyqet e deputetëve (1947) apo gjy-
qi që pasoi vendosjen e bombës në
ambasadën sovjetike në Tiranë në
shkurt 1951 i kushtuan kombit zh-
dukjen e dhjetëra njerëzve nga më
të shkolluarit, të një elite intelek-
tuale shumë të domosdoshme për
vendin. Kalvari nuk mbaroi me
kaq, intelektualët që i shpëtuan

përndjekjes së drejtpërdrejtë u
vendosën nën kontrollin e rreptë
të Sigurimit të Shtetit. Ata më
fatlumët arritën të largoheshin nga

vendi për të vazhduar karrierën e
tyre intelektuale në Europë e
SHBA, duke krijuar një emër të
mirë për vete dhe për kombin sh-

qiptar. Ndërkohë në Shqipëri, regji-
mi po hidhte bazat e një elite të re
intelektuale. Kriteri ideologjik u bë
parësor në përzgjedhjen e kësaj
elite të re.
STUDIMI

Autoriteti për Informim mbi
Dokumentet e ish-Sigurimit të Sh-
tetit dhe Projekti PERFORM - Sh-
kenca Sociale Aktive dhe të
Përgjegjshme nënshkruan pak
ditë më parë marrëveshjen e bash-
këpunimit "Mbi rolin e shkencës

Fatmira Nikolli

Në foto:
Takimi i Autoritetit të Dosjeve

Në foto:
Sabiha Kasimati

Në foto:
Eqrem Çabej
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Zbardhet formulari-tip për informim në lidhje me ecurinë e dosjes

Pronarët në Vlorë, ATP merr
në shqyrtim 2400 dosje

Tokat në bregdet, procedurat për t'u njohur me ecurinë e shqyrtimit

Agjencia e Trajtimit të
Pronave publikon

listën me 2400 dosje ish-pr-
onarësh, që janë në proces
shqyrtimi nga kjo agjenci.
Kërkuesit janë në qarkun e
Vlorës dhe janë në pritje të
vendimit të ATP-së. Në listën
e përditësuar jepet numri i
dosjes dhe data e aplikimit.
Të gjithë ish-pronarët që
kanë aplikuar për kthimin
dhe kompensim e pronës në
Agjencinë e Trajtimit të
Pronave dhe nuk janë njo-
hur ende me vendimin saj,
mund të kërkojnë informa-
cion në lidhje me fazën në të
cilën ndodhet dosja. Agjen-

cia e Trajtimit të Pronave ka
vënë në dispozicionin të pr-
onarëve formularin- tip, "In-
formacion në lidhje me ecur-
inë e dosjes", i cili duhet të
plotësohet dhe të dorëzohet
në Agjenci për t'u njohur me
fazën në të cilën ndodhet
shqyrtimi i saj. Agjencia
Trajtimit të Pronave është e
detyruar që brenda 15 ditëve
nga momenti i dorëzimit të
kërkesës t'i kthejë përgjigje
pronarit në lidhje me ecur-
inë e dosjes.
APLIKIMIAPLIKIMIAPLIKIMIAPLIKIMIAPLIKIMI

Për t'u njohur me ecurinë
e dosjes, subjekti duhet të
plotësojë dhe të paraqesë
dorazi ose me postë pranë
ATP-së kërkesën përkatëse
me shkrim për informim në
lidhje me ecurinë e dosjes,

fotokopje të kartës së ident-
itetit, dëshmi trashëgimie
dhe prokurë të posaçme. Në
faqen zyrtare të ATP-së më-
sohet se subjekti plotëson
kërkesën me shkrim për in-
formim në lidhje me ecurinë
e dosjes pranë Zyrës së Mar-
rëdhënieve me Publikun, në
Agjenci. Më pas, kërkesa i
kalon zyrës së protokollit, e
cila pasi e protokollon, ia

dërgon të gjitha kërkesat e
ardhura drejtorit të
përgjithshëm. Kreu i AKKP-
ës ia delegon kërkesat sek-
torit përkatës për ndjekje
dhe zbatim. Më pas, sektori
përkatëse përgatit informa-
cionin e kërkuar dhe njof-
ton subjektin. Në përfundim
të shqyrtimit, subjekti para-
qitet pranë zyrave të ATP-së
për të tërhequr shkresën e

kthimit të përgjigjes në
lidhje me ecurinë e dosjes
ose i dërgohet me postë, si-
pas kërkesës. Aplikimi për
kërkesën për informim mbi
dosjen nuk ka kosto.
FORMULARIFORMULARIFORMULARIFORMULARIFORMULARI

Formulari i aplikimit për
informacion në lidhje me
ecurinë e dosjes është i
ndarë në tri seksione. Apli-
kanti duhet të plotësojë
gjeneralitet, adresën dhe
jetë i pajisur me mjet iden-

tifikimi në momentin e ap-
likimit. Në seksionin e dytë
duhet të jetë përshkruar në
mënyrë të saktë se në lidhje
me çfarë kërkon informa-
cion pala e interesuar, në
këtë rast pronari që ka ap-
likuar për kthim e kompen-
sim prone. Dhe në seksion-
in e fundit janë të speci-
fikuara pesë dokumentet
që duhet të disponojë pr-
onari në momentin e ap-
likimit.

Ornela Manjani DOKUMENTACIONI QË DUHET TE PARAQISNI

Formulari tip
Fotokopje e kartës së identitetit
Kopje vendimi nga ish KKP/AKKP(nëse ka)
Dokumente te tjerë

NrNrNrNrNr DateDateDateDateDate RrethiRrethiRrethiRrethiRrethi statusistatusistatusistatusistatusi

128 22.12.2006 Vlore Ne shqyrtim
174 26.12.2006 Ne shqyrtim
596 29.12.2006 Vlore Ne shqyrtim
524 29.12.2006 Vlore Ne shqyrtim
32 16.01.2007 Sarande Ne shqyrtim
33 16.01.2007 Ne shqyrtim
34 17.01.2007 Sarande Ne shqyrtim
36 07.02.2007 Ne shqyrtim
37 26.02.2007 Vlore Ne shqyrtim
40 06.03.2007 Ne shqyrtim
235 06.03.2007 Ne shqyrtim
50 02.04.2007 Sarande Ne shqyrtim
52 03.04.2007 Ne shqyrtim
55 03.04.2007 Sarande Ne shqyrtim
58 10.04.2007 Fier Ne shqyrtim
59 12.04.2007 Sarande Ne shqyrtim
62 16.04.2007 Vlore Ne shqyrtim
66 30.04.2007 Vlore Ne shqyrtim
71 14.05.2007 Ne shqyrtim
70 14.05.2007 Sarande Ne shqyrtim
81 04.06.2007 Vlore Ne shqyrtim
85 04.06.2007 Ne shqyrtim
89 04.06.2007 Ne shqyrtim
80 04.06.2007 Vlore Ne shqyrtim
82 05.06.2007 Ne shqyrtim
92 05.06.2007 Ne shqyrtim
96 18.06.2007 Ne shqyrtim
100 20.06.2007 Vlore Ne shqyrtim
98 20.06.2007 Ne shqyrtim
99 20.06.2007 Vlore Ne shqyrtim
105 02.07.2007 Delvine Ne shqyrtim
370 03.07.2007 Vlore Ne shqyrtim
110 05.07.2007 Vlore Ne shqyrtim
113 16.07.2007 Ne shqyrtim
31 16.07.2007 Ne shqyrtim
118 17.07.2007 Sarande Ne shqyrtim
120 17.07.2007 Vlore Ne shqyrtim
123 17.07.2007 Vlore Ne shqyrtim
126 18.07.2007 Ne shqyrtim

124 18.07.2007 Vlore Ne shqyrtim
293 27.07.2007 Vlore Ne shqyrtim
150/1 03.08.2007 Vlore Ne shqyrtim
136 06.08.2007 Sarande Ne shqyrtim
140 06.08.2007 Vlore Ne shqyrtim
139 06.08.2007 Vlore Ne shqyrtim
150 07.08.2007 Vlore Ne shqyrtim
205 17.08.2007 Sarande Ne shqyrtim
164 21.08.2007 Ne shqyrtim
165 22.08.2007 Ne shqyrtim
155 22.08.2007 Ne shqyrtim
351 03.09.2007 Vlore Ne shqyrtim
357 03.09.2007 Vlore Ne shqyrtim
358 03.09.2007 Vlore Ne shqyrtim
359 03.09.2007 Vlore Ne shqyrtim
366 03.09.2007 Vlore Ne shqyrtim
172 03.09.2007 Ne shqyrtim
175 03.09.2007 Ne shqyrtim
154 03.09.2007 Ne shqyrtim
168 03.09.2007 Ne shqyrtim
169 03.09.2007 Ne shqyrtim
170 03.09.2007 Ne shqyrtim
185 04.09.2007 Vlore Ne shqyrtim
177 04.09.2007 Ne shqyrtim
189 04.09.2007 Vlore Ne shqyrtim
182 04.09.2007 Ne shqyrtim
183 04.09.2007 Ne shqyrtim
186 04.09.2007 Ne shqyrtim
188 04.09.2007 Ne shqyrtim
193 06.09.2007 Ne shqyrtim
184 07.09.2007 Ne shqyrtim
196 12.09.2007 Vlore Ne shqyrtim
197 12.09.2007 Vlore Ne shqyrtim
195 12.09.2007 Vlore Ne shqyrtim
198 13.09.2007 Vlore Ne shqyrtim
201 17.09.2007 Vlore Ne shqyrtim
321 17.09.2007 Vlore Ne shqyrtim
214 17.09.2007 Ne shqyrtim
207 17.09.2007 Ne shqyrtim
210 17.09.2007 Ne shqyrtim
212 17.09.2007 Ne shqyrtim

213 17.09.2007 Ne shqyrtim
219 17.09.2007 Ne shqyrtim
222 17.09.2007 Ne shqyrtim
215 17.09.2007 Sarande Ne shqyrtim
203 17.09.2007 Sarande Ne shqyrtim
247 18.09.2007 Vlore Ne shqyrtim
258 18.09.2007 Vlore Ne shqyrtim
232 18.09.2007 Vlore Ne shqyrtim
245 18.09.2007 Vlore Ne shqyrtim
243 18.09.2007 Ne shqyrtim
248/1 18.09.2007 Ne shqyrtim
228 18.09.2007 Ne shqyrtim
231 18.09.2007 Ne shqyrtim
241 18.09.2007 Ne shqyrtim
249 18.09.2007 Ne shqyrtim
229 18.09.2007 Ne shqyrtim
230 18.09.2007 Ne shqyrtim
233 18.09.2007 Vlore Ne shqyrtim
239 18.09.2007 Vlore Ne shqyrtim
248 18.09.2007 Sarande Ne shqyrtim
250 19.09.2007 Ne shqyrtim
319 22.09.2007 Vlore Ne shqyrtim
281 22.09.2007 Vlore Ne shqyrtim
294 22.09.2007 Sarande Ne shqyrtim
283 22.09.2007 Sarande Ne shqyrtim
253 24.09.2007 Ne shqyrtim
254 24.09.2007 Ne shqyrtim
255 25.09.2007 Vlore Ne shqyrtim
285 27.09.2007 Vlore Ne shqyrtim
262 27.09.2007 Ne shqyrtim
314 27.09.2007 Sarande Ne shqyrtim
322 27.09.2007 Vlore Ne shqyrtim
266 27.09.2007 Vlore Ne shqyrtim
267 27.09.2007 Vlore Ne shqyrtim
261 27.09.2007 Vlore Ne shqyrtim
329 27.09.2007 Sarande Ne shqyrtim
298 27.09.2007 Vlore Ne shqyrtim
264 27.09.2007 Vlore Ne shqyrtim
307 27.09.2007 Vlore Ne shqyrtim
309 27.09.2007 Vlore Ne shqyrtim
310 27.09.2007 Vlore Ne shqyrtim
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311 27.09.2007 Vlore Ne shqyrtim
315 27.09.2007 Vlore Ne shqyrtim
320 27.09.2007 Vlore Ne shqyrtim
323 27.09.2007 Vlore Ne shqyrtim
324 27.09.2007 Vlore Ne shqyrtim
284 27.09.2007 Ne shqyrtim
299 27.09.2007 Ne shqyrtim
304 27.09.2007 Ne shqyrtim
301 27.09.2007 Vlore Ne shqyrtim
260 27.09.2007 Ne shqyrtim
263 27.09.2007 Ne shqyrtim
325 27.09.2007 Ne shqyrtim
305 27.09.2007 Ne shqyrtim
297 27.09.2007 Ne shqyrtim
296 27.09.2007 Ne shqyrtim
295 27.09.2007 Ne shqyrtim
278 27.09.2007 Vlore Ne shqyrtim
273 27.09.2007 Ne shqyrtim
277 27.09.2007 Ne shqyrtim
300 27.09.2007 Ne shqyrtim
269 27.09.2007 Vlore Ne shqyrtim
306 27.09.2007 Vlore Ne shqyrtim
265 27.09.2007 Vlore Ne shqyrtim
280 27.09.2007 Sarande Ne shqyrtim
287 27.09.2007 Vlore Ne shqyrtim
275 27.09.2007 Vlore Ne shqyrtim
279 27.09.2007 Vlore Ne shqyrtim
316 27.09.2007 Sarande Ne shqyrtim
288 27.09.2007 Vlore Ne shqyrtim
259 27.09.2007 Delvine Ne shqyrtim
443 28.09.2007 Vlore Ne shqyrtim
451 28.09.2007 Delvine Ne shqyrtim
449 28.09.2007 Ne shqyrtim
331 28.09.2007 Vlore Ne shqyrtim
347 28.09.2007 Vlore Ne shqyrtim
348 28.09.2007 Vlore Ne shqyrtim
349 28.09.2007 Vlore Ne shqyrtim
356 28.09.2007 Vlore Ne shqyrtim
363 28.09.2007 Vlore Ne shqyrtim
364 28.09.2007 Vlore Ne shqyrtim
365 28.09.2007 Vlore Ne shqyrtim
373 28.09.2007 Vlore Ne shqyrtim
378 28.09.2007 Vlore Ne shqyrtim
380 28.09.2007 Vlore Ne shqyrtim
381 28.09.2007 Vlore Ne shqyrtim
382 28.09.2007 Vlore Ne shqyrtim
383 28.09.2007 Vlore Ne shqyrtim
384 28.09.2007 Vlore Ne shqyrtim
385 28.09.2007 Vlore Ne shqyrtim
326 28.09.2007 Vlore Ne shqyrtim
327 28.09.2007 Vlore Ne shqyrtim
328 28.09.2007 Vlore Ne shqyrtim
330 28.09.2007 Vlore Ne shqyrtim
333 28.09.2007 Vlore Ne shqyrtim
334 28.09.2007 Vlore Ne shqyrtim
335 28.09.2007 Vlore Ne shqyrtim
367 28.09.2007 Vlore Ne shqyrtim
368 28.09.2007 Vlore Ne shqyrtim
369 28.09.2007 Vlore Ne shqyrtim
371 28.09.2007 Vlore Ne shqyrtim
372 28.09.2007 Vlore Ne shqyrtim
374 28.09.2007 Vlore Ne shqyrtim
375 28.09.2007 Vlore Ne shqyrtim
376 28.09.2007 Vlore Ne shqyrtim
377 28.09.2007 Vlore Ne shqyrtim
379 28.09.2007 Vlore Ne shqyrtim
429 28.09.2007 Sarande Ne shqyrtim
350 28.09.2007 Ne shqyrtim
352 28.09.2007 Ne shqyrtim
388 28.09.2007 Vlore Ne shqyrtim
362 28.09.2007 Ne shqyrtim
386 28.09.2007 Vlore Ne shqyrtim
339 28.09.2007 Vlore Ne shqyrtim
438 28.09.2007 Vlore Ne shqyrtim
441 28.09.2007 Sarande Ne shqyrtim
450 28.09.2007 Sarande Ne shqyrtim
338 28.09.2007 Vlore Ne shqyrtim
389 28.09.2007 Vlore Ne shqyrtim
391 28.09.2007 Delvine Ne shqyrtim

392 28.09.2007 Sarande Ne shqyrtim
393 28.09.2007 Vlore Ne shqyrtim
394 28.09.2007 Vlore Ne shqyrtim
395 28.09.2007 Vlore Ne shqyrtim
396 28.09.2007 Sarande Ne shqyrtim
398 28.09.2007 Vlore Ne shqyrtim
402 28.09.2007 Vlore Ne shqyrtim
403 28.09.2007 Vlore Ne shqyrtim
404 28.09.2007 Vlore Ne shqyrtim
405 28.09.2007 Vlore Ne shqyrtim
406 28.09.2007 Vlore Ne shqyrtim
408 28.09.2007 Vlore Ne shqyrtim
409 28.09.2007 Vlore Ne shqyrtim
410 28.09.2007 Vlore Ne shqyrtim
411 28.09.2007 Vlore Ne shqyrtim
412 28.09.2007 Vlore Ne shqyrtim
413 28.09.2007 Vlore Ne shqyrtim
414 28.09.2007 Sarande Ne shqyrtim
415 28.09.2007 Delvine Ne shqyrtim
418 28.09.2007 Vlore Ne shqyrtim
423 28.09.2007 Vlore Ne shqyrtim
425 28.09.2007 Vlore Ne shqyrtim
426 28.09.2007 Vlore Ne shqyrtim
427 28.09.2007 Vlore Ne shqyrtim
428 28.09.2007 Delvine Ne shqyrtim
431 28.09.2007 Vlore Ne shqyrtim
432 28.09.2007 Vlore Ne shqyrtim
433 28.09.2007 Vlore Ne shqyrtim
435 28.09.2007 Vlore Ne shqyrtim
436 28.09.2007 Vlore Ne shqyrtim
437 28.09.2007 Sarande Ne shqyrtim
439 28.09.2007 Vlore Ne shqyrtim
440 28.09.2007 Delvine Ne shqyrtim
442 28.09.2007 Sarande Ne shqyrtim
444 28.09.2007 Vlore Ne shqyrtim
447 28.09.2007 Vlore Ne shqyrtim
437/1 28.09.2007 Vlore Ne shqyrtim
440/1 28.09.2007 Vlore Ne shqyrtim
424 28.09.2007 Vlore Ne shqyrtim
407 28.09.2007 Vlore Ne shqyrtim
419 28.09.2007 Vlore Ne shqyrtim
387 28.09.2007 Vlore Ne shqyrtim
422 28.09.2007 Vlore Ne shqyrtim
420 28.09.2007 Vlore Ne shqyrtim
417 28.09.2007 vlore Ne shqyrtim
456 01.10.2007 Vlore Ne shqyrtim
452 01.10.2007 Vlore Ne shqyrtim
453 01.10.2007 Sarande Ne shqyrtim
385 16.12.2007 Vlore Ne shqyrtim
466 25.02.2008 Delvine Ne shqyrtim
378 15.03.2008 Vlore Ne shqyrtim
80 22.04.2008 Sarande Ne shqyrtim
154 25.04.2008 Sarande Ne shqyrtim
213/1 25.04.2008 Sarande Ne shqyrtim
2 06.05.2008 Sarande Ne shqyrtim
101 12.05.2008 Sarande Ne shqyrtim
265 26.05.2008 Ne shqyrtim
17 03.06.2008 Vlore Ne shqyrtim
7 03.06.2008 Ne shqyrtim
11 03.06.2008 Ne shqyrtim
12 03.06.2008 Ne shqyrtim
13 03.06.2008 Ne shqyrtim
14 03.06.2008 Ne shqyrtim
15 03.06.2008 Ne shqyrtim
18 03.06.2008 Ne shqyrtim
5 03.06.2008 Ne shqyrtim
16 03.06.2008 Ne shqyrtim
23/1 04.06.2008 Sarande Ne shqyrtim
28 04.06.2008 Ne shqyrtim
22 04.06.2008 Ne shqyrtim
24 04.06.2008 Ne shqyrtim
25 04.06.2008 Ne shqyrtim
26 04.06.2008 Ne shqyrtim
27 04.06.2008 Ne shqyrtim
23 04.06.2008 Sarande Ne shqyrtim
29 05.06.2008 Ne shqyrtim
30 05.06.2008 Ne shqyrtim
31 05.06.2008 Ne shqyrtim
33 05.06.2008 Ne shqyrtim

46 05.06.2008 Ne shqyrtim
101 05.06.2008 Ne shqyrtim
36 06.06.2008 Ne shqyrtim
35 06.06.2008 Ne shqyrtim
37 06.06.2008 Ne shqyrtim
34 07.06.2008 Ne shqyrtim
38 09.06.2008 Sarande Ne shqyrtim
39 09.06.2008 Vlore Ne shqyrtim
40 09.06.2008 Ne shqyrtim
41 10.06.2008 Ne shqyrtim
42 10.06.2008 Ne shqyrtim
45 11.06.2008 Ne shqyrtim
44 11.06.2008 Ne shqyrtim
48 17.06.2008 Ne shqyrtim
49 17.06.2008 Ne shqyrtim
50 17.06.2008 Vlore Ne shqyrtim
54 18.06.2008 Vlore Ne shqyrtim
55 18.06.2008 Ne shqyrtim
58 23.06.2008 Vlore Ne shqyrtim
59 23.06.2008 Ne shqyrtim
60 23.06.2008 Ne shqyrtim
65 24.06.2008 Vlore Ne shqyrtim
67 24.06.2008 Ne shqyrtim
82 27.06.2008 Ne shqyrtim
70 27.06.2008 Ne shqyrtim
72 27.06.2008 Ne shqyrtim
74 30.06.2008 Ne shqyrtim
75 30.06.2008 Ne shqyrtim
77 01.07.2008 Sarande Ne shqyrtim
78 02.07.2008 Ne shqyrtim
80 04.07.2008 Sarande Ne shqyrtim
79 04.07.2008 Sarande Ne shqyrtim
87 07.07.2008 Vlore Ne shqyrtim
81 07.07.2008 Ne shqyrtim
85 07.07.2008 Ne shqyrtim
86 07.07.2008 Ne shqyrtim
88 07.07.2008 Ne shqyrtim
83 07.07.2008 Vlore Ne shqyrtim
84 07.07.2008 Vlore Ne shqyrtim
97 08.07.2008 Ne shqyrtim
90 08.07.2008 Ne shqyrtim
91 08.07.2008 Ne shqyrtim
92 08.07.2008 Ne shqyrtim
93 08.07.2008 Ne shqyrtim
94 08.07.2008 Ne shqyrtim
96 09.07.2008 Vlore Ne shqyrtim
95 09.07.2008 Ne shqyrtim
102 14.07.2008 Ne shqyrtim
103 14.07.2008 Ne shqyrtim
104 15.07.2008 Vlore Ne shqyrtim
52 15.07.2008 Ne shqyrtim
105 15.07.2008 Ne shqyrtim
107 15.07.2008 Ne shqyrtim
108 16.07.2008 Vlore Ne shqyrtim
109 17.07.2008 Ne shqyrtim
110 17.07.2008 Ne shqyrtim
111 17.07.2008 Ne shqyrtim
112 21.07.2008 Ne shqyrtim
114 21.07.2008 Ne shqyrtim
115 22.07.2008 Ne shqyrtim
116 23.07.2008 Ne shqyrtim
53 28.07.2008 Delvine Ne shqyrtim
119 28.07.2008 Ne shqyrtim
120 29.07.2008 Ne shqyrtim
442 31.07.2008 Vlore Ne shqyrtim
122 04.08.2008 Ne shqyrtim
124 05.08.2008 Ne shqyrtim
125 07.08.2008 Vlore Ne shqyrtim
126 08.08.2008 Ne shqyrtim
129 11.08.2008 Ne shqyrtim
131 11.08.2008 Ne shqyrtim
132 12.08.2008 Vlore Ne shqyrtim
165 12.08.2008 Sarande Ne shqyrtim
37/11 12.08.2008 Sarande Ne shqyrtim
203 13.08.2008 Delvine Ne shqyrtim
133 14.08.2008 Ne shqyrtim
414 14.08.2008 Vlore Ne shqyrtim
134 18.08.2008 Ne shqyrtim

(vijon)(vijon)(vijon)(vijon)(vijon)
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DW: Shoqëria civile është përfshirë në
të gjitha samitet e deritanishme të
Procesit të Berlinit dhe së fundmi

edhe në Samitin e Sofjes, që i paraprin
Samitit të Londrës. Nga Vjena në Trieste,
cilat prej rekomandimeve të shoqërisë
civile janë marrë parasysh nga Komisioni
Europian?

Colin Wolfe: Janë disa drejtime: Konek-
tiviteti është bërë pjesë e rëndësishme e
Procesit të Berlinit, që nga Samiti i Vjenës.
Ai është shumë i rëndësishëm, jo thjesht
për infrastrukturën dhe lidhjen fizike në
rajon, por për atë ?'ka ai simbolizon. Dhe
erdhi nga diskutimet e njerëzve, nga sho-
qëria civile. Ka edhe dy ?ështje të tjera:
strategjia për BP, që u publikua në shkurt,
i kushton vëmendje rinisë. Dhe kjo spikat
shumë në ngjarjet e mëdha në kuadër të
Procesit të Berlinit. Dhe kur flasim për
shqetësimet e njerëzve në BP, ato përfshijnë
edhe rininë e rajonit, shqetësime që lidhen
me punësimin, arsimimin, mundësitë,
shanset për një jetë ku rinia të realizohet.
Kur flasim për të ardhmen e rajonit, duhen
përfshirë rinia. Dhe gjëja tjetër është vë-
mendja ndaj hapjes së vendeve të punës për
rininë. Të rinjtë dhe të rejat nuk duan
vetëm një punë, por ata duan di?ka që të
realizojnë talentet e tyre, ata duan të kon-
tribuojnë në shoqëritë e tyre.

DW: Bashkëpunimi rajonal është një nga
drejtimet kryesore të Procesit të Berlinit.
Në prag të Samitit të Londrës, ?farë është
arritur dhe cilat janë sfidat për t'u përbal-
lur?

Colin Wolfe: Bashkëpunimi rajonal ësh-
të një proces që shkon përpara, pastaj ngec,
pra jo gjithmonë ka progres dhe kjo është
krejt normale. Arritjet më të mëdha? Men-
doj që fakti që liderët politikë të rajonit e
kanë kuptuar që kanë shumë objektiva të
përbashkëta, që duhet të flasin për perspe-
ktivën europiane është një nga arritje. Por
edhe që ata kanë arritur të kuptojnë
përgjegjësinë e secilit vend në ?ështje prak-
tike si infrastruktura rajonale dhe kanë
kuptuar rëndësinë e bashkëpunimit. Në
Samitin e Sarajevës vitin e kaluar, për herë
të parë në rajon, liderët politikë dhanë sin-
jale pozitive jashtëzakonisht të rëndë-
sishme për angazhim real politik. Kjo ësh-
të një arritje tjetër e rëndësishme, që tre-
gon se po ecet drejt angazhimeve të vërteta
politike. Dhe nëse doni të flasim në mënyrë
më specifike, ju përmendët Samitin e Tri-
estes, vitin e kaluar. Angazhimet në fush-
ën ekonomike në rajon, plani i veprimit i
këtij samiti atij. Kjo duket si burokratike,
por është shumë e rëndësishme për të
treguar që barrierat tregtare po bien dhe
që të tjera reforma janë të rëndësishme për
të lehtësuar bashkëpunimin, mobilitetin,
të bërit biznes mes vendeve të rajonit. Ka
një angazhim dhe zotim të madh ndaj ideve
të reja, bizneseve të reja, rritjes së men?ur
ku ka një komponent digjital të kon-
siderueshëm, ku secili vend nga rajoni po
jep kontributin e tij, këtu është shumë i
rëndësishëm Këshilli i Bashkëpunimit Ra-
jonal lidhur me fazat dhe planin e veprim-
it. Është një proces i vështirë, por ka rëndë-
si që drejtimi i udhëtimit është i shumë i
qartë. Dhe zhvillimi i bizneseve rajonale ka
rëndësi për punësimin, rritjen ekonomike,
prosperitetin, që njerëzit të qëndrojnë në
rajon dhe kontribuojnë.

DW: Çfarë vështirësish janë shfaqur deri
tani për të përforcuar bashkëpunimin ra-
jonal?

Colin Wolfe: Mendoj se kur bën analizën,
mund të shohësh psh., që duhet lehtësuar
kalimi i kufijve në rajon apo duhen kryer
reformat në tregjet rajonale. Këtë e di kush-
do. Por, nuk është kaq e lehtë që këto ide të
reja në shoqëritë e vendeve të rajonit të gje-
jnë vend në legjislacionet përkatëse, njerëz-
it duhet të binden, të shohin ?farë për-
fitimesh kanë, mendoj se kjo është pjesë e
shoqërive të shëndetshme dhe nuk ndodh
vetëm në Ballkanin Perëndimor, por në ?do

Dje në 'Deutsche Welle'

Koha për hapjen e
negociatave

Shqipëri-BE është tani

rajon të BE.
DW: Procesi i pajtimit në rajon kërkon

kohën e vet. Kemi modelin e pajtimit mes
Francës dhe Gjermanisë, edhe pse nuk ësh-
të 'copy/paste' me atë në Ballkanin Perën-
dimor. Ndërkohë, qytetarët në vendet e ra-
jonit, që janë proeuropianë - sidomos në Sh-
qipëri janë në shumicë dërrmuese - janë tan-
imë të paduruar, duan të hapen negociatat,
të ecë përpara procesi. Çfarë mund të bëjë
KE-ja që t'i konvergojë këto dy procese me
vektorë të ndryshëm lëvizjeje?

Colin Wolfe: Pjesëmarrja javën e kaluar
në konferencën "Kohezioni Ekonomik dhe
Social në Ballkanin Perëndimor" të organi-
zuar nga EESC - Komiteti Ekonomik dhe
Social Europian - e partnerëve socialë dhe
shoqërisë civile nga vendet e rajonit tregoi
se njerëzit mund të punojnë së bashku me
objektiva të qarta, konkrete, gjë që ka rëndë-
si të jashtëzakonshme për procesin e pa-
jtimin në rajon. Përvoja tregon se shumë
shpesh njerëzit që janë aktivë psh., sindikatat
që merren me të drejtat e të punësuarve duan
të japin një kontribut social, njerëz të tillë
sjellin një ndërgjegjësim të ri, dinamizëm
dhe optimizëm në diskutimet lidhur me
rëndësinë e krijimit të diversitetit, sigurojnë
që njerëzit gëzojnë të drejtat e tyre si qenie
njerëzore dhe mund të shikojnë perspektivën
e tyre në mënyrë jodiskriminuese. Konfer-
enca e organizuar nga EESC në Sofje me part-
nerët socialë, sindikatat etj., rezultoi jashtëza-
konisht e rëndësishme për pajtimin dhe kri-
jon hapësirë, lejon diskutime të sinqerta për
?ështje ky?e, lejon të rimerren ?ështje të
vështira si ato të pajtimit përmes bash-
këpunimit dhe jo konfrontimit.

DW: Çfarë masash mund të marrë KE që
të ngushtojë hendekun e thellë ekonomik
dhe social mes rajonit dhe vendeve të BE?
EESC deklaroi së fundmi që duhen 40 vjet
që Ballkani Perëndimor të arrijë nivelin e
tanishëm të jetesës në vendet e BE.

Colin Wolfe: Të flisni për numër vitesh,
është shumë e dukshme që kjo ka qenë dhe
është një ?ështje, por jo një pengesë. Vitet,
që nga fillimi nuk kanë qenë dhe nuk janë
bërë kurrë pengesë për hyrjen në BE.
Shumë i rëndësishëm është vullneti për të
diskutuar sesi rajoni mund të zhvillohet në
mënyrën e vet, psh., të zhvillojë zonat e tij
rurale. Nuk ka shumë entuziazëm për rajo-
nin e Ballkanit Perëndimor. Ai ka nevoja
shumë të mëdha për t'u bërë i aftë të sig-
urojë që zonat rurale të mund të përmirë-

sojnë perspektivën e tyre. Dhe kjo duhet
bërë në mënyra që vetë njerëzit që kanë
përvoja psh., në agrikulturë, përvoja në ko-
operativa sesi mund të punojnë së bashku
për të përmirësuar dijet e tyre dhe finan-
cat. Zonat rurale nuk janë vetëm agro-kul-
turë, por kanë edhe potenciale të tjera. Një
nga gjërat më të mëdha tani është që njerëz-
it shpenzojnë para për pushimet e tyre në
vende të ndryshme të botës, kërkojnë të
kuptojnë historinë, të shohin trashëgimitë
kulturore, kërkojnë të merren me sporte
etj., pra ky është zhvillimi i turizmit. Gjëja
tjetër është që njerëzit të kenë më shumë
akses në teknologjinë dixhitale. Barrierat
gjeografike janë po ato që kanë qenë
përherë. Zonat rurale mund të zhvillohen
dhe kjo mund të jetë një mundësi që njerëz-
it në nivel lokal të përfshihen më shumë,
pasi kjo është shumë e rëndësishme në BP,
është pjesë e forcës së tij. Komunitetet
lokale mund të punojnë së bashku për zh-

villimin në zonat e tyre dhe kjo është shumë
e rëndësishme lidhur me mirëqenien e
njerëzve, perspektivën e tyre ekonomike
dhe sociale, potencialet e rajoneve.

DW: A do të japë fonde BE-ja për zhvil-
limin e zonave rurale të BP?

Colin Wolfe: Ka një ndërgjegjësim në
rritje për potencialet dhe nevojat e BP. Ka
zëra shumë të fuqishëm që advokojnë për
këtë. Ne në Europë kemi një dimension
shumë të fuqishëm ruralo agro-kulturor.
Tani ka mbështetje për zhvillimin rural, in-
teres në rritje për të qenë të aftë dhe mbësh-
tetur bashkitë në nivel lokal. Mendoj se tani
jemi në momentin kur ka shumë për të dis-
kutuar. Pavarësisht nga fakti që diskutimet
për buxhetin e BE do të jetë të vështira, pro-
pozimi është që për BP të shtohen fondet
dhe kjo do të thotë që do të ketë mundësi
edhe për zhvillimin e zonave rurale, zhvil-
limin lokal gjithashtu.

DW: Këshilli Europian do të vendosë në
mbledhjen e tij, në fund të qershorit për
hapjen e negociatave të pranimit në BE për
Shqipërinë dhe Maqedoninë. Si e shihni re-
zultatin?

Colin Wolfe: Ne, Komisioni Europian
bëmë raportet, rekomanduam hapjen e ne-
gociatave të pranimit në bazë të të dhënave.
Komisioni ka njohur punën që është kryer,
është bërë një punë e mirë. Janë konkluzio-
net e Këshillit Europian, por edhe opinio-
net e EESC dhe gjithë të tjerët për të bin-
dur njerëzit në vendet anëtare për hapjen e
negociatave. Ka zëra të ndryshëm, por fakti
që komisioni ka dhënë rekomandimin është
një moment shumë i rëndësishëm në vetve-
te, është baza për diskutim. Vlerësimi/gjyki-
mi tanimë është formuar. Dhe tani disku-
timet bëhen më intensive sa më shumë afro-
het koha e vendimit, pra nuk është se ?farë
do të bëhet në javët që kanë mbetur deri sa
të merret vendimi. Fjala është për një peri-
udhë afatgjatë, mendja e secilit shkon tek
data e 2025. Ballkani Perëndimor e ndjen që
vendimi nuk është marrë. Ajo ?farë duhet
të thotë BP tani është OK, ka ardhur mo-
menti i marrjes së vendimit, ka përherë zëra
pro dhe kundër kur merret një vendim, por
ne kemi përmbushur ato për të cilat kemi
rënë dakord. Ky është momenti, njerëzit
kanë marrë përgjegjësi dhe hapja e negoci-
atave është ajo që kërkon rajoni. Ajo që dua
të them personalisht është që KE po
përpiqet ta bëjë të kuptueshme për njerëzit
se ka dy drejtime: njëri është që hyrja në BE
është një obligim, detyrim dhe drejtimi tjetër
që ka potenciale, mundësi shumë të mëdha
për ta bërë këtë dhe ka shumë përgjegjësi.

Colin Wolfe, drejtor në Komisionin Euro-
pian për Bashkëpunimin Rajonal dhe Pro-
gramet, pranë Drejtorisë së Përgjithshme për
Fqinjësinë dhe Negociatat e Zgjerimit men-
don se momenti për hapjen e negociatave të
pranimit në BE është tani.

(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)

...as ndjesa juaj zotërinj egoistë, antinjerëz;
se instaluat jonormalen në sistemin tonë
çdoditësor. Instaluat marjuanën, hashash-
in, kokainën… sikur të jetë ujë, drita,
punë, pension, shërbim shëndetësore. Nuk
mjafton as ndjesa, as rrëzimi, as zhdukja
nga ekranet tuaja pa jetë dhe as spektak-
let mallëngjyese. Dëmtimet sistematike që
bëtë dhe vazhdoni të na bëni janë të pa-
sistemueshme, të pakorrigjueshme. Pse
duhet të bombardohemi me avujt e helm-
it tuaj?! Fëmijët tanë po rriten teksa dëg-
jojnë të flitet vetëm për këto fenomene.
Fëmijët tanë termin krim dhe drogë e
kanë të servirur si mirëmëngjesin ditor.
Çfarë do të ndodhë nesër me ta kur shem-
bujt drejtues të jeni ju? Në një ambient
ku edicionet qendrore, emisionet e çdo

televizioni ndjekin ethshëm deklaratat, in-
tervistat apo konstatimet vetëm mbi zhvil-
lime e aksioneve pro-drogë videove "joreale",
ikonat e vjedhura ku burgoset kujdestari
dhe hajduti mban fjalimin se "do bëjmë sh-
tet". Na mbetet të shpresojmë që pasioni për
ikonat t'ju shërbejë për t'u lutur para tyre
dhe jo për të nxjerrë fitime. Në këtë mori
bëmash dhe deklaratash çfarë mund të
presësh se do të kultivohet tek fëmijët tanë?
Nuk më intereson asgjë nga axhenda juaj.
Le të kapet me aq e kaq tonë drogë vëllai i
ministrit X, apo prangoset dhe vëllait tjetër
i ministrit Y. Nuk më intereson as sa i pasur
u bë me format tuaja zhvatëse vëllai i kryem-
inistrit tim apo fotokopjeve të tua. Nuk dua
t'ia di! Unë (dhe shtetasit tuaj) dua të men-
doj për jetën time se shumë të vështirë ma
ke bërë dhe s'po më krijon asnjë mundësi të
organizoj mbijetesën time, në vendim tim,
ku nuk ka asgjë nga fëmijëria ime. Po më
minon gjithçka që dua të ndërtoj vetëm e
vetëm se ju zoti kryetar i shtetit tim halle-
madh, nuk po më lini asnjë shteg të marr
frymë e të organizoj programin tim e të fëm-
ijës tim, pasi po flasim vetëm për ju dhe
çudirat e sojit tënd.

Shoh se tashmë familjarisht kemi fobi
nga televizori. Nuk guxojmë të ndërrojmë
kanalet deri sa të gjejmë një emision
ku ka vetëm pemë, histori, muzikë,
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...dhe shqiptim, po aq shpejt dhe le-
htë mund të kalojnë nga njëra te tje-
tra në kapërcime cilësore pozitive, por
shpesh dhe me pasoja serioze politike,
ekonomike, sociale dhe instituciona-
le.

Le ta konkretizojmë këtë me tri as-
pekte të mirënjohura - zgjedhjet plu-
raliste, integrimin europian dhe
krizën e azilit.

Në fillimet e demokracisë, zgjedh-
jet e lira pluraliste u "hyjnizuan" si
zgjidhja magjike e gjithë halleve dhe
problemeve të shoqërisë. Pa mohuar
rëndësinë e tyre jetike, vërtet që në
raste ndërrimi sistemesh, krizash
dhe konfliktesh politike zgjedhjet e
reja, qoftë dhe të parakohshme, janë
rrugëzgjidhja më e mençur, por kurrs-
esi e përhershme; madje dhe kur zh-
villohen sipas të gjitha standardeve
ndërkombëtarisht të njohura; ca më
pak, kur këto zgjedhje janë të kon-
testueshme. Kështu, qeverisja
demokratikase e vitit 1992 doli nga
zgjedhje pluraliste përgjithësisht të
mira, por dihet se si vota plebishitare
e 22 marsit çoi në farsën elektorale
maj 1996 dhe për pasojë në zgjedhë
politike - me autoritarizëm, me shkel-
je të të drejtave të njeriut, cen-
surimin e shtypit, burgosjen politike
të liderit të opozitës, etj. që kulmuan
me shpërthimin e megakrizës së pi-
ramidave në vitin 1997.

Po ashtu, te fqinjët tanë grekë, qe-
veritë që drejtuan dhe çuan Greqinë
drejt falimentit financiar ishin
produkt i zgjedhjeve të lira dhe të
ndershme; edhe Brexit në Britani
dhe së fundi dy partitë populiste që
do të qeverisin Italinë dolën nga
zgjedhje të lira dhe të ndershme. Por,
kush mund të garantojë se, veç pro-
testës dhe rebelimit kundër elitave
drejtuese këto zgjedhje në Britani,
Itali dhe gjetkë do të ofrojnë dhe
zgjidhje efikase?

Përvoja ndërkombëtare tregon se
zgjedhjet e lira dhe të ndershme kthe-
hen në zgjidhje të qëndrueshme
vetëm kur shoqërohen me ligje dhe
në praktikë me komponentët e tjerë
të "dekalogut demokratik " - qeveris-
ja e mirë, konsensusi, toleranca, res-

Zgjedha, zgjedhja
dhe zgjidhja

Nga Jorgji KOTE

pektimi i pakicës opozitare, shtypi i
lirë, shoqëria civile, liria e fjalës, të
drejtat e njeriut dhe liritë themelore,
mosdiskriminimi politik, gjinor, fetar,
krahinor, etj. Ndryshe, ato kthehen
në farsë elektorale dhe në zgjedhë dik-
tatoriale, ku Nikaragoja është shem-
bulli më i freskët.

Ndaj, nuk ka pse rezultatet e kë-
tyre zgjedhjeve, qofshin dhe më të
mirat, prej të cilave ne jemi shumë
larg të përdoren si mburojë politike;
ca më pak ta vringëllihet numri i vo-
tave të fituara si kërcënim për ata që
mendojnë ndryshe apo gjethe fiku
për të mbuluar mangësitë dhe dësh-
timet e rastit. Sepse kur vjen në push-
tet përgjegjësinë për qeverisje e merr
dhe për ata që kanë votuar ndryshe,
kundra apo që nuk kanë votuar fare.

Duke kaluar në aspektin e dytë,
jo në një rast të vetëm politika jonë
ka paralajmëruar BE-në që, nëse nuk
do të çelin negociatat e anëtarësim-
it, atëherë ka zgjidhje të tjera alter-
native!

Pas këtyre "kërcënimeve" pavend,
krerët e BE-së kanë rikujtuar me të
drejtë se anëtarësimi në BE është
zgjedhje e vetë vendeve kërkuese dhe

Shqipërisë në rastin konkret. Dhe
themelimi nga gjashtë vendet e para
dhe zgjerimi i BE-së me 28 vende dhe
me 6 shtete kandidate nuk është bërë
me imponim qoftë dhe të nënkuptu-
ar, por mbi baza të zgjedhjes vullne-
tare. Madje, nga fundi i tij, ishte vetë
regjimi ynë monist që kërkoi ven-
dosjen e marrëdhënieve diplomatike
me BE-në, edhe pse deri atëherë e
konsideronte si "armikun më të
madh të socializmit". Ishte vetë pop-
ulli ynë me protagonistë studentët që
në dhjetorin e pluralizmit politik
lëshoi kushtrimin emblematik "Të
shkojmë në Europë" dhe "Ta bëjmë
Shqipërinë si Europa" Në fakt, kemi
20 vjet që këmbëngulim për t'iu
bashkëngjitur këtij bashkimi em-
blematik vlerash, parimesh dhe in-
teresash të njohura si BE-ja.

Ndonëse dhe kjo e fundit ka inter-
esat e veta, integrimi evropian është
mbi të gjitha zgjedhja jonë. Madje dhe
kushtet/përparësitë e shumëpërfolu-
ra janë në radhë të parë nevojë jetike
e zhvillimeve tona të brendshme.

E megjithatë, sërish është gabim
të fetishizohet kjo zgjedhje europia-
niste si "kura, shkopi dhe zgjidhja

magjike" e të gjitha halleve dhe prob-
lemeve tona jetike, të trashëguara
dhe të krijuara rishtaz. Këtë e dësh-
mon përvoja e disa vendeve anëtare
të BE-së dhe krizat serioze që kanë
përfshirë këtë të fundit, duke zbehur
shkëlqimin e saj të mëparshëm.
Sepse siç pohoi Kancelarja Merkel
disa ditë më parë "edhe vlerat euro-
piane janë të brishta dhe mund të
thyhen kur mungon vullneti politik"
Fitoret e populistëve, euroskeptikëve
dhe ekstremit të djathtë në Europë
janë vetëm disa prej dëshmive "ul-
ëritëse" në këtë drejtim.

Nga ana tjetër, çdo devijim ose
largim nga këto vlera drejt aleancash
të çastit, të dyshimta dhe koniunk-
turore në kurriz të vlerave në fjalë
për hir të përfitimeve të çastit, qoftë
dhe disa fondeve, ndërtimit të disa
rrugëve, infrastrukturës, kishave dhe
xhamive janë të mbarsura me shumë
të panjohura dhe rreziqe. Përvoja e
dy luftërave botërore dhe e mëvon-
shme tregon se shumë shpejt, në
vend të zgjidhjes do të kishim një
zgjedhë; natyrisht jo si zgjedha oto-
mane, fashiste apo moniste, por
zgjedhë ekonomike, sociale, të sh-
typjes së vlerave dhe të lirive
themelore, qoftë dhe për pakicën e
shoqërisë. Sepse, siç ka thënë Presi-
denti Kenedi 55 vjet më parë pranë
Murit të Berlinit: "Paqja e vërtetë dhe
e përhershme në Europë nuk mund
të jetë e sigurt, për aq kohë sa dhe
qoftë një qytetari të vetëm i mohohet
e drejta më elementare që të zgjedhë
lirisht me vullnetin e vet".

Së treti, sa herë vjen fjala për em-
igrimin e mijëra shqiptarëve, qever-
ia justifikohet se kjo është zgjedhja e
individit të lirë për jetën e vet. Ndër-
sa opozita dhe aktorë të tjerë e konsi-
derojnë këtë dukuri shqetësuese si
rrugëzgjidhjen e vetme të halleve
dhe problemeve që e bëjnë pothua-
jse të pamundur jetën në vendin e
tyre.

Për hir të së vërtetës, azili është
"zgjedhje" dhe "zgjidhje". Është

zgjedhje për pakicën e atyre shteta-
sve që falë kualifikimit, nevojave të
tregut të huaj etj., e shohin atë si al-
ternativë për një jetesë më të mirë
se në atdhe. Kjo është dukuri nor-
male dhe ndërmjet vendeve anëtare
të BE-së.

Veç kësaj, azili nuk vjen vetëm për
shkaqe ekonomike dhe mbijetese.
Sepse në mesin e atyre që zgjedhin
të emigrojnë ka dhe afaristë, artistë,
zanatçinj, madje dhe pushtetarë
lokalë me të ardhura shumë më të
mira, pra me "shtëpi dhe katandi";
kësisoj, nga ana materiale dhe
ekonomike, ata mund të jetojnë fare
mirë në atdhe; mirëpo, jeta nuk ësh-
të vetëm paraja, shtëpia dhe biznesi,
qoftë dhe luksi. Për një numër të
madh njerëzish, po aq, në mos më e
rëndësishme janë mjedisi rrethues
social, cilësia e jetës, lumturia e
vërtetë që cenohet seriozisht nga
dukuri në rritje tejet negative, sido-
mos për fëmijët e tyre, mungesa e
kulturës së bashkëjetesës, përsh-
kallëzimi në përmasa të frikshme e
dhunës kudo e sidomos në familje,
mungesa e drejtësisë, korrupsioni ga-
lopant, krimi i organizuar dhe lista
vazhdon.

Është e vërtetë se dukuri të tilla
ndodhin dhe në vendet më të për-
paruara perëndimore; por me gjithë
mangësitë dhe problematikën atje ka
standarde më të mira drejtësie, sigu-
rie dhe jetese; gjithashtu, dhe duku-
ritë negative dhe të dhunshme nuk
janë aq të shumta e të shpeshta sa
në Shqipëri. Mbi të gjitha, adminis-
trata publike, mjekësia, shërbimet je-
tike, gjetja e një vendi pune, pushte-
ti vendor, etj. janë të konsoliduara,
shumë më pranë njerëzve dhe pa
lidhje me ndryshimet politike.

Ndaj, është miopi politike dhe so-
ciale me pasoja që duke e trajtuar
kryesisht si zgjedhje, të injorohet
varianti i azilit dhe si "zgjidhje nga
halli e jo nga malli". Aq më tepër, që
pa hyrë në shifra, numri i atyre që e
duan këtë " zgjidhje" është pa dis-
kutim shumë më i madh. Sakrificat
e panumërta që ata bëjnë brenda dhe
jashtë vendit, mes rreziqesh të
mëdha dhe për fëmijët e tyre tregon
sa e fuqishme është tërheqja drejt
kësaj zgjidhje të detyruar për t'i shpë-
tuar zgjedhës social- ekonomike të
mbijetesës.

Gabimin tjetër politikanët dhe si-
domos qeveritarët tanë e bëjnë kur
mohojnë ose zbusin shkaqet e vërte-
ta të azilit si rrugëzgjidhje dhe abu-
zojnë me llogaritje dhe krahasime
statistikore mbi rritjen e nivelit të
punësimit, të ardhurave, të pagave
dhe pensioneve apo dhe të huajve që
zgjedhin të jetojnë në Shqipëri. Le të
jemi seriozë dhe të sinqertë, pa mo-
huar këto shifra bashkë me
përmirësimet dhe përpjekjet e qever-
isë në këtë fushë, niveli i këtyre dhe
të tjerë treguesve te ne është ende
shumë larg kërkesave minimale për
mbijetesë për shumicën; gjithashtu,
treguesit tanë janë larg atyre të
vendeve anëtare, por dhe kandidate
të BE-së të rajonit tonë; ndërsa me
vendet e tjera perëndimore as që
kanë të krahasuar.

Veç kësaj, me gjithë projektet dhe
programet e qeverisë, disa dukuri neg-
ative tashmë janë kthyer në "traditë"
dhe kulturë" dhe do të duhet shumë
kohë për t'u rregulluar; në një kohë që
te një pjesë e konsiderueshme e popu-
llsisë, sidomos te rinia ka humbur duri-
mi dhe besimi te e ardhmja. Renditja e
vendit tonë në vendet e fundit të Inde-
ksit të Lumturisë të BE-së të publikuar
këto ditë është dëshmia më e freskët e
këtyre dukurive të dhimbshme.

Ja pse kërkohet kujdes dhe realizëm
në trajtimin e këtyre tri logove, që
zgjedhjet e duhura të shmangin çdo
zgjedhë të re dhe t'i çelin rrugën
zgjidhjeve të qëndrueshme demokra-
tike.

arte. Se në zapping na del ti
me stema televizive të ndry-

shme, por të njëjta në përmbajtje.
Shpejt do jetë vonë për të kuptuar

se ndjesa ka gjithçka që duhet ta
mendoni seriozisht, para se të
pushojë edhe kjo kambanë. Por
deri atëherë, mos na ushqeni më

me çorbën tuaj, pasi edhe në luftë
e ka një pushim. Konsumojeni me
njëri-tjetrin në skutat ku organizo-
ni dhe banketet tuaja ministrore,
duke na kursyer një inat më pak.
Protagonizmi që ju ka përfshirë, ju
ka errur sytë e nuk po shihni se
pak ju ndan nga fluturimi në ven-
din e gabuat. Kërkoni ndjesë zoti
Rama, (megjithëse as që e dua për
vete) dhe mjaft na lodhët sytë me
daljet online në rrjetet sociale. Lidh
online te pastrehët, të pangrënët,
të papunët, të pambrojturit apo të
pa klant-it. Nuk rrëfehen punët e
"bukura" kur krimi dhe e keqja ka
gangrenizuar gjithçka. Merru me
politikat sociale, pyjet e shkretu-
ar, oazet e zaptuara nga barbarët,
dritat, ujin… dhe jo duke gjetur
forma skandaloze t'i paguajnë këto
detyrime jetike duke i telefonuar
punonjësit e administratës tënde
se u ka përfunduar afati i pagesës
së tyre. Gjej forma se si t'i përbal-
lojnë dhe t'u mbetet edhe për të
paguar bukën e kripën, e jo të

kapesh me qepët e fshatarëve që
ua more votat me këmbime skan-
daloze. Kërko ndjesë dhe fshihu
se na çudite me kurajën se si di
gjithçka duke na u bërë prokuror,
arkitekt, doktor, financier… Lëru
vend profesionistëve se punë
s'paska për ta, pasi nuk i lë su-
perprofesionisti, superskutisti. E
pas kësaj, mbyllu në bunkerin që
ke ndërtuar për vete duke na
lënë të lirë në habitatin e natyrës
sonë të bekuar, që ju nuk po na
lejoni ta shijojmë, pasi keni
gllabëruar e shpërfytyruar si e
ç'keni mundur.

Natyrisht që iket nga ky vend
i bekuar nga natyra e i mallkuar
nga liderët drejtues, ku flitet
vetëm për substancat tuaja
narkotike e asgjë për njeriun.
Normal, tashmë njeriu është
kthyer në një njerëzi-derëziu, ku
servili dhe i pafytyri është nobe-
listi yt. Sa i përket shprehjes suaj
të shumëpërdorur:"Nuk jemi të
gjithë njësoj", keni plotësisht të
drejtë se në fakt jeni njëri më i
keq se tjetri. Do të ishte mirë që
të gjithë ju "jo të njësojtët", të
kërkonit ndjesë së bashku, me
gjithë pavlefshmërinë e saj.

Ndjesa nuk mjafton, zoti Rama!
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Sllavët irritohen me festën kuqezi në Tetovë

Shkëndija do përfaqësojë FYROM-in apo Shqipërinë?
Cilin shtet do të përfaqë-

sojë Shkëndija e Tetovës?
Shqipërinë apo ish-Repub-
likën Jugosllave të Maqedo-
nisë? Kjo është pyetja ironi-
ke që ngrenë mediat në ven-
din fqinj, dukshëm të bezdi-
sura nga festa kuqezi e
Tetovës. Përballja ndaj Pelis-
terit legjitimoi një titull të

fituar javë më parë dhe që i
dha jetë festës së një etnie të
tërë. Shqiptarët në Maqedo-
ni janë praktikisht gjysma e
popullatës, etni shtetfor-
muese, por që në 27 vitet e
ekzistencës së FYROM-it, ka
vuajtur trajtimin e pabara-
bartë nga pjesa sllave, ndaj

dhe kurrë nuk ka harruar të
evokojë origjinën e saj. Pran-
daj dhe stadiumi i Tetovës
ishte i gjithi kuqezi. Kuqezi
si fanella e Shkëndijës, ku-
qezi si uniforma e Ballistëve,
kuqezi si flamujt kombëtarë
të shpërndara në tribunat e
impiantit. Portali "Sport" sh-

kruan: "Pas dy muajsh,
kur të nisë Champions
League, cilin vend do të
përfaqësojë Shkëndija?
Festa në Tetovë ishte ku-
qezi me shqiponjën që flu-
turoi në stadium si pjesë e
koreografisë së tifozëve".
Sezonin e shkuar Shkëndi-
ja u aktivizua në Europa
League. Në të gjitha trans-
fertat që mori pjesë, skuad-
ra e Tetovës u mirëprit në
gjuhën shqipe "Mirë se
vini", por edhe atëherë me-
diat sllave u bezdisën.

Korçarët presin Vllazninë në një ndeshje që shikohet si e paravendosur nga opinioni

Daja: Jemi të paragjykuar?
Skënderbeu ka politikat e veta
Trajneri deklaron se ekipi i tij ka luajtur fair-playKorça është bërë gati

për të festuar nesër
dhe festat zakonisht

kërkojnë fitore, por duket se
ndryshon situata te
Skënderbeu. Skuadra kam-
pione po luan me formacio-
nin e dytë dhe nuk po i kush-
ton rëndësi rezultatit, pasi të
tilla janë politikat e klubit,
siç pohon edhe trajneri Ilir
Daja. Kështu, Vllaznia që
lufton për mbijetesë, ka
mundësinë të fitojë nesër në
stadiumin e Korçës. Në kon-
ferencën për shtyp para
ndeshjes me Vllazninë, tra-
jneri Daja ka theksuar se
Skënderbeu është i zhve-
shur nga rezultati, por nuk
mendon t'i bëjë nder askujt:
"Kam dëgjuar komentet për
paraqitjen tonë në javët e
fundit dhe dua të them se
nuk luajmë për Vllazninë
dhe asnjë ekip tjetër. Thjesht
kemi politikat tona dhe po ju
them se, nëse do ta kishim
mbyllur kampionatin që me
Kukësin, po e njëjta gjë do të
kishte ndodhur. Do t'u
kishim dhënë minutazh
lojtarëve me pak minuta në
këmbë gjatë kampionatit,
por edhe të rinjve të ardhur
nga U-19. Ne kemi politikat
tona. Kemi një pezullim nga
UEFA dhe duhet të menax-
hojmë si duhet situatat,
qoftë edhe për një ndryshim
të axhendës. Në këtë lloj sit-
uate, të gjithë bashkë, jemi
të sigurt se ky Skënderbe
nuk ka lidhje me atë që
mund të jetë dyshuar më
përpara", deklaron Ilir Daja,
që vendos duart para për-
ballë paragjykimit të javëve
të fundit, që e kanë parë
Skënderbeun në një pozicion
aspak të rehatshëm, pikër-
isht për të ndihmuar sul-
muesin Soue për të fituar kë-
pucën e kryegolashënuesit.
"Ky grup është i zhveshur
nga rezultati, sepse kampi-
onati është mbyllur. Motivi-
mi nuk është maksimal.
Nuk i kërkohet rezultat një
ekipi që riformatohet që nga
porta e deri te sulmi. Në
Gjirokastër luajti Soue për të
mos i hequr të drejtën të fi-
nalizojë atë që ka bërë gjatë

gjithë kampionatit. Soue u
dëmtua me Luftëtarin dhe
nuk kemi bërë asgjë kundër
një futbolli fair-play.

Skënderbeu nuk u përket
vetëm titullarëve, por edhe
të rinjve. E kemi mbajtur
Skënderbeun pastër, natyr-

isht me një politikë në favor-
in tonë. Kemi për detyrë të
realizojmë objektivat prima-
rë dhe primar ishte kampi-

MBROJTËSI

Menaxheri i Hysajt: Rri edhe pa
Sarrin, por nëse duan ta largojnë…
Udhëtimi i djeshëm i Elseid Hysajt drejt Londrës ka

bërë që në Itali të ndizet menjëherë diskutimi për
të ardhmen e mbrojtësit të përfaqësueses shqiptare, i
cili lakmohet nga disa klube angleze. Por sipas menax-
herit të tij, Mario Xhiufredi, Hysaj nuk ka ndër mend
që të largohet nga Napoli, edhe nëse largohet trajneri
Sarri. "Ai është një futbollist i
Napolit dhe do të mbetet i Na-
polit. Ne kishim filluar të flisnim
për rinovimin e kontratës, por për
shkak të përqendrimit te lufta për
titull, u la mënjanë. Hysaj është i
ri, që nga sezoni i ardhshëm i
mbeten edhe dy vite në mar-
rëveshja, ndaj po flasim për
rinovimin. Pastaj, nëse klubi
dëshiron ta largojë, është dis-
kutim tjetër dhe nuk është problemi ynë. Por nuk besoj
se do të ndodhë", ishin fjalët e menaxherit. Hysaj ka një
klauzolë largimi prej 50 milionë eurosh dhe përflitet se
disa prej klubeve angleze janë gati ta paguajnë atë. Por
me sa duket, Xhiufredi ka marrë sinjale se një gjë e tillë
nuk do të ndodhë, ndaj me shumë mundësi, mbrojtësi
shqiptar do të vazhdojë të jetë pjesë e Napolit.

JUVJA DO TË ISHTE DAKORD

Çelsi projekton shkëmbimin
Morata-Higuain?

Alvaro Morata u la jashtë nga trajneri i Kombëtares
spanjolle, Lopetegu, gjë kjo që nuk është pritur

mirë nga drejtuesit e Çelsit, të cilët e shohin tashmë
sulmuesin spanjoll si një lojtar që duhet larguar në
merkato. Një ndër fut-
bollistët që mund të
zëvendësojë sulmues-
in spanjoll është
Gonzalo Higuain i Ju-
ventusit, për të cilin,
londinezët mund të
paguajnë plot 70 mil-
ionë euro, por nuk për-
jashtohet as mundësia
e një shkëmbimi Mor-
ata-Higuain, ku të dyja
skuadrat do të merr-
nin atë që duan. Nëse
Sarri firmos me Çels-
in, për t'i drejtuar londinezët për sezonin e ardhshëm,
atëherë edhe kalimi i Higuainit do të bëhej më i lehtë,
pasi së bashku kanë qenë pjesë e Napolit, para se
argjentinasi të kalonte te bardhezinjtë.

DETAJET

Korça gati për
festë, flamuj e
flakadanë për
titullin e tetë

Skënderbeu do të lu-
ajë në ditën e nesërme
ndaj Vllaznisë, për të
mbyllur javën e fundit
të kampionatit sh-
qiptar. Pavarësisht re-
zultatit të takimit, festa
e korçarëve do të jetë
legjitime në fundin e
ndeshjes, pasi do të fes-
tohet titulli kampion i
këtij sezoni. Zëdhënësi
i klubit të Skënderbeut,
Enea Zhidro, në një
prononcim për "RTSH
Sport" ka treguar deta-
jet e festës së tifozëve
korçarë. "Ky ishte një
nga sezonet më të suk-
sesshme të Skënder-
beut. Ne jemi në finalen
e Kupës dhe shpallemi
kampion për herë të
tetë. Titulli bëhet më i
bukur duke marrë para-
sysh vendimet e ardhu-
ra së fundmi. Klubi,
stafi dhe lojtarët e kanë
përballur në mënyrë
dinjitoze presionin,
ndërsa tashmë festojnë
titullin për herë të tetë.
Fillimisht u nxorën në
shitje bluzat 'Champi-
ons', të cilat mund të
konfirmoj se deri në
këtë moment së bashku
me biletat janë shitur
gati 2500. Pritet që sta-
diumi të jetë me kapac-
itet maksimal. Gjithash-
tu, do të jetë një ko-
reografi me 5000 fla-
murë që tifozët do i mar-
rin në hyrjen e sta-
diumit për t'i valëvitur.
Në fund ka vend edhe
për një spektakël me
fishekzjarrë dhe
flakadanë, në momen-
tin kur ekipi do të ngre-
jë trofeun", ka thënë
Zhidro.

onati, ishte kalimi në grupet
e Europa League, madje
edhe kalimi i tyre. Me shumë
kurajë, përtej modestisë,
them se bëmë atë që nuk e
ka bërë asnjë ekip shqiptar.
Duam edhe Kupën e Sh-
qipërisë dhe këtu kemi një
minus. Kemi 'frikën' se
lojtarët ndoshta nuk do të
kenë ritmin e duhur. Asnjë
nga lojtarët nuk e di se kush
do të luajë nesër me Vllazn-
inë. Mund të kishim marrë më
shumë lojtarë nga të rinjtë, por
U-19 kishte një objektiv. Tani
nuk ka dhe do të përdoren
edhe nesër me Vllazninë disa
të rinj, përveç Pëllumbit, që
është grumbulluar me U-19-
ën", mbylli deklaratën e tij në
prag të sfidës ndaj Vllaznisë
trajneri Ilir Daja.

Jeton Selimi
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KRIPTOSKEME
Përgjigja e numrit të djeshëmKRIPTOSKEME

Fjalëkryqi (1) Fjalëkryqi (2)
HORIZONTAL
1. Eshtë baba.
5. Të fundit në studim.
7. Gustave, piktori që ilustroi Komedinë Hyjnore.
11. Lidhin brigje.
12. Mban në kokë një tiara.
14. Janë poezi.
16. Qetësonte detin.
17. Koloneli i shkurtër.
18. Inicialet e Mallè regjisor.
19. Mbeten në fund.
20. Qethi Sansonin.
22. Satelit i Jupiterit.
23. Në mes të Tommy dhe Jones aktor.
25. Thirrej El Pibe de oro.
27. Eshtë shkaktari i sherrit.
29. Një vegël edhe Stradivari.
30. Fillojnë një periudhë.
31. Bukuroshja e Eunoes.
32. Kështu thirrej Felix Tournachon.
35. Del Piero për tifozët.
36. Fundi i një samurai.
37. Vjen vonë pas të vjelave.

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

-   Kujdesi shpie në përjetshmëri , moskujdesi në
vdekje ; të kujdesshmit nuk vdesin
kurrë , të pakujdesshmit janë si të vdekur .

-    Nëse doni të arrini ndriçimin , nuk duhet të studioni
mësime të panumërta .
Thellohuni vetëm të njëra . Cila ? Te dhembshuria e

-    Në jetën tuaj do të jenë disa
njerëz, që në një moment të
caktuar do të bëhen shokët
tuaj, dhe do të jenë disa
shokë që në një moment të
caktuar do të jenë thjesht
shokë....

-    I dua njerëzit që kanë mbetur
në jetën time, ma bënë jetën
të mrekullueshme, i falënderoj
edhe njerëzit që u larguan nga
jeta ime, ma bënë jetën
fantastike...

HORIZONTAL
1. I famshëm ai i Delfit.
8. Ai elektoral që duhet kapërcyer.
13. Një raketë... atdhetare.
14. Val aktor.
15. Kazan regjisor.
16. Pak formalitet.
17. Eshtëa Au në tabelë.
18. Të fundit në surf.
19. I mbjell... katastrofa.
24. Fillojnë masat.
25. I bëjnë të luajturit.
26. Mbyllin një krah.
27. Janë trupa qiellorë.
28. Preferojnë yjet e hënën.
29. Vanessa violiniste.
31. Beton pa kufij.
32. Ente Operative Tiranë.
33. Winslet aktore.

TTTTThënie tëhënie tëhënie tëhënie tëhënie të
mençuramençuramençuramençuramençura

38. Fillojnë tatëpjetën.
40. Eshë gjaku i mbretit.
42. Pak diktaturë.
43. Janë rivalet në dashuri.
47. Janë filmat me drita të kuqe.
50. Thuret me makinacione.
51. Një Baba përrallor.

VERTIKAL

1. Eshtë galeri në hekurudhë.
2. Një mund të jetë cirku.
3. Pishtarë pa pishë.
4. Matet pa kufij.
5. Mbyllin një princip.
6. Mund të jenë spaghetti të tilla.
7. Këndonte Ciao amore ciao.
8. Prodi që u pasua nga Berlusconi.
9. McBain shkrimtar.
10. Eshtë shtypja në barometër.

13. Ishte kombësia e Chopin.
15. Fara këngëtare.
20. Vrau Goliathin.
21. Një i mbijetuar nga Sodoma.
24. Janë nofka.
25. Eshtë frut i sherit.
26. Në krye të arnatës.
28. Teket e një rrote.
29. Kilmer aktor.
30. Përhapet me frikë.
31. Parashtesë zmadhuese.
32. Në krye të komandës.
33. Afrohen nga kreu.
34. Ishte futbollisti i famshëm për një gjethe të
thatë.
37. Ndiqet me ilaçe.
39. Agjenci Martesore Rumune.
41. Kastile janë në fund.
44. Hapen në kufij.
45. Fund janari.
46. Iniciale e Gide.
48. Të parat në olimpiadë.
49. Në krye të titullarëve.

34. Një stacion... anijesh.
36. Atëherë kur dalin yjet.
39. Një djalë vajze.
40. Këndohet në opera.
41. Pak elementare.
42. Një pjesë e origjinës.
44. Eshtë bota jashtë ëndrrës.
46. Eshtë shuma e përgjitshme.
48. Totale pa zë.
49. Merret me të bukurën.

VERTIKAL
1. Eshtë melodramë.
2. Një Schumacher... jo kampion.
3. Ai i shenjtë është Papa.
4. Lidhet në... fyt.
5. Arturo i Brecht.
6. Fillojnë lojën.
7. Luhet në ekstreme.
8. Kishin flamurtë zi.
9. Role pa zë.

10. Pak amatoriale.
11. Eshtë shkronjë.
12. Personazh i Dickens.
14. Ishin bashkitë dikur.
16. Eshtë edukimi në palestër.
20. Papas aktore.
21. Qytet italian.
22. Një pëlhurë sintetikë.
23. I bëjnë testet me një set.
25. Një momument... për kujtim.
27. Mund të jenë me katër kohë.
28. Një ushtarak me... numër.
29. Kryeqyteti i Filipineve.
30. Ai i shenjtë është papa.
35. Një pjesë e talenteve.
37. Numri i oktetit.
38. Eshtë sport me stil të lirë.
43. Gjysmë rakete.
45. Ekstreme në esktreme.
47. Fundi i turandot

madhe . Kushdo që ka shumë
dhembshuri , ka të gjitha cilësitë e Budës në
pëllëmbën e dorës .

- Më mirë të jesh endacak e të udhëtosh
vetëm , sesa të mykesh në shoqërinë e
budallenjve .
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