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FESTA E PS
THEMELIMI

Kryeministri Edi Rama nuk mori pjesë në festën e Partisë Socialiste tek Amfiteatri

Veliaj: PS-së nuk i kan ikur asnjë palë
zgjedhje, edhe para thepit të pushkës
Majko: Sot më shumë se kurë, Shqipëria duhet të jetë e para

MAJKO
"Kam përballë anëtarë
socialistë që nuk i janë
ndarë PS-së që nga
themelimi, kam edhe fansat
më të fundit të Erion Veliajt,
kryetarit të bashkisë që nuk
ka nevojë të bëjë fushatë
fare, sepse fushata është
puna e bërë në Tiranë.
Duhet me patjetër të
vazhdojmë atë histori të
vjetër të socialistëve, të
qenurit të pakënaqur, të
qenurit të pakënaqur me
vetveten sepse historia na
kërkon më shumë,
sidomos ne
socialistëve".

Partia Socialiste ka fes
tuar dje 28-vjetorin e
themelimit të saj. Por

ndryshe nga herët e tjera, ky
përvjetor ishte i veçantë,
pasi e gjeti këtë forcë poli-
tike në fushatë dhe në mes-
in e një krize politike. Ndaj,
edhe festa e djeshme ishte
edhe në formën e një takimi
elektoral, i mbajtur në am-
bientet e reja të Amfiteatrit
të Tiranës në parkun e madh
të Liqenit Artificial, të cilit i
parapriu edhe një koncert
me këngëtarët më në zë sh-
qiptar. Takimin e hapi
Glindxhet Madhi, kryetar i
FRESSH Tiranë dhe men-
jëherë pas tij fjalën e mori
kryetari i grupit parlamen-
tar të PS-së, Taulant Balla, i
cili nuk nguroi të ironizon-
te aktin e Presidentit të Re-
publikës për anulimin e
zgjedhjeve. "Ky që iku (i ref-
erohet kreut të FRESSH) do
të jetë ose Pandi, ose Ilir i 28
viteve të ardhshme. Unë do
të preferoja të ishte Pandi.
Kini kujdes, se sapo ka dalë
një dekret që ndalon zhur-
mën", - tha Balla ndërsa thek-
soi se në gjithë këto 28 vite
të ekzistencës, PS ka ditur
të sillet me maturi si kur ka
qenë në opozitë, ashtu edhe
kur ka qeverisur vendin.
Takimin festiv e përshënde-
ti më pas ish-kryeministri
dhe ministri aktual i Di-
asporës. Pandeli Majko u
shpreh se kjo forcë asn-
jëherë nuk i ka braktisur sh-
qiptarët, ndaj dhe sot ajo
është e vendosur që të sh-
kojë përpara për të ndry-
shuar Shqipërinë. Duke u
ndalur te fushata elektorale
për zgjedhjet e 30 qershorit,
Majko theksoi se kandidati
i koalicionit të majtë, "Ale-
anca për Shqipërinë Europi-
ane" për Bashkinë e Tiranës
nuk ka nevojë të bëjë fush-
atë për të fituar, pasi fusha-
ta më e mirë për të është
puna e bërë në Tiranë në
këto 4 vite të para të këtij
mandati. "Kam përballë
anëtarë socialistë që nuk i
janë ndarë PS-së që nga
themelimi, kam dhe fansat
më të fundit të Erion Velisë,
kryetarit të bashkisë që nuk
ka nevojë të bëjë fushatë
fare, sepse fushata është
puna e bërë në Tiranë. Du-
het me patjetër të vazh-
dojmë atë histori të vjetër të
socialistëve, të qenurit të
pakënaqur, të qenurit të pa-
kënaqur me vetveten sepse
historia na kërkon më
shumë, sidomos ne social-
istëve. Nga ditëlindjet e tjera
të PS-së, kjo e sotmja ka një
ndryshim, pasi sot më
shumë se flamujt e PS-së,
shoh flamujt tanë kombëtar.
Sot më shumë se kurë, Sh-
qipëria duhet të jetë e para",
tha Majko. Ndërsa kryetari
i Bashkisë së Tiranës, Erion
Veliaj, ndërsa ka uruar të
gjithë socialistët, theksoi se

Partia Socialiste është pa-
suria më e madhe politike e
Shqipërisë dhe që ka ditur
gjithmonë të bëjë shtet dhe
qytet. "Na ndodhën gjëra që
nuk i ndodhin asnjë force në
botë, e megjithatë vajtëm në
zgjedhje, i mundëm dhe sot
drejtojmë Shqipërinë. PS-ja
nuk ka ikur nga asnjë betejë,

edhe përpara thepit të push-
kës, edhe para kallashit,
drurit. Partia jonë është
trashëgimia, paja, pasuria më
e madhe politike e Shqipërisë,
ndaj duhet dashuruar, duhet
trajtuar me kujdes dhe duhet
forcuar përditë si e vetmja
forcë që mund të drejtojë Sh-
qipërinë të bëjë shtet dhe

qytet", tha Veliaj. Ai shtoi se
edhe në këto momente, ku si-
pas tij opozita kërkon të ndal-
ojë zgjedhjet vendore, është
detyrë e gjithë socialistëve
dhe qytetarëve që të dalin në
zgjedhjet e 30 qershorit për t'u
dhënë qyteteve drejtuesit e
rinj dhe për ta çuar Sh-
qipërinë përpara në rrugën e

saj europiane.   "Sot sërish
fantazmat e '98-ës thonë mos
shkoni në votime, thonë mos
merrni me këto punë. PS ka
vetëm një plan, plani i parë
dhe i vetëm është ta bëjmë Ti-
ranën dhe Shqipërinë një
vend evropian si vetëm social-
istët mund ta bëjnë. Stacion-
in e parë e kemi në datën 30

qershor. Unë dua që këto ditë
ashtu si kryeministri dhe de-
putetët që çdo socialist të
lëvizë në komunitet dhe të
takojë socialistët dhe
demokratët dhe t'u themi aty-
re që ka vetëm një forcë që
nuk e braktis kontratën dhe
e mban fjalën dhe që quhet
PS", - tha Veliaj.

Ish-ministri i Jashtëm,
Ditmir Bushati, ka uru-

ar dje socialistët për
ditëlindjen e 28 të Partisë
Socialiste, ndërsa nuk ka
munguar që të përcjellë
dhe mesazhe kritike sa i
përket procesit të evoluim-
it që po përjeton kjo forcë
sot. Përmes një postimi në
rrjetet sociale, vlerësoi
forcën politike ku bën
pjesë si pasuri kombëtare
e të gjithë shqiptarëve,
sepse ajo është e vetmja
forcë politike që ka pësuar
transformim të natyr-
shëm që nga themelimi i
saj, ndërsa theksoi se ky
proces është frenuar. "Pro-
gresiste në frymë, perëndi-
more në mbrujtje dhe patri-
otike në formim, Partia So-
cialiste mbetet sot e vetmja
alternativë serioze për
drejtimin e vendit tonë. Por,
procesi i evolucionit në

mënyrë të pashmangshme ka
edhe deformime apo frenime
të mundshme nga të cilat du-
het të ruhemi, që përparimi
të mos kthehet në vend-
numërim, shpresa të mos
kthehet në dëshpërim dhe e
ardhmja e shqiptarëve të mos
jetë jashtë, por brenda vendit.
Garancia më e mirë për këtë
është familja e madhe social-
iste, kjo shumicë e heshtur,
shpesh e harruar, por e padis-
kutueshme e këtij vendi, e cila
gjithmonë ka treguar që ësh-

të forcë shtytëse e progres-
it", - shkroi Bushati. Më tej
ai shkroi në këtë mesazh se
në vitin 2019 është e vështirë
të flitet më për ndasi monok-
romatike e majtë - e djathtë,
por për modele qeverisjeje që
sjellin mirëqenie për qyteta-
rët. "Partia Socialiste i ka të
gjitha mundësitë, kontribu-
tin dhe eksperiencën e
trashëguar që nga theme-
luesit e saj, sikundër bu-
rimet e pashtershme njerë-
zore që të hyjë në historinë e
pluralizmit shqiptar si forcë
politike, e cila qeveris për të
gjithë, që shtetbërjen e kon-
sideron mision në bash-
këpunim me të gjithë sh-
qiptarët", - thuhej në me-
sazhin e Bushatit, ndërsa
theksonte se socialistët dhe
progresistët kanë përgje-
gjësinë për të konsoliduar
rrugën e ndërtimit të Sh-
qipërisë Europiane.

SHKURTE

28-vjetori i PS, vajza e Dritëro Agollit:
Nuk e rrahu gjoksin asnjëherë

Kjo është ditëlindja e dytë që PS e feston pa praninë e një
prej figurave më të rëndësishme dhe protagonist i zhvilli-

meve delikate të transformimit të Partisë së Punës së Shqipërisë
në Partinë Socialiste në vitin 1991, Dritëro Agollit. Ishte pikër-
isht Kongresi i Dhjetë i Partisë së Punës së Shqipërisë, ai që
ndryshoi komplet rrjedhën e historisë së kësaj force politike
dhe ku Dritëro Agolli si shumë pak të tjerë mori guximin të
flasë kundër dhe me kurajë hodhi poshtë raportin e tij për
çka ai mori edhe britmat dhe kundërshtitë e nostaligjikëve
të regjimit të shkuar, që gjendeshin në sallën e Pallatit të
Kongreseve. Në 28-vjetorin e themelimit të kësaj force, vajza
e shkrimtarit të madh, Elona Agolli kujtoi dje këtë moment
duke bërë publike dhe disa detaje të panjohura më parë nga
ato ngjarje të rëndësishme për fundin e forcës politike, që
kishte udhëhequr vendin në 45 vite diktaturë dhe për kr-
ijimin e PS si një forcë moderne dhe progresiste e së majtës.
"Kur mban një fjalim, më mirë të përcillesh me të shara sesa
të tallura", - kështu thoshte im atë pasdite të vonë, 28 vite të
shkuara, dita që solli fundin e palavdishëm të Partisë së
Punës. Sot, nga më të shumtët socialistë, kjo datë kujtohet si
dita e krijimit të forcës së reformuar të të majtës socialiste.
Kurse ai i miri dhe i mençuri babai im, përgjatë shumë viteve
nuk rrahu gjoksin për këtë datë fitore. Ndoshta, pasi siç
thoshte me të qeshur: Kush rreh gjoksin, tremb zemrën",
shkroi vajza e Dritëro Agollit.

Festa e PS-së, Braçe uron Nanon,
Meksin, Daden dhe Moikom Zeqon

Zëvendëskryeministri Erion Braçe ka shfrytëzuar
takimin elektoral në Divjakë për të përcjellë një urim

të tijin edhe për ditëlindjen e 28 të Partisë Socialiste. Ai
nuk ka nguruar të shprehë mirënjohjen për të gjithë ata
që kanë kontribuar për historinë e kësaj force që nga Fa-
tos Nano e deri te Moikom Zeqo. "Do të doja t'u uroja ditën
e lindjes së PS-së dhe t'u shprehja mirënjohje socialistëve
nga kjo zonë në partinë më të madhe dhe demokratike që
ka njohur ky vend. Dua t'ia uroj ditën e lindjes së PS-së,
Fatos Nanos, Gramoz Ruçit, Dades, Meksit, Moikom Zeqos
dhe çdo socialisti të ndershëm", - tha Erion Braçe.

Bushati: Evoluimi i PS-së ka
pësuar deformime dhe frenime

Nga festimet e 28-vjetorit
të themelimit të Partisë
Socialiste

Kryebashkiaku Erion Veliaj, dje në
takimin festiv të 28-vjetorit të PS-së
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Partia Socialiste nuk
ka bërë asnjë hap pas
në vendimin e saj për

të shkuar në zgjedhjet e 30
qershorit. I sapokthyer nga
vizita në Bruksel, kreu i
qeverisë, Edi Rama, ka rini-
sur sot takimet e tij elekto-
rale me një miting në Div-
jakë, nga ku ka ripërsëritur
vendosmërinë e shumicës
qeverisëse që ai drejton për
të mos e njohur aktin e çde-
kretimit të datës së
zgjedhjeve nga ana e Presi-
dentit të Republikës, Ilir
Meta. "Ju e dëgjuat nga goja
e presidentit të Komisionit
në Bruksel, mosbërja e
zgjedhjeve e dëmton rrugën
europiane të Shqipërisë, jo
ajo që thotë Meta. Që zgjedh-
jet do të bëhen në 30 qershor,
kjo nuk diskutohet. Që në 30
qershor, ai plaku do ta më-
sojë që çfarë është mësuar të
bëjë me socialistët, është
kohë e shkuar për t'u har-
ruar", - tha kryeministri Edi
Rama. Në fjalën e tij Rama
ishte shumë i ashpër ndaj
kreut të shtetit, duke thek-
suar edhe një herë se ai me
këtë veprim ka humbur të
drejtën për të qenë në pos-
tin më të lartë shtetëror.
"Ilir Meta ka kryer një akt
të panjohur në historinë e
qeverisjes së botës, firmos
dhe çfirmos, sikur bota të
hynte në logjikën e Metës që
firma e çdo autoriteti të ish-
te e mundur të zhbëhej, nuk
do të kishte më shtet, rreg-
ull dhe drejtim, por do të
bëhej mbarë bota një rrum-
pallë e madhe. Prandaj kjo
do të mbetet vetëm një vepër
e shëmtuar, papërgjegjshmë-
rie dhe që nuk mund as të
pranohet dhe as të tolerohet.
Meta e ka humbur të drejtën
të qëndrojë në zyrën e presi-
dentit për sa kohë fuqia e
popullit sovran është te par-
lamenti dhe që parlamenti
ka jo vetëm të drejtën, por
detyrën të reagojë në emër
të sovranit nëse presidenti
çmendet", - tha ai duke
paralajmëruar kështu
vijimin e procedurës për sh-
karkimin e presidentit. Më
tej, kreu i mazhorancës sig-
uroi shqiptarët se pavarë-
sisht kërcënimeve dhe dek-
laratave të opozitës, zgjedh-
jet do të mbahen në datën e
caktuar dhe se pas 30 qer-
shorit, s'ka për të ndodhur
asgjë tjetër, veçse Shqipëria
do të vijojë normalitetin e
saj. "Shqiptarët do të vo-
tojnë, se nuk ka si të ketë
1997. Do përsërisja një
këshillë që do i thoshte Elisa
Spiropali, Mamica, kur tha
nëse Meta do që Shqipëria të
mos ketë probleme, mos ysh-

PS nuk e njeh dekretin e Metës, rinis fushatën për zgjedhjet e 30 qershorit

Rama: Akt i paprecedent, Kuvendi
është aty kur presidenti çmendet
"Që zgjedhjet do të bëhen në 30 qershor, kjo nuk diskutohet"

ti Monikën dhe Saliun. Nuk
janë qindra e mijëra njerëz
që janë ngritur si më 1997,
por janë katër veta, Iliri dhe
ai tjetri, dhe fallxhorja me
artistin. E gjitha kjo është
llum në filxhanin e fallx-
hores", - deklaroi Rama,
duke e përfshirë kreun e sh-
tetit si pjesë e opozitës, që
kërkon të rrëzojë qeverinë
dhe të krijojë kaos në vend.
Por sipas tyre, halli i vërtetë
i opozitës dhe presidentit
nuk është data e zgjedhjeve,
por synimi që nëpërmjet
protestave të rrëzojnë qever-
inë dhe të bllokojnë re-
formën në drejtësi. "Një për-

pjekje për të penguar re-
formën në drejtësi. Po të ish-
te puna për ne, edhe ne
thoshim në 2021 se nuk
duam zgjedhje dhe rrinim
aty, atëherë e shikonin këta
të bëhem unë mbret. Kjo ale-
anca atyre u duhet për të
mbrojtur veten nga drejtë-
sia për të krijuar kaos dhe
kushtet që të ulemi me ata
që të themi aman mos vrisni
veten se do të bëjmë bashkë,
të rishikojmë gjërat, por
njerëzit që u shkojnë pas...
Demokratët janë në të
drejtën e tyre", - u shpreh
kryeministri. Gjithashtu, ai
u shpreh se një tjetër arsye

sepse opozita nuk futet në
zgjedhje është se ajo e di që
nuk fiton dot. "Nuk për-
ballen dot me ne në zgjedhje,
kanë frikë nga gjykimi i
njerëzve dhe të maten me ne
duke bërë atë që politika
duhet të bëjë dhe jo duke
sharë dhe shpifur dhe
kërcënuar. Frika nga
zgjedhjet dhe tmerri nga re-
forma në drejtësi dhe pani-
ku ka bërë që të kthehen në
një front kundër çeljes së
negociatave. Akti i fundit i
Metës e ka zbardhur plotë-
sisht planin dhe na ka
dhënë të kuptojmë se ku fle
tamam lepuri", - tha Rama.

Nderimet që organizoi qeveria me rastin e kthimit të
eshtrave të Mid'hat Frashërit krijoi një pakënaqësi

te veteranët e Luftës Nacional Çlirimtare, që njihen edhe
si nga mbështetësit kryesorë të socialistëve. Pakënaqësi
që u shfaqën edhe në fjalimet e rastit në Ditën e Dësh-
morëve në 5 Maj, ku drejtues të shoqatës së veteranëve
nuk nguruan të shprehin hapur kritika ndaj qeverisë
për lëshimet që ka bërë ndaj atyre që ata i konsiderojnë si
të mundurit e luftës, ballistët dhe legalistët. Por, duket se
tani në prag zgjedhjesh qeveria e ndjen të nevojshme
mbështetjen e tyre, ndaj dhe kërkon që t'i bëjë për vete
sërish. Ajo ka propozuar një projektligj të posaçëm, vetëm
me një nen që kërkon të përcak-
tojë në ligjin "Për statusin e veter-
anit të Luftës Antifashiste Nacio-
nalçlirimtare të popullit sh-
qiptar", një datë të caktuar kush-
tuar veteranëve të luftës. Bëhet
fjalë për datën 20 korrik, e cila
kërkohet të përcaktohet me ligj si
dita e veteranëve të LANÇ. Projek-
tligji është hartuar nga Ministria
e Mbrojtjes dhe të jetë i de-
tyrueshëm për të gjitha institucio-
net qendrore dhe vendore sh-
tetërore për të organizuar aktiv-
itete dhe festime me rastin e kësaj
dite. Nëpërmjet projektligjit synohet të arrihet që me për-
caktimin e ditës së veteranit të LANÇ-it, të vlerësohet në
vazhdim sakrifica dhe kontributi i veteranëve në çlirimin
e vendit nga pushtuesit nazifashistë. Siç shpjegon qever-
ia në relacion, projektligji është i domosdoshëm pasi do
të përcaktojë ditën e përkujtimit dhe të nderimit të vet-
eranëve të LANÇ-it për përkushtimin, sakrificën, an-
gazhimin dhe kontributin e tyre në çlirimin e vendit nga
pushtuesit nazifashistë. Në këtë datë përkujtimore, or-
ganizata e veteraneve, shoqëria civile, institucionet sh-
tetërore qendrore dhe vendore dhe organet e pushtetit
vendor organizojnë aktivitete të ndryshme për nder të
veteranëve të LANÇ-it, të cilët kanë spikatur me
përkushtimin, angazhimin dhe sakrificën e tyre në
LANÇ dhe ndërtimin e vendit pas lufte.

Qeveria rikthen sytë nga veteranët
e LANÇ, 20 korriku ditë feste

TRUPROJA PËR
ANËTARËT E KQZ-së
Katër anëtarëve të Komisionit
Qendror të Zgjedhjeve që
kanë vendosur të vijojnë
procesin përgatitor për
zgjedhjet e 30 qershorit u janë
vendosur truproja nga Njësia
Speciale e Policisë. Me sa
duket, situata e tensionuar
politike dhe dalja e KQZ-së
kundër Presidentit të
Republikës ka sjellë masat e
sigurisë për
zëvendëskryetarin Denar Biba
dhe 3 anëtarët e tjerë Edlira
Jorgaqi, Bledar Skënderi dhe
Rezarta Bitri. Truprojat janë në
dispozicion të anëtarëve të
KQZ-së prej pak ditësh.
Kujtojmë se hera e fundit që
anëtarët e KQZ-së kanë qenë
me truproja, kanë qenë në
zgjedhjet e 2011-ës.

PS: Meta bëri një vrimë në ujë me
çdekretimin, do e shkarkojmë

Partia Socialiste ka vi
juar fushatën elekto-

rale edhe në qarqet e tjera,
ku gjatë ditës së djeshme
janë zhvilluar një sërë
takimesh me qytetarët.
Nga Gramshi, kryetari i
grupit parlamentar të Par-
tisë Socialiste, Taulant
Balla ka siguruar se
zgjedhjet vendore do të zh-
villohen në 30 qershor dhe
një gjë të tillë, të përcaktu-
ar në Kushtetutë, nuk
mund ta ndalë askush.
"Zgjedhjet do të mbahen
në 30 qershor dhe nuk e
luan topi. Luljeta Dollani
në krye të Gramshit do të
mbahet mend se e trans-
formoi Gramshin. Luli i
Saliut në krye të Bashkisë
së Tiranës do të mbahet
mend vetëm se flinte
gjumë. Një kokërr gju-
mashi që edhe Ilir Meta,

këto ditë është inatosur me
të sepse tha 'unë e bëra
punën time, ai fle gjumë. Unë
e anulova dekretin, ai fle
gjumë'. Pavarësisht se Iliri
bëri një vrimë në ujë, se ai
çdekret nuk ekziston në
Kushtetutë dhe sigurisht në
30 qershor do të bëhen
zgjedhjet", tha Balla. Ai sh-
toi se akti i presidentit ësh-
të antikushtetues, politik
dhe aspak juridik. "Ne do t'i

japim përgjigjen e meritu-
ar kujtdo shkelësi. Grupi
parlamentar i PS-së do të
vijojë me procedurat për
shkarkimin e presidentit
Ilir Meta", - tha ai. Më tej,
ai shtoi se Edi Rama ësh-
të sot politikani që gëzon
mbështetjen më të madhe
të të gjithë shqiptarëve
dhe këtë e dinë fort mirë
edhe kundërshtarët e tij
politikë.

Kkreu i qeverisë, Edi Rama, dje në Divjakë

Shitje me Ankand te Dyte  nga Studio Permbarimore L.D.C

- Nr. pasurie 50/1, ZK Virua, vol 1, fq 27, Truall me sip. 240.47 m2 + ndertese me sip.
240.47 m2. Regjistruar ne ZVRPP Gjirokaster ne emer te Fatos Çela. Çmimi fillestar
per shitje eshte 2.411.920  Leke.

- Nr. pasurie 190/84, ZK 2647, vol 2 , fq 247, Truall me sip. 300 m2 + ndertese nje kateshe
me sip. 88 m2. Regjistruar ne ZVRPP Tepelene ne emer te Votim Çela. Çmimi fillestar
per shitje eshte 744.800  Leke.

Data e shpalljes       17.05.2019
Data e zhvillimit     21.06.2019 deri ne oren 16.00

Ankandi zhvillohet ne ambjentet e Studios Permbarimore L.D.C me adrese Rruga “Myslym
Shyri” Vila 8/1, kati 1 Tirane.
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ZGJEDHJET
TAKIMET

Presidenti Ilir Meta nisi
dje konsultimet me
partitë politike për

caktimin e datës së re të
zgjedhjeve. Takimet e para
z.Meta i zhvilloi pasditen e
djeshme në orën 19:00 me
krerët e partive të grupimit
të qendrës së djathte.
Takimet nisën fill pas vizitës
në Kosovë, ku presidenti
mori pjesë në festimet e 20-
vjetorit të çlirimit të Kos-
ovës. Takimi në Presidencë
mësohet se është kërkuar
nga grupi i partive të qen-
drës së djathtë. Pjesë e
tryezës ishin 5 partitë opozi-
tare, republikanët, Partia
Demokristiane, Bashkimi
për të Drejtat e Njeriut,
Lëvizja për Zhvillim Ko-
mbëtar dhe Partia Agrare
Ambientaliste.
Para bisedimeve me presi-
dentin, aleatët janë takuar
me kreun e PD-së, Lulzim
Bashën në selinë blu, ndër-
sa në përfundim shmangën
komunikimin me mediat.
Burimet saktësuan se nuk
është diskutuar ndonjë datë
konkrete, ndërsa opozita do
të mbajë të njëjtin qëndrim,
zgjedhje mund të ketë vetëm
kur të largohet kryeminis-
tri Edi Rama.  Ende nuk
bëhet e ditur se kur do të
thërrasë presidenti në
takim përfaqësues të Partisë
Demokratike, Lëvizjes So-
cialiste për Integrim dhe
Partisë Socialiste. Por edhe
pse situata është e tensionu-
ar, Meta shtrëngoi duart me
Ramën në Kosovë, ku ishin
në ceremoninë e 20-vjetorit të
hyrjes së trupave të NATO-s,
që Kosova e kremton si ditë
të lirisë. Presidenti Ilir Meta
shfuqizoi dekretin për zhvil-
limin e votimeve në 30 qer-
shor për shkak të krizës,
duke u dhënë mundësi
forcave politike që të ulen në
dialog. Kujtojmë që shfuqizi-
mi i dekretit për zhvillimin e
zgjedhjeve u botua dy ditë më
parë në Fletoren Zyrtare. Dy
ditë më parë Presidenti Meta
bëri të qartë se vendimin për
anulimin e zgjedhjeve më 30
qershor e mori si një formë
për shmangur konfliktin më
30 qershor, ndërsa deklaroi se
data e re do të vijë vetëm pas
një marrëveshjeje politike
mes palëve politike.
QËNDRIMIQËNDRIMIQËNDRIMIQËNDRIMIQËNDRIMI

Në takimin e djeshëm në
Presidencë ishin të pran-
ishëm kreu i PBDNJ-së
Vangjel Dule, kreu i LZHK-
së Dashamir Shehi, kreu i
agrarëve Agron Duka, kreu
i demokristianëve Nard Ndo-
ka dhe përfaqësuesi i PR-së,
Arian Madhi. Pas takimit i
cili zgjati afro 30 minuta,
aleati i PD-së, Dashamir She-
hi, që foli në emër të opozitës
para gazetarëve e konsideroi
atë pozitiv, sipas tij hap i

Pas përplasjeve në dis
tancë për datën e zgje-

dhjeve vendore, Presiden-
tin Ilir Meta dhe kryemi-
nistrin Edi Rama iu bash-
kuan dje festimeve të 20-vje-
torit të bombardimeve të
NATO-s. Gjatë takimit
duket se nuk është reflek-
tuar fare përplasja mes
kryeministrit Rama dhe
Presidentit Ilir Meta. Pa-
varësisht se gjatë ditëve të
fundit kemi parë një për-
plasje mes kreut të shtetit
dhe atij të qeverisë në
lidhje me vendimin për an-
ulimin e zgjedhjeve, në
këtë takim një gjë e tillë
nuk është reflektuar. Pres-
identi Meta ishte duke dis-
kutuar me Matthew Palm-
er, zëvendësndihmës sek-
retar i Shtetit në SHBA,
ndërkohë që Rama ka
mbërritur për t'u ulur si-
pas protokollit dhe për të
ndjekur fjalimet gjatë
ceremonisë. Por edhe pse
në Tiranë situata është
mjaft e tensionuar mes
Presidentit  Meta dhe
kryeministrit Rama, dy
liderët shtrënguar duart
me njëri-tjetrin. Në tu-

bimin e mbajtur në
sheshin "Skënderbej" në
Prishtinë, Meta dhe Rama
ishin ulur në vijën e parë,
ndërsa i ndante kryepar-
lamentari Kadri Veseli.
Por një detaj tjetër intere-
sant ishte fakti se në krah
të Ramës ishte ulur ndih-
mës sekretari amerikan i
Shtetit, Matthew Palmer, i
cili vetëm pak ditë më parë
paralajmëroi opozitën se
nëse do të pengojë zgjedh-
jet, do t'i ndalohet hyrja në
SHBA. Të dy liderët e poli-
tikës shqiptare u panë të
qeshur dhe për në një mo-
ment duket se kishin lënë
mënjanë të gjithë klimën e
tensionuar mes dy institu-
cioneve. Ndërkohë nuk dihet

nëse dy liderët e politikës
shqiptare kanë folur mes
tyre në lidhje me krizën
politike në vend apo jo.
"Apeli" i krerëve të sh-
tetit shqiptar, por edhe i
të ftuarve kaloi në qetësi
derisa u thirr emri i ish-
presidentit amerikan,
Bill Klinton. Nuk mun-
gon momenti nga takimi
i kreut të shtetit me ish-
presidentin e SHBA-ve,
Bill Klinton. "Shumë i
lumtur të takoja e për-
shëndesja përzemërsisht
qytetarë të Prishtinës e
mbarë Kosovës dhe të sh-
këmbeja me ta urimet më
të ngrohta për 20-vjetorin
e çlirimit", - shkruan Meta.
Presidenti citon presiden-
tin Bill Klinton teksa sh-
kruan se, "ashtu siç me
të drejtë  theksoi  sot
(dje)  presidenti  Bil l
Klinton, është e domos-
doshme të bëjmë të pa-
mundurën në Shqipëri
dhe Kosovë për t'u ga-
rantuar të rinjve realiz-
imin e shpresave dhe ën-
drrave, si dhe ndërtimin
e së ardhmes së tyre në
vendet tona".

20-vjetori i bombardimeve të NATO-s,
Meta dhe Rama shtrëngojnë duart në Kosovë

Presidenti takon aleatët e Bashës, Shehi: Jo shtyrje thjesht sa për të fituar kohë

Meta fton partitë, nis konsultimet
për datën e re të zgjedhjeve

"Nuk ka avancim për çështjen zgjedhore"
DEKLARATA
"Takimi ishte shumë
pozitiv. Për sot gjykojmë
se është bërë një hap i
vogël, por në drejtimin e
duhur. Nuk ka avancim
për çështjen zgjedhore,
gjithçka do të caktohet
në ditët në vijim, por
jemi më afër për një
dialog. Besoj jemi më
afër një paqtimi mes
palëve dhe për një datë
që mund të jetë e
pranueshme për të
gjitha palët",
- tha Shehi.

Valentina Madani

vogël, por në drejtimin e du-
hur. "Ne e çmojmë shumë, por
gjykojmë se si takim i parë
që është në një situatë të
rëndë, ishin ide të përgjiths-
hme. Nuk kemi ndonjë avan-
cim përsa u përket proble-
meve, sepse ne mendojmë se
misioni është përtej datës
zgjedhore. E dyta, gjykojmë

që data e zgjedhjeve është
derivat i një tjetër analize
çfarë do të bëjmë deri ditën e
zgjedhjeve, ku të merren në
konsideratë propozimet e
opozitës që të kemi zgjedhje
të lira dhe të ndershme. Sot
gjykojmë që është bërë një
hap i vogël, pasi u takon drej-
tuesve. Ne gjykojmë që data

e zgjedhjeve nuk është
dëshirë, por do të dalë nga një
marrëveshje politike. Nëse
është shtyrje thjesht sa për
të fituar kohë, nuk kemi bërë
asgjë. E zgjidhim problemin
e kohës nëse pjesa tjetër nuk
vazhdon të çmendet për
datën e zgjedhjeve", deklaroi
z.Shehi.

Surpriza për ditëlindjen e Bashës:
Edhe 100 vjet kapiteni ynë!

Kreu i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, festoi dje
45-vjetorin e lindjes, ndërsa nuk munguan as tufat

me lule dhe urimet në drejtim të tij. Të
rinjtë e FRPD dhe Grud Tirana men-
duan që t’i bënin një dhuratë simbolike
liderit të PD-së, z. Lulzim Basha, me ras-
tin e 45-vjetorit. Ndërkohë, i organizuan
atij një pritje dhe në sallën e konferen-
cave të PD-së, ku i dhuruan në mënyrë
simbolike dhe shiritin e kapitenit. Nuk
mungonte as një dhuratë me sloganin “Shqipëria si Eu-
ropa”. Ndërsa në statuset e bëra në rrjetet sociale nga të
rinjtë e FRPD-së shkruhet: “Edhe 100 kapiteni ynë!”.

Anulimi i zgjedhjeve, Vasili:
Meta parandaloi ngjarje të rënda

Nënkryetari i LSI-së, Petrit Vasili, bëri dje të qartë se
opozita nuk ka ndryshuar asgjë nga objektivat e saj,

ndërsa vlerësoi edhe njëherë vendimin e Presidentit të Re-
publikës, Ilir Meta. Në studion e "News 24", Vasili theksoi se
Presidenti shmangu ngjarje të rënda, që do na bënin të
dukeshin të vogla ato të 2 prillit 1991, 26-27 majit 1996 apo 21
janari. "Nuk ka ndryshuar absolutisht asgjë as nga axhen-
da, as nga objektivat dhe as nga intensiteti ndjekjes së tyre.
Ne kemi pasur axhenda fleksibël në raport me krizën poli-
tike dhe situatën. Kemi qenë gjithmonë në reflektim të situ-
atave. Vendimet kanë qenë shumë të rëndësishme, zhvil-
lime shumë të forta që kanë ndikuar qëndrime të tjera. Ësh-
të formësuar nisma për krijimin e një aleance të madhe
qytetare. Themelore është të rimarrim dhe njëherë se cili
ka qenë thelbi i dekretimit. Ky dekret është pro atdheut.
Dekreti ndali një votim monist, pra bërjen e votimeve dhe jo
zgjedhjet. Tensioni i situatës dhe krijimi i një klime lufte të
qeverisë ndaj qytetarëve, jo vetëm ndaj opozitës; kemi një
prokurori të kapur dhe këto kushte e kanë kuptuar të gjithë
që 30 qershori do formësonte një konflikt të ashpër", tha
z.Vasili. Ai përmendi se, "presidenti duke i qëndruar shumë
strikt Kushtetutës mori këtë masë, që përveçse është pozi-
tive e atdhetare, krijon një klimë tjetër dhe të qetë për qyteta-
rët. Ishte në kohën e duhur, në momentin e duhur dhe mbi
të gjitha parandaloi ngjarje që mund të ishin aq të rënda sa
mund të bënin të na dukeshin të vogla, 2 prilli 1991, 26-27
maji i 96 dhe 21 janari i 2011".

Presidentit Ilir Meta dhe
ish- presidenti Bill Klinton, dje
në 20-vjetorin e bombardimeve
të NATO-s në Kosovë

Presidentit Ilir Meta
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Përfaqësuesit e delega
cionit gjerman në një
konferencë për mediat

në Tiranë folën për situatën
politike në Shqipëri dhe
zgjedhjet, duke ritheksuar se
është Kushtetua, ajo që për-
cakton se kur duhet të
mbahet ky proces zgjedhor.
Përfaqësuesi i delegacionit
gjerman, Josip Juratovic, de-
klaroi se politikanët duhet të
shohin problemet reale që ka
sot Shqipëria, me qëllim për
të garantuar një të ardhme
më të mirë për qytetarët e saj.
Teksa u pyet se a rrezikon
Shqipëria një konflikt apo
përplasje civile në 30 qershor,
zyrtari gjerman pohoi se kjo
nuk është në dorën e tij, por
në dorë të qytetarëve sh-
qiptarë. Sipas tij, shqiptarët
e dinë tashmë se çfarë duan
dhe këtë duhet ta kërkojnë
pa reshtur. "Unë personal-
isht nuk jam askush që
mund të japë një recetë reko-
mandimesh. Kjo është në
dorën e qytetarëve shqiptarë
për të vendosur se çfarë duan
ata. Procesi është konkur-
rim dhe pres që partitë poli-
tike të marrin pjesë në këtë
proces. Dhe nga ana tjetër,
është bindja ime personale se
populli shqiptar e di shumë
mirë se çfarë dëshiron. Sh-
qiptarët duan të kenë shanse
më të mira, shkollim, shën-
detësi dhe dhjetëra gjëra, pasi
kjo nuk mund të zgjidhet në
rrugë", - theksoi Josip Jura-
tovic, kryetari e grupit par-
lamentar (SPD). Juratovi? de-
klaroi se bojkotimi i parla-
menti është bojkotimi i
demokracisë. "Secili është i
lirë të bëjë një protestë, por
bojkotimi i parlamentit ësh-
të bojkotim i demokracisë, i
institucionit më të lartë të
një shoqërie demokratike.
Për mua parlamenti ka të
njëjtën shenjtëri, për mua si
besimtar i krishterë siç e ka
dhe kisha, nuk është një sallë
tregu apo pazari. Kam përsh-
typjen së është shndërrua në
një sport të dashur për sh-
qiptarët që në momenti që
s'më pëlqen diçka, po e bojko-
toj", u shpreh kryetari e
grupit parlamentar (SPD).
KUSHTETUTKUSHTETUTKUSHTETUTKUSHTETUTKUSHTETUTAAAAA

Delegacioni i deputetëve të
Bundestagut kryesohet nga
Josip Juratovic, anëtar i
Bundestagut dhe kryetar i
grupit parlamentar (SPD),
Renata Alt, anëtare e Bund-
estagut dhe zëvendëskry-
etare e grupit parlamentar
(FDP) dhe Hansjörg Müller,
anëtar i Bundestagut dhe
anëtar i grupit parlamentar.
"Kemi pasur kontakte me
përfaqësues të parlamentit,
komisioneve parlamentare,
kryeministrin Rama, minis-

Përfaqësuesi i SPD: Bojkoti sport i dashur për shqiptarët, Kuvendi i shenjtë sa kisha

Zgjedhjet, delegacioni gjerman në
Tiranë: Zbatoni Kushtetutën tuaj

"Ka njerëz që duan të pengojnë integrimin e vendit"
Valentina Madani

tren e Drejtësisë dhe të
Brendshmin për një pan-
oramë të plotë të vendit dhe
reformave. Për ne ka qenë e
rëndësishme të mësojmë ec-
urinë e reformave për të di-
tur sa e përgatitur është Sh-
qipëria për negociatat. Sh-
qipëria dhe i tërë rajoni ësh-
të oborri i brendshëm i BE-
së dhe duhet të jetë pjesë e
këtij unioni. Për mua,
demokracia është një komu-
nitet vlerash. Janë punë të
brendshme të vendit. Por,
kam kuptuar se ky vend ka
një Kushtetutë dhe Kush-
tetuta është baza e një vendi.
Në Gjermani Kushtetuta
vlen si baza dhe për këtë ar-
sye kam besim te ajo që për-
cakton Kushtetuta. Nëse
Kushtetuta parashikon që
zgjedhjet duhet të zhvillo-
hen në një moment të caktu-
ar, ato duhet të zhvillohen
në këtë moment. Sepse
vetëm në këtë mënyrë, vetëm
duke u bazuar në Kush-

tetutë… Dhe unë konsideroj
që demokracia përfaqësuese
në formatin e parlamentit
është organi më i lartë
demokratik. Zgjedhjet për-
faqësojnë konkurrencën
mes partive politike. Secila
parti ka të drejtën e saj për
të marrë pjesë ose jo, do të
jenë zgjedhësit se çfarë ësh-
të bërë mirë apo keq.
Zgjedhësit në Shqipëri dhe
shoqëria është e informuar
mirë se çfarë do apo nuk do
dikush", - theksoi z.Josip
Juratovic.
NEGOCIANEGOCIANEGOCIANEGOCIANEGOCIATTTTTAAAAATTTTT

Delegacioni gjerman për-
mendi para mediave se rajo-
ni i Gadishullit Ballkanik
dhe konkretisht Shqipëria
është pjesë e oborrit të saj dhe
si e tillë duhet të jetë brenda
unionit. "Shqipëria dhe i
gjithë rajoni, parë në kup-
timin e gjeopolitikës është
oborri i BE-së dhe si i tillë, ne
gjykojmë që ai të jetë pjesë e
BE. Ndaj do të ishte e domos-

doshme që bashkëpunimi
parlamentar duhet të bash-
këpunojë në mënyrën më të
mirë të mundshme. Për mua
si njeri që udhëhiqet nga pa-
rimet demokratike, demokra-
cia është një proces vlerash.
Është e rëndësishme
demokratizimi i shoqërisë
civile. Për këtë arsye, dëshi-
roj të përsëris se marrëdhëni-
et mes parlamenteve në rajon
dhe sferës së politikës për
Gjermaninë janë shumë të
rëndësishme", - theksoi për-
faqësuesi i delegacionit gjer-
man, Josip Juratovic. Por, ai
përmendi se: "Situata aktuale
do të luajë një rol në vendim-
marrjen e këshillit dhe duke
qenë se në pjesën më të mad-
he të vendeve të BE-së janë
parlamentet që vendosin. Jo
të gjithë qytetarët në BE-së
janë entuziastë për zgjerimin
e unionit. Kush pengon pro-
cesin e integrimit, pengon ata
që besojnë në vlerat demokra-
tike".

KE, Tusk: Jo të gjitha
vendet janë gati për

negociatat me Shqipërinë

Presidenti i Këshillit
Europian, Donald

Tusk, shpreh besimin se
Shqipërisë dhe Maqedo-
nisë së Veriut do t'i hapen
negociatat për anëtarësim
në Bashkimin Europian.
Tusk deklaroi se Shkupi
dhe Tirana kanë kryer të
gjitha detyrat që priste
BE-ja, edhe se ai vetë
parapëlqen zbatimin e re-
komandimit të KE-së. "Ju
keni bërë gjithçka që
pritej nga ju, por dua të
jem i sinqertë me që jo të
gjitha vendet anëtare janë
të përgatitura që të ven-
dosin për hapjen e negoci-
atave brenda ditëve që
vijnë. Unë personalisht
besoj se mund të ketë
vetëm një vendim, të cak-
tohen negociatat sipas re-
komandimeve të Komi-
sionit Evropian me Maqe-
doninë e Veriut dhe Sh-
qipërinë. Pyetja sot nuk
është 'nëse' por 'kur'. Nëse
jam pak konciz, është
sepse e di që të arrihet kon-
sensus mes 28 vendeve
anëtare merr më shumë
kohë se sa do të më pëlqe-
nte", - deklaroi Donald
Tusk. Shqipëria është duke
pritur vendimin për datën
e fillimit të negociatave për
anëtarësim në BE. Gjatë
muajit qershor, Bashkimi
Evropian pritet të disku-
tojë për mundësinë e hapjes
së negociatave për Sh-
qipërinë dhe Maqedoninë
e Veriut.

Negociatat,
Holanda: Votë për

Maqedoninë,
jo për Shqipërinë

Parlamenti i Holandës
vendosi t'i thotë "jo"

Shqipërisë për hapjen e
negociatave, ndërsa ven-
dimi për Maqedoninë e
Veriut është pozitiv. Mjaf-
ton që vetëm një nga 28
vendet anëtare të BE-së të
vendosë kundër që nego-
ciatat për një vend kandi-
dat të mos hapen. Parla-
menti holandez votoi dje
katër mocione për Sh-
qipërinë dhe Maqedoninë.
Sipas qeverisë holandeze,
Shqipëria nuk ka arritur
rezultate të prekshme në
luftën kundër korrupsion-
it dhe krimit të organi-
zuar. Këshilli i Çështjeve
të Përgjithshme dhe
Këshilli i Punëve të Jasht-
me vëren se në bazë të këtij
raporti të progresit mund
të vërtetohet se Shqipëria
nuk i plotëson kushtet e
vendosura, duke i bërë
kështu thirrje qeverisë
holandeze të mos pranojë
propozimin e Komisionit
për fillimin e negociatave
për pranimin në BE.

BOJKOTI
"E thënë thjeshtë, duke qenë se jam i besimit
ortodoks, parlamenti ka të njëjtën shenjtëri sa
edhe kisha, nuk është një treg pazari. Mund të
them se bojkoti është shndërruar në një sport të
dashur për shqiptarët, po bojkotoj kur s'më pëlqen
një gjë", - u shpreh Josip Juratoviç.



Kreu i grupit par
lamentar në PS, Taul-

ant Balla gjatë takimit
me delegacionin e de-
putetëve gjermanë konfir-
moi se një numër i madh
deputetësh në Bundesta-
gun gjerman mbështesin
rekomandimin e KE-së për
çeljen e negociatave mes
Shqipërisë dhe BE-së. Bal-
la shprehet se ka infor-
muar delegacionin gjer-
man për vendimin e kreut
të shtetit për çdekretimin
e datës së zgjedhjeve, ndër-
sa e cilëson atë si një akt
pa asnjë vlerë juridike.
Kreu i grupit socialist in-
formoi delegacionin gjer-
man për ndikimin rus në
Shqipëri, ku sipas tij, PD-ja
financohet nga disa oli-
garkë, por edhe për vendi-
min e Ilir Metës për an-
ulimin e datës së zgje-
dhjeve. "Vendimi i Presi-
dentit Ilir Meta është një

akt politik pa asnjë vlerë
juridike". Ndërsa znj.Renata
Alt, anëtare e Bundestag-ut
dhe zëvendëskryetare e
grupit parlamentar (FDP)
shprehu shqetësimin në
lidhje me ndikimin rus në
Shqipëri. Lidhur me ndi-
kimin rus i informova se për
këtë çështje ka një hetim në
SHBA dhe në Shqipëri lidhur
me një financim prej 1 mil-
ion dollarë nga një kompani
ofshore me pronarë dy oli-
garkë rusë për kreun e PD-

së, Lulzim Basha, gjatë fus-
hatës zgjedhore të vitit
2017", tha z.Balla. Ndërsa
z. Hansjörg Müller, anëtar
i Bundestag-ut dhe anëtar
i grupit parlamentar (AfD)
gjatë takimit ritheksoi
mbështetjen kompakte të
Bundestagut gjerman në
tërësi për aspiratën euro-
piane të Shqipërisë dhe u
shpreh se do të raportojë
në grupin e punës që traj-
ton integrimin europian
të vendeve të Ballkanit
Perëndimor për mbësh-
tetjen dhe përshtypjet e tij.
Interesimit të z.Müller që
pse shqiptarët janë në
shumicë 94% proeuropi-
anë, iu përgjigj: "BE mbi të
gjitha është një bashkësi
vlerash, sa ekonomike dhe
politike dhe aktualisht
politika e jashtme e Sh-
qipërisë është 100% në për-
puthje me politikën e jash-
tme të BE-së".

Balla takon delegacionin gjerman:
Mbështesin çeljen e negociatave

THIRRJA
"Nëse Kushtetuta
parasheh se zgjedhjet do
të duhen të bëhen në atë
moment kohor, atëherë
ata duhen të zhvillohen
në këtë moment. Në këtë
mënyrë dhe këtë mund
ta vendosin
përfaqësuesit e zgjedhur
nga populli. Kjo është
ideja që kam për
situatën. Secila parti ka
të drejtën e saj për të
marrë pjesë në këtë
konkurrim", tha
z.Juratoviç.

Përfaqësuesi të delegacionit
gjerman dje në Tiranë
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Marion ma vranë pa
faj… Nuk mundem
t'ia fal vetes, që s'e

shpëtova dot…Dua të vdes,
të jem pranë tij"! Është kjo
klithma dëshpëruese e Naile
Nelës, nënës shpirtrazuar, të
cilës një vrasës i pamëshir-
shëm i mori jetën e djalit të
vetëm në pragun e shtëpisë.
Ishte mbrëmje. 10 prill 2018.
U dëgjuan katër krisma pis-
tolete. Mario Majollari kish-
te mbetur i pajetë përdhe.
Ishte qëlluar pas shpine, në
pabesi. Aty, m'u në hyrjen e
shtëpisë ku lindi dhe u rrit.
Për Nailen e gjithë jeta e saj
e trazuar ka ndalur në atë
moment; tragjik për të. Një
moment shkatërrues, që i
"zbardhi" flokët, ia veshi
trupin me të zeza dhe sytë ia
përloti për gjithë pjesën e
mbetur të jetës. Një jetë të
jetuar, me shumë mund,
sakrifica, tradhti e pabesi. E
gjej Nailen të ulur në një
lokal përballë gjykatës së
Tiranës, një ditë pasi po bren-
da asaj godine të hirtë u
shpall verdikti për push-
imin e çështjes ndaj Kastri-
ot Gjuzit, njeriut që akuzo-
hej se i vrau të birin për
motive gjakmarrje.

S'e kisha takuar asn-
jëherë me parë, por më dha
ndjesinë e një gruaje të hek-
urt, por që dhimbja për hum-
bjen e Marios, ia kishte kër-
rusur shpatullat e përhum-
bur sytë. E gjeta, teksa vësh-
tronte e dëshpëruar godinën
e drejtësisë, prej nga vetëm
drejtësi nuk mori. "Më
vranë për së dyti. E liruan
vrasësin e tim biri. Çfarë me
mbetet mua tani? dua drejtë-
si. Me vjen të marr foton e
Marios në duar, të ulërij. Ma
tha qartë gjykatësi që kam
të drejtën e apelimit, por a
do mundem dot e vetme",
thotë Nailja, teksa fshin
lotët e shtrëngon duart.
Duket se ka nevojë të flasë,
të rrëfejë historinë e saj, të
ngjashme me atë të shumë
nënave, që iu janë vrarë
djemtë për gjakmarrje.

Ndalon një hop. Nuk
mundet të mos flasë për
Marion, për birin e vetëm që
e rriti mes sakrificash të
pafundme, djali që sikurse
ajo tregon u burrërua para
kohe.

Mario Majollari, jetoi me
frikë se një ditë do të vritej
për motive gjakmarrje. Nuk
ishte një frikë që lind nga
asgjëja. Ishte frika e një dja-
li, babai i të cilit (Avni Ma-
jollari), kishte vrarë dy
njerëz, mes tyre dhe dajën e
tij (kushëririn e parë të
nënës), kur ai ishte vetëm 8
vjeç. Megjithatë saga e gjak-
marrjes e përndoqi, derisa
sa një mbrëmje prilli i preu
jetën në lulen e rinisë. Avni
Majollari u dënua me
burgim të përjetshëm për
vrasjen e Ilir Gjuzit e Ar-
mando Neles, në vitin 2000
në zonën e Linzës, një ngjar-
je që asokohe tronditi Ti-

"Djalin ma vranë për gjakmarrje. Kam dyshime edhe te kushërinjtë e mi, edhe te Gjuzët. Këtë duhet ta zbardhë shteti

Klithma dëshpëruese e Naile Nelës:
Kush dhe pse ma vrau Marion?

"E liruan vrasësin e tim biri, kërkoj drejtësi. Më
 vjen të marr foton e tij në duar dhe të ulërij"

Klodiana Lala

ranën. Krimin e kreu dy vite
pasi ishte ndarë me Nailen,
me të cilën kishte dy fëmijë,
Marion e Xhesin.

Avni Majollari, që dikur
konsiderohej si një nga
djemtë e "fortë" të Tiranës,
vijon të jetë ende prapa qe-
live të burgut. Drejtësia e ka
vulosur vendimin e saj, ai
do vdesë aty; në qeli. Por kjo
s'e shpëtoi Marion nga saga
e gjakmarrjes. Kështu tha të
paktën zyrtarisht policia,
kur shpalli në kërkim, Kas-
triot Gjuzin, vëllain e vik-
timës Ilir Gjuzi, kur ende
nuk ishin mbushur as 12 orë
nga ekzekutimi i 28-vjeçarit
se Gjuzi e kishte vrarë të
riun për motive gjakmarrje.

"Mario ishte 6 vjeç, ndër-
sa vajza 2, kur u ndava nga
Avniu. Dy vite më vonë, ai
bëri vrasjet. Fëmijët s'e
takuan kurrë. I rrita e vet-
me. Ai s'u kujdes kurrë për
ta", rrëfen mes ngashëri-
mesh Nailja.

Rrita një djalë të eduku-
ar, që filloi punë kur ishte
ende fëmijë. U bë shtylla jonë
e fortë. Mbështetesha tek ai,
për çdo gjë. Por, fati i keq
deshi që Mario të paguante
faje që s'i bëri kurrë.

"Nuk fle natën. S'e fik më
dritën që natën kur më
vranë Marion. Dua të di ku
gabova. Dua të gjej arsyen
përse se shpëtova dot. Po
kurrë s'e kam menduar se do
ta preknin, sepse ai s'ka bërë
kurrë faj në jetën e tij", thotë

gruaja. Teksa flet, më ngjan
krejt ndryshe, nga Nailja që
kisha folur në telefon, kur
më informoi se brenda pak
ditësh do të ishte në gjykatë,
për të "liruar" me bekimin e
(pa)drejtësisë të dyshuarin
për vrasjen e të birit. Në tele-
fon zëri ngjante më i prerë, i
ftohtë, një zë i trishtuar. Aty
përballë gjeta një nënë të
"vrarë" njëherë e përgjith-
monë, që rrëfen me një zë të
vuajtur, që klith për drejtë-
si.

Ndalet një hop dhe kujton
natën e zezë për të.

"Dola me Marion të bënim
pazar. Kisha një javë që nuk
kisha dalë nga shtëpia,
sepse kisha temperaturë, një
gjendje kllapie. Duket sikur
zoti po më përgatiste për fur-
tunën e madhe që më lëshoi.
Mario më qëndroi te koka.
Më vinte kompresa në ballë,
në kyçe. Pastaj një moment
me tha: "O gru hajde dalim".
Më thërriste o gru, sepse e
shihte veten si burri i madh
i shtëpisë. I tillë ishte Mar-
io. Plot mirësi", tregon e ëma.

Naile, përse ike përpara
tij në shtëpi? - e pyes. Donte
të shihte rezultatet e një
ndeshje. Nuk dëgjova gjë. S'e
di as vetë përse s'e prita. Pak
minuta më pas ulërimat e
Xhesit më tronditën. "Ma
kanë vrarë Marion".  M'u
duk se gjithçka mbaroi.
"përse ma vranë Marion.
Kush? Çfarë faji bëri im bir?",
e kam pyetur qindra herë

veten. S'kam përgjigje. "U
largova nga Shqipëria pak
muaj pas vrasjes. Por nuk
rrija dot larg. Më duket
sikur e tradhtoja Marion.
Sikur tradhtoja 4 plumbat
që i morën jetën…". A kish-

te shfaqur frikë?- vijoj më tej.
Mua s'ma tha asnjëherë. Por
Xhesit po. I kishte thënë se
e ndiqnin nga pas. I kishte
rrëfyer edhe emra. I frikë-
suar u largua në drejtim të
një jete të re. Por u kthye
nga Suedia, sepse institucio-
net tona, thanë se jeta e tij
në Shqipëri ishte e sigurtë.
S'e dëgjoi askush thirrjen e
tij për ndihmë. Kur u kthye
më tha, se njëra nga përk-
thyeset që ishte marrë me
çështjen e tij në Suedi, nën
zë i kishte thënë se e beson-
te historinë e tij, porse të til-
la ishin rregullat. Ai erdhi,

sepse nuk donte të penalizo-
hej me lëvizjen e lirë.

Vrasja e Marios është pa
autor, çfarë do të bësh tani? -
Më vranë për së dyti. Do
kërkoj të gjej të drejtën. Por
ku? Në cilën gjykatë? Në
cilën derë? Jam një nënë që
kam të drejtë të di, përse ma
vranë Marion? Sepse unë
rrita një djalë që askujt si
foli qoftë dhe një fjalë të ash-
për. Po, përballë kam "ujqër".
Unë e di që Marion ma vranë
për gjakmarrje. Kam dy-
shime edhe tek kushërinjtë
e mi. Edhe tek Gjuzët. Por,
këtë duhet ta zbardhë edhe
shteti. Unë jam këtu, sepse
dua t'i shkoj tek varri, ti vë
lule të freskëta, ti pastroj
barërat. Ndoshta një ditë,
një prokuror apo gjykatës
do të bëjë drejtësi. Drejtësi
për Marion tim, që e fitonte
jetën duke gatuar. "Ahhh,
shkonte në Durrës, vetëm me
lekët e biletës së autobusit,
kurrë s'më shqetësoi. Shkoi
dhe në Oman, ku gjeti punë.
Do ikte sërish, por s'e lanë.
E qëlluan pas shpine, në
derën e shtëpisë". Në atë
prag të përgjakur kaloj
përditë. Aty kam një "pjesë"
të tim biri, vrasësit e të cilit
bredhin të lirë rrugëve.

2 1 - 1 6

DYSHIMI
"Po, përballë kam ‘ujqër’. Unë e di që Marion ma vranë për gjakmarrje. Kam

dyshime edhe te kushërinjtë e mi, edhe te Gjuzët, por këtë duhet ta zbardhë shteti.
Unë jam këtu, sepse dua t'i shkoj tek varri, t'i vë lule të freskëta, t’i pastroj barërat.
Ndoshta një ditë, një prokuror apo gjykatës do të bëjë drejtësi. Drejtësi për Marion

tim, që e fitonte jetën duke gatuar", u shpreh nëna e viktimës.

TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË - Policia Kufitare
e Rinasit në bashkëpunim
me Interpol Tirana dhe
Interpol Pekini/Kinë,
kanë arrestuar në Rinas
një shtetas kinez, i shpal-
lur në kërkim ndërko-
mbëtar si pjesë e një grupi
kriminal. I arrestuari ësh-
të shtetasi Gunghui Lai, 25
vjeç, lindur në Kinë, i
shpallur në kërkim
ndërkombëtar, më datë
23.04.2019 për veprën pe-
nale "Gjobëvënie" (maksi-
mumi i dënimit 10 vjet
burg). I riu është kapur
sapo ka hyrë në Tiranë dhe
sipas autoriteteve kufit-
are kishte ndjekur itiner-
arin Hong Kong- Turqi me
destinacion final Sh-
qipërinë. Edhe pse au-
toritetet kineze kishin
lëshuar një urdhërarrest
ndërkombëtar nuk dihet
se si ai ka mundur t'i shpë-
tojë policive të dy vendeve.

Autoritetet shqiptare kanë
marrë në pyetje të riun
lidhur me vizitën e tij në
Shqipëri edhe pse ai ka dek-
laruar se kishte mbërritur
si turist. Mësohet se zyra e
Sigurisë Publike të Bash-
kisë së Goazhou në Kinë, ka

zhvilluar hetime ndaj një
grup kriminal të tipit ma-
fioz, të cilët merrnin për-
fitime ekonomike nëpërm-
jet dhënies me kamatë,
hapjes së kazinove, kumar-
it dhe marrjes me dhunë të
borxheve. Shtetasi G.L., ësh-
të një prej anëtarëve krye-
sorë të këtij grupi. Në vitin
2013, ky shtetas së bashku
me pjesëtarë të tjerë të
grupit, kanë rrëmbyer sh-
tetasin X.L., duke e detyru-
ar atë të ripaguajë një
borxh, në vlerën e 3.8 mil-
ionë Yuan kinez. Në vitin
2014, në të njëjtën mënyrë ka
detyruar shtetasin Ë.H., që
të paguajë një hua duke e
detyruar atë të shesë 23 sui-
ta, 40 vendparkime dhe 6
automjete me çmimin
shumë të ulët. Si rezultat i
këtij bashkëpunimi u bë i
mundur arrestimi i shteta-
sit të mësipërm, me qëllim
ekstradimin e tij drejt Kinës.

Arrestohet mafiozi kinez në Rinas, akuzohet
për gjobëvënie dhe rrëmbim personi

Viktima Mario Majollari

Kastriot Gjuzi
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Grupi i Shullazit, letër KPK e ONM: Shkarkoni
gjyqtaren Saida Dollani, kemi humbur besimin

TIRANE TIRANE TIRANE TIRANE TIRANE - Grupi i Emil-
jano Shullazit i ka dërguar
dje një letër Komisionit të
Pavarur të Kualifikimit
dhe Operacionit Ndërko-
mbëtar të Monitorimit, dy
institucionet e vetingut
nga të cilat kërkon që të sh-
karkojnë gjyqtaren, Saida
Dollani. Në letrën e firmo-
sur nga Blerim Shullazi,
Emiliano Shullazi, Gilman-
do Dani, Endrit Zela thek-
sohet se gjyqtarja e Kri-
meve të Rënda ka shkelur
në mënyrë flagrante të
drejtën themelore të

mbrojtjes nga një avokat. "Me
veprimet e saj insistuese përtej
arsyes dhe kërkesës së ligjit,
gjyqtarja ka krijuar dyshime
thelbësore se motivimi i saj
nuk është thjeshtë kryerja e
detyrës, por marrja e një pozi-
cioni "heroiko-stoik", duke
synuar të jetë me çdo kusht
gjyqtarë në këtë çështje, ku të
pandehurit gjerësisht dhe në

cenim të parimit të prezumim-
it të pafajësisë janë stigmati-
zuar tashmë si element me
ngarkesë të fortë kriminale.
Mesa duket gjyqtarja në fjalë,
në një kohë kur është në pritje
të përfshihet në procedurat e
vetingut, synon të marrë
"merita" shtesë, apo të ko-
mpensojë mangësi të tjera,
duke marrë flamurin e dekla-

rimit fajtor dhe dënimit për-
fundimtar të të pandehurve
në këtë çështje, çka na kri-
jon dyshime serioze se ajo jo
vetëm ka paragjykuar çësh-
tjen, por e ka paragjykuar
atë në kurriz të të pandehu-
rve e të drejtave të tyre për
një proces të drejtë dhe të
rregullt ligjit",-thuhet ndër të
tjera në letër.

Bledar Jambelli alias Rikardo Muho u arrestua 20 muaj pas vrasjes së komisarit

Grekët refuzojnë ekstradimin e porositësit
të vrasjes së ish-drejtorit Artan Cuku
Vendimi nga Gjykata e Lartë në Athinë,

ende janë të paqarta shkaqet dhe motivet

TIRANËTIRANËTIRANËTIRANËTIRANË

Greqia nuk do të ek
stradojë në Shqipëri
urdhëruesin e

vrasjes së komisar Artan
Cukut. Ky ka qenë vendimi i
Gjykatës së Lartë në Greqi,
e cila ka vendosur të mos e
ekstradojë Bledar Jambellin
në Shqipëri për t'u përballur
me drejtësinë për akuzën e
rëndë të "Vrasjes së punon-
jësit të Policisë së Shtetit" e
kryer në bashkëpunim.

Autoritetet shqiptare
janë njoftuar për vendimin
e gjykatës greke. Bledar Jam-
belli alias Rikardo Muho, 38
vjeç u arrestua në dhjetor në
Greqi, rreth 20 muaj pas
vrasjes së komisar Artan
Cukut. Kryekomisari u vra
duke hyrë në shtëpinë e tij
në Tiranë natën e 8 prillit të
vitit 2017. Ai u qëllua me 5
plumba, katër në gjoks dhe
një në kokë. Po nga hetimi
rezulton se motivi i krimit
lidhet me arrestimin e tij në
kohën kur viktima kryente
detyrën e Drejtorit të Poli-
cisë Vlorë.

Jambelli ishte shpallur
në kërkim ndërkombëtar
nga ana e policisë më datë
13.06.2017, pasi Gjykata e
Shkallës së Parë për Krimet
e Rënda, me vendimin nr. 292,
datë 12.06.2017, ka vendosur
masën e sigurisë "Arrest me
burg", për veprën penale
"Vrasja e Punonjësit të Poli-
cisë së Shtetit" e kryer në
bashkëpunim, parashikuar
nga nenet 79/b dhe 25 të
Kodit Penal. Arrestimi i tij
në Greqi është kryer me
qëllim ekstradimi drejt ven-
dit tonë.

Më 18 tetor 2018 Gjykata
pezulloi gjyqin për Jambel-
lin, i cili gjykohej në mung-
esë, me qëllim njoftimin e të
pandehurit. Për vrasjen e
Artan Cukut, vuan dënimin
ekzekutori Mikel Shallari.
Në kërkim mbetet ende Kris-
tian Leci. Jambelli akuzohet
si urdhërues i vrasjes së Ar-
tan Cukut, ndërsa Leci si
ndërmjetës. Ky i fundit ësh-
të kushëri me ekzekutuesin
real, Mikel Shallari, i cili ësh-
të dënuar me 10 vite për
vrasjen, pasi mban statusin
e bashkëpunëtorit të policisë.
PSE E ARRESTOIPSE E ARRESTOIPSE E ARRESTOIPSE E ARRESTOIPSE E ARRESTOI
KOMISAR CUKUKOMISAR CUKUKOMISAR CUKUKOMISAR CUKUKOMISAR CUKU
VRASËSINVRASËSINVRASËSINVRASËSINVRASËSIN

Mikel Shallari ekzeku-
tori i kryekomisarit Artan
Cuku pranoi të rrëfejë nje-
riun që e pagoi për vrasjen
duke rikthyer historinë e
një arrestimi në vitin 2012,
kohë kur Cuku ka qenë nën-
drejtor policie në Vlorë. Ai
iu dha prokurorëve emrin e
Bledar Jambellit, i njohur
ndryshe si Rikard Muho, 38
vjeç nga fshati Mbrostar i
Fierit. Jambelli ka qenë i

SHKSHKSHKSHKSHKODËR ODËR ODËR ODËR ODËR - Luftë klasash.
Kështu e cilëson gjyqtari
shkodran Fuat Vjerdha,
shkarkimin e tij nga Komi-
sioni i Pavarur i Kualifikim-
it. Në një mesazh të pub-
likuar në "Facebook", Vjer-
dha, tashmë ish-gjykatës i
Apelit Civil në qytetin e Sh-
kodrës falënderon miqtë
për mbështetjen dhe me-
sazhet e dërguara në adresë
të tij, ndërsa rikujton vitin
1973. Vit në të cilin ai thotë
se nuk iu dha e drejta e stu-
dimit nga komunistët në
pushtet për shkak të luftës
së klasave. Edhe vendimi
për të në KPK, sipas Vjer-
dhës është shprehje e for-
mave moderne të vazhdim-
it të luftës së klasave. Në
fund, ish-gjyqtari ka një
lutje për ata që dhanë këtë
vendim për të dhe një kolege
tjetër. Kujtojmë se gjyqtari

Vjerdha ishte një prej atyre
që votuan kundër heqjes së
burgimit të përjetshëm për
Dritan Dajtin.
POSTIMIPOSTIMIPOSTIMIPOSTIMIPOSTIMI

Të dashur miq!
Ju falënderoj nga zemra

për mbështetjen që po më
jepni me mesazhet tuaja dhe
keqardhjen që shprehni për

shkarkimin tim nga detyra
fisnike e gjyqtarit, të cilën e
ushtrova për 25 vite.

Kjo situatë më kthej në
vitin 1973, kur mua, që kisha
mbaruar maturën me mesa-
tare 10, nuk mu dha e drejta
e studimit nga komunistët
në pushtet, në kuadër të zh-
villimit të luftës së klasave.

Edhe atëherë, si sot,
keqardhja shprehej nga të
djathtë e të majtë që më njih-
nin. E përsëris se nga salla e
vetingut kam dalur kryen-
altë, sepse u provua që nuk
kam qenë dhe nuk jam i kor-
ruptuar, nuk kam lidhje me
grupet kriminale, nuk kam
asnjë pasuri të paluajtshme,

E dogji vetingu, gjykatësi Fuat Vjerdha: S'jam
i korruptuar. Fali, Zot se nuk dinë çfarë bëjnë!

të krijuar nga unë, përveç
atyre të trashëguara nga e
ndjera nëna ime, bijë e famil-
jes Tafilica, e respektuar në
Shkodër. Gjithçka tjetër ësh-
të shprehje e formave mod-
erne të vazhdimit të luftës
së klasave, që po zhvillohet
ndaj asaj pjese të shoqërisë
sonë, e persekutuar gjatë
monizmit, që unë kam për-
faqësuar në gjyqësorin sh-
qiptar. Mos ndjeni keqar-
dhje për mua, por për ata që
përgatiten dhe dhanë ven-
dimet e datës 10.06.2019, kun-
drejt meje dhe një zonje
tjetër shkodrane, kryetares
së Gjykatës së Tiranës. Fali
zot se nuk dinë ç'a bajnë!

'Burgim i padrejtë',
Durim Bami kërkon

8.4 mln lekë
dëmshpërblim

9
9

TIRANE TIRANE TIRANE TIRANE TIRANE - 8.4 mln lekë ësh-
të shuma që Durim Bami,
i arrestuar për kallëzim të
rremë ndaj atentatit të de-
putetit Tom Doshi, kërkon
si dëmshpërblim nga shte-
ti. Në shkresën që gazetar-
ja Klodiana Lala ka sigu-
ruar për "BalkanËeb" thu-
het se Durim Bami kërkon
dëmshpërblim për burgim
të padrejtë nga drejtësia.
Shkresa, e cila mban
firmën e avokatit Ilir Mu-
rati është dorëzuar në
gjykatën administrative
në fund të muajit të kalu-
ar. Durim Bami ka paditur
Ministrinë e Financave,
Degën e Thesarit dhe
Prokurorinë e Tiranës
dhe kërkon dëmshpërblim
për burgim të padrejtë që
ka bërë. "Paditësi Durim
Bami i drejtohet Gjykatës
Administrative të Sh-
kallës së parë Tiranë për
të kërkuar kompensim
për burgim të padrejtë për
periudhën kohore prej 2
vjet e 5 muaj e 19 ditë", thu-
het në shkresën e siguruar
nga "GSH".

Bledar Jambelli Artan Cuku

REAGIM I
AHMET PRENÇIT
Ish-drejtori i
Përgjithshëm i Policisë
së Shtetit, Ahmet Prençi,
deklaron se Greqia ka
liruar Bledar Jambellin,
personin që dyshohet se
urdhëroi vrasjen e
komisarit Artan Cuku.
Sipas tij, me këtë vendim
Artan Cuku është vrarë
për herë të tretë, ndërsa
e konsideron gjithçka
skandal, duke vënë
gishtin mbi provat e
dërguara nga pala
shqiptare në
shtetin fqinj.

arrestuar nga policia, si
vrasës me pagesë në dhjetor
të vitit 2012. Ky arrestim, si-
pas Shallarit ka qenë motivi
që Jambelli ka kërkuar
ekzekutimin e Artan Cukut,
pasi me iniciativën e tij ish-
in rihapur hetimet për disa
vrasje në Vlorë.

Një vit më pas, në 2013,
Artan Cuku u lirua nga

detyra me urdhër të Drej-
torit të atëhershëm të Poli-
cisë, Artan Didi. Ndërkohë,
pavarësisht rihapjes së heti-
meve për vrasjen tek Pusi i
Mezinit, Bledar Jambelli u
lirua nga burgu, pasi në atë
kohë u tha se nuk u gjetën
prova. 4 vite pas arrestimit
ai gjeti njeriun që pranoi të
ekzekutojë Artan Cukun.

Arrestimi që i kushtoi
jetën komisarit kishte të
bënte me një zinxhir
vrasjesh që nisnin që nga
përplasjet mes bandave të
Vlorës në vitin 1997 dhe
vazhdonin përmes hakmar-
rjes dhe trafikut të drogës
dhe prostitutave në Spanjë.

Bledar Jambelli u dyshua
për vrasjen me pagesë të

Amarildo Delajt në shtator
të vitit 2012 dhe të fortit të
Vlorës, Shpëtim Muka, në
vitin 2006 te Pusi i Mezinit.
Dy ngjarjet lidhen mes
tyre, pasi viktimat kishin
krijuar konflikte në Span-
jë me Sokol Ramën. Dy at-
entatet mendohej se u real-
izuan nga i njëjti person,
Bledar Jambelli.
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TIRANËTIRANËTIRANËTIRANËTIRANË - Një grup i shpërndarësve të drogës është
goditur mbrëmjen e së martës nga policitë e tre rre-
theve. Pesë persona, 3 nga Kruja dhe 2 nga Tirana
janë arrestuar në kuadër të një operacioni mes De-
partamentit të Policisë Kriminale, Drejtorisë së Forcës
së Posaçme Operacionale, DVP Durrës, Komisariatit
të Policisë Krujë, DVP Tiranë, nën drejtimin e
Prokurorisë së Rrethit gjyqësor Krujë. Në pamjet e
siguruara nga Policia e Shtetit, shfaqen momentet e
arrestimit të disa prej tyre. Njëri është i shtrirë në
mes të rrugës, me duart e kryqëzuara pas. "Nën
drejtimin e Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Krujë,
pas një hetimi proaktiv disa mujor me metoda spe-
ciale të hetimit nga Komisariati i Policisë Krujë në
bashkëpunim me Forcën e Posaçme Operacionale në
Policinë e Shtetit u finalizua operacioni policor ku si
rezultat u arrestuan në flagrancë shtetasit: G.B., 20
vjeç, banues në Kameras, Fushë Krujë; Xh.Xh., 24
vjeç, banues në Tiranë; A.T., 19 vjeç, banues në
Larushk, Fushë Krujë; E.Q., 25 vjeç, banues ne Ti-
ranë dhe E.Z., 39 vjeç, banues në Fushë-Krujë. Shër-
bimet e policisë kanë bërë të mundur kapjen në fla-
grancë të këtyre shtetaseve, të cilët ishin duke sh-
këmbyer një sasi lënde narkotike të dyshuar si Can-
nabis Sativa, të ndarë në doza të vogla, gati për shitje",
thuhet në njoftimin e policisë. Ndërkaq, nën drejtimin
e prokurorisë vijon puna për dokumentimin e plotë
ligjor të veprimtarisë kriminale të ushtruar nga per-
sonat e mësipërm si dhe për evidentimin dhe kapjen
e personave të tjerë të përfshirë në këtë aktivitet krim-
inal. Policia deklaroi se për arsye se operacioni është
në vijim nuk bën me dije të dhëna të tjera.

Po shkëmbenin drogën, policia
arreston në flagrancë 3 persona

nga Kruja dhe 2 nga Tirana

Banorët: Gjoka ishte njeri i shenjtë, ata që e qëlluan rrinë në pyll

Vrasja e kryeadministratorit të Kotës,
përfundojnë në pranga tre autorët

Shpallet në kërkim edhe një 32-vjeçar

Kontrabanda me materialet e ndërtimit, 3 të
arrestuar në Morinë, 2 prej të cilëve doganierë

SHKURT

20 milionë paund kokainë në Britani,
dënohet banda, mes tyre dy shqiptarë

ANGLIANGLIANGLIANGLIANGLI - Shtatëmbëdhjetë anëtarë të bandës mes tyre dhe
dy shqiptarë janë burgosur në total me 117 vjet burg nga au-
toritetet britanike. Pamjet në video tregojnë momentin kur
policia britanike arreston në mes të autostradës pranë Knuts-
ford, Cheshire, "kapon" e bandës Jamie Simpson, 31 vjeç. Dy
shqiptarët, anëtarë të grupit kriminal janë: Taulant Paja, i
cili jetonte në Gladstone Mews, Warrington, u dënua me gjas-
htë vjet e gjashtë muaj. Islam Grana, 27 vjeç, jetonte në Kill-
ingworth Lane, Warrington, u dënua me shtatë vjet. Të dy
shqiptarët shpërndanin kokainën në zona të ndryshme. Poli-
cia gjatë aksionit gjeti 186 kg kokainë të pastër e cila kap vlerën
e 20 milionë Paundve, të fshehura nën dysheme të fugonit, si
edhe në ulësen e pasagjerëve që ishte e mbushur me kuti me
kokainë, si dhe telefona të koduar që nuk lejonin policinë ti
përgjonte. Autoritetet e Cheshire thanë se jeta e luksit që
bënin dy "gangsterët" dhe disa anëtarë të tjerë të bandës bëri
që të nisnin hetimet dhe më pas arrestimet. Hetuesit thanë
se banda udhëhiqej nga Simpson  dhe gjatë 14 muajve që ai
ishte nën vëzhgim ka patur 17 makina të shtrenjta. Policia e
Cheshire, tha se Simpson dhe bashkëpunëtorët e tij, Andreë
Daniels, 41, Clare Smith, 36 dhe Dean Brettle, 37 vjeç, kishin
udhëtuar në Kent dhe kishin marrë ngarkesën nga Roches-
ter Pier (Tv. Klan)

Sekuestrohen 11 kg kanabis,
pranga 4 personave dhe 3 në kërkim

ELBASANELBASANELBASANELBASANELBASAN - Pas një aksioni antidrogë në qytetin e Elbasanit
janë arrestuar katër persona, ndërsa tre të tjerë  janë shpal-
lur në kërkim. Sipas policisë, në aksionin e koduar "Palestra"
janë bllokuar 11 kg kanabis, dy makina dhe tre telefona. Sa-
sia e konfiskuar e drogës dyshohet se do të shpërndahej në
qytetin e Elbasanit.  Mësohet se  gjatë këtij operacioni janë
arrestuar shtetasit:  R. R., 26 vjeç, B. A., 26 vjeç, D. P., 25 vjeç
dhe V. T., 51 vjeç, të gjithë banues në Elbasan. Materialet pro-
cedurale i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së
Parë Elbasan, për veprën penale: "Prodhimi dhe shitja e narko-
tikeve", e kryer në bashkëpunim", njoftoi policia.

VLORËVLORËVLORËVLORËVLORË

Një ditë pas vrasjes
me plumb në gjoks
të kreut të njësisë

administrative Kotë, Argjil
Gjoka, policia e Vlorës ka
mundur të zbardhë ngjarjen
e rëndë. Mësohet se 51-
vjeçari ndërhyri për të shuar
një konflikt, por përfundoi i
vrarë.  Burime zyrtare nga
policia e qytetit bregdetar
dje bënë me dije se janë ar-
restuar tre autorët e dys-
huar të krimit. Në pranga ka
përfunduar në pranga Arif
Bejtja , i cili dy ditë më parë
mbeti i plagosur gjatë sher-
rit me armë si  dhe Namik
Bejtja 30-vjeç dhe Jaçe Bejt-
ja 22-vjeç, banues në fshatin
Mavrovë.  Sipas bluve, të tre
të arrestuarit janë të afërm
me njëri-tjetrin. Pas kry-
erjes së veprimeve hetimore,
hetuesit e çështjes pohuan
se kryeadministratori Argjil
Gjoka sapo kishte dalë nga
shtëpia për të inspektuar
rrugën ku po kryheshin dhe
punimet, kur u qëllua me
armë në gjoks dhe ndërroi
jetë në spitalin e Vlorës.

Ndërkaq, në lidhje me
këtë ngjarjeje është shpallur
në kërkim edhe  32-vjeçari
me inicialet M.P. (B), banues
në Vlorë, ndërsa po punohet
për kapjen e tij. Po të njëjtat
burime sqaruan se këta  per-
sona në bashkëpunim me

njëri-tjetrin për motive të
dobëta kanë tentuar të vra-
sin me armë zjarri tip pisto-
letë dy vëllezërit F.O. dhe
A.O., (70 dhe 65 vjeç), por pas
ndërhyrjes për të shuar kon-
fliktin humbi jetën kryetari
i Njësisë Administrative
Kotë, Argjil Gjoka. Materia-
let në ngarkim të këtyre sh-
tetasve iu referuan
prokurorisë, për veprat pe-
nale "Vrasja në rrethana të
tjera cilësuese" kryer në
bashkëpunim dhe "Mbajtja
pa leje e armëve dhe muni-
cioneve luftarake". Vrasja e
kryeadministratorit të Një-

sisë Administrative Kotë,
Argjil Gjoka, ka tronditur
banorët e fshatit Petë të Se-
lenicës. Me lot në sy dhe të
tronditur, banorët
rrëqethin me rrëfimet e
tyre. "Mësuam për ngjar-
jen, djali ishte administra-
tor, djalë i lagjes. Erdhi
këtu për të ndërtuar fsha-
tin. Për të na ujdisur ne. Po
pse nuk na vuri një bombë
të tërëve dhe të kishte jetën
e tija. Të na kishte vrarë ne
pleqve dhe jo atë", u shpreh
me lot në sy një prej banor-
eve. Madje, ajo tha se Gjo-
ka nuk e ka këtu familjen,

gruan dhe dy djemtë, por i
ka në Greqi.

"Ai ishte njeriu i shenjtë.
Njeri punëtor. Nuk di kush i
ka vrarë. Dje me ata isha.
Njeri i punës. Fare konf-
likte", pohoi një tjetër ban-
or i tronditur. "Si njohim ata
që e vranë, rrinë në pyll.
Jam shumë e tronditur, e
mësuam nga televizori ng-
jarjen". Janë këto disa nga
rrëfimet e banorëve, të tron-
ditur ngjarjen e rëndë e
duke mos kursyer fjalët e
mira për administratorin
Gjoka dhe punët e tij të bëra
në fshat.

KUKËSKUKËSKUKËSKUKËSKUKËS - Policia e Kukësit
ka vënë në pranga dy
doganierë dhe shoferin e
një furgoni për kontra-
bandë. Sipas të dhënave
zyrtare, specialistët e sek-
sionit për hetimin e krim-
it ekonomik e financiar në
DVP Kukës, në vijim të
punës për goditjen e aktiv-
itetit të kontrabandimit të
mallrave, arrestuan në fla-
grancë shtetasit; G.Sh., 29
vjeç, banues në Shtiqen,
Kukës, H.B., 59 vjeç, ban-
ues në Tiranë, me detyrë
doganier në doganën e
Morinës dhe B.V., 47 vjeç,
banues në Kukës, me
detyrë doganier në
doganën e Morinës. Ar-
restimi i shtetasit G.Sh., u
bë pasi, në aksin rrugor
Morinë-Kukës nga shër-

bimet e DVP, është ndaluar
automjeti tip "Iveko" fugon
mallrash, me drejtues sh-

tetasin e mësipërm, i cili
kishte të ngarkuara 267
pako lëndë plastike (mate-

riale ndërtimi) pa doku-
mente shoqëruese. Pas
veprimeve hetimore re-
zultoi se ky shtetas ka
hyrë nga PKK Morinë, pa
kryer detyrimet dogan-
ore. Arrestimi i shteta-
sve H.B., dhe B.V., u bë
pasi ,  duke qenë në
detyrë, nuk kanë kryer
veprimet për zhdogan-
imin e mallit. Në cilësinë
e provës materiale  u
sekuestrua mjeti  së
bashku me mallin. Mate-
rialet  për veprime të
mëtejshme i  kaluan
prokurorisë pranë
Gjykatës së  Rrethit
Gjyqësor Kukës, për ve-
prat penale "Kontraban-
da me mallra të tjera"
dhe "Kontrabanda nga
punonjës që lidhen me
veprimtarinë doganore".

Tre autorët e arrestuar për
vrasjen e kryeadministratorit
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DOKUMENTET

1.Kërkesën për kompensimin e
pronës, sipas formatit tip, që i vihet
në dispozicion nga ATP;
2.Dëshminë e trashëgimisë për të
gjithë trashëgimtarët e ligjshëm të
subjektit përfitues, sipas radhës së
trashëgimtarëve, në përputhje me
përcaktimet e Kodit Civil;
3.Prokurën e posaçme, të nënshkruar
nga të gjithë subjektet që përfitojnë
kompensim, ku si tagër i nevojshëm
të jetë edhe e drejta për të tërhequr
vlerën financiare, në emër të tyre. (Në
rastet kur nuk është e mundur të
dorëzohet prokura e posaçme, secili
bashkëpronar apo një pjesë e tyre,
paraqesin kërkesë individuale apo të
përbashkët, për pjesën takuese në
pronën që kompensohet. Në rastin e

EKONOMI

Lista me përfituesit në Berat, Elbasan, Librazhd, Durrës, Tiranë, Shkodër, Korçë, Lezhë, Vlorë, Sarandë

ATP: 500 pronarët që marrin 229 milionë lekë
Tetë dokumentet që duhet të dorëzojnë përfituesit në ‘Agjenci’

Ornela Manjani

Agjencia e Trajtimit të
Pronave çel proce
durat për kompen-

simin e rreth 500 pronarëve
tokat e të cilëve janë zënë
nga ndërtimet pa leje. Fondi
i vënë në dispozicion është
mbi 229 milionë lekë dhe për-
fituesit janë në Berat, El-
basan, Librazhd, Durrës, Ti-
ranë, Shkodër, Korçë, Lezhë,
Vlorë, Sarandë
APLIKIMIAPLIKIMIAPLIKIMIAPLIKIMIAPLIKIMI

Agjencia e Trajtimit të
Pronave bën të ditur se pro-
cesi i pranimit të kërkesave
të subjekteve përfituesve do
të fillojë në datën 19.06.2019
dhe nuk do të jetë i kushtë-
zuar dhe i kufizuar në kohë.
ATP fton të gjithë subjektet
e interesuara, të paraqiten
pranë zyrave të saj, në
adresën Rruga "Muhamet
Gjollesha", Nr. 54, Tiranë,

çdo ditë nga e hëna në të
premte, për plotësimin e
kërkesës për kompensim
dhe dorëzimin e dokument-
eve përkatës. Subjekti
kërkues (subjekti  për-
fitues/trashëgimtari lig-
jor/përfaqësuesi me
prokurë), në momentin e
plotësimit të kërkesës për
kompensim. Ndërsa për
subjektet përfituese, kërke-
sa e të cilëve nuk është pran-
uar për mungesë dokumen-
tacioni gjatë procedurave të
mëparshme, kanë të drejtë
të riaplikojnë. Këto sub-
jekte nuk paguajnë tarifë
shërbimi, nëse provojnë
pagimin e saj gjatë aplikim-
it të mëparshëm. Në vendi-
min e Këshillit të Minis-
trave që i referohet ATP thu-
het se masa e kompensimit
financiar për pronarët e pa-
surive të paluajtshme që
preken nga ndërtimet e le-
galizuara, referuar karte-
lave të pasurive sipas ZVR-

PP-së, është 33 964,81 m² dhe
vlera totale e kompensimit
financiar është 229 092 338,97
lekë. Ndërkohë qeveria ur-
dhëron zyrat vendore të
regjistrimit të pasurive të
paluajtshme Berat, El-
basan, Librazhd, Durrës, Ti-
ranë, Lushnjë, Shkodër, Ko-
rçë, Lezhë, Vlorë, Sarandë,
Gjirokastër, Kavajë dhe
Kukës të regjistrojnë, bren-
da 5 (pesë) ditëve nga hyrja
në fuqi e këtij vendimi, kal-
imin e së drejtës së pronësisë
së parcelave ndërtimore dhe
hipotekën ligjore mbi to, në
përputhje me përcaktimet e
pikave 15 e 16, të vendimit
nr.1095, datë 28.12.2015, të
Këshillit të Ministrave, "Për
përcaktimin e rregullave të
bashkërendimit të punës,
ndërmjet ALUIZNI-t dhe
ZQRPP-së, dhe të proce-
durave apo kufizimeve që
zbatohen për efekt të
regjistrimit të pasurive të
legalizuara".

kërkesave individuale të secilit
bashkëpronar apo të një pjese të
tyre, për çdo kërkesë të kryer,
paguhet tarifë shërbimi në vlerën 2
000 lekë, pavarësisht se i përket të
njëjtës pasuri të paluajtshme);
4.Vërtetimin origjinal të lëshuar nga
një bankë e nivelit të dytë për hapjen
e llogarisë bankare në emër dhe për
llogari të subjektit përfitues, ku
përcaktohet edhe numri i llogarisë
bankare (IBAN), ku do të
transferohet vlera financiare e
përfituar;
5.Fotokopjen e dokumentit të
identifikimit;
6.Mandat pagesën, që vërteton
pagimin e tarifës së shërbimit në
vlerën 2 000 (dymijë) lekë.

PRONARËT QË MARRIN 229 MILIONË LEKËPRONARËT QË MARRIN 229 MILIONË LEKËPRONARËT QË MARRIN 229 MILIONË LEKËPRONARËT QË MARRIN 229 MILIONË LEKËPRONARËT QË MARRIN 229 MILIONË LEKË
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Ministria e Finan
cave dhe Ekono
misë ka çelur kës-

tin e njëmbëdhjetë të
shpërndarjes së dëmshpër-
blimit për ish- të dënuarit
politikë të regjimit komu-
nist për subjektet përfituese
të kategorisë parësore. Min-
istrja Anila Denaj ka firmo-
sur urdhrin përkatës për
çeljen e këtij kësti, përkatë-
sisht Urdhrin nr. 217, datë
10.6.2019, me anë të të cilit
ngarkohet Drejtoria e Page-
save dhe Dëmshpërblimeve,
në Drejtorinë e Përgjiths-
hme të Thesarit për zba-
timin e tij. Urdhri është fir-
mosur në përfundim të likui-
dimit të këstit të 10-të për 75
subjekte përfituese të kate-
gorisë parësore, nga 84 sub-
jekte të përllogaritura në
total. Përfituesit e kategor-
isë parësore, të cilët presin
t'u disbursohet ky këst përl-
logariten të jenë 70 në total,
20 prej të cilëve u likuidohet
e plotë vlera e miratuar me
Vendim të Këshillit të Min-
istrave në këstin e 11-të. Fon-
di në dispozicion, i cili do të
përdoret për likuidimin e
këtij kësti, kap vlerën prej
55.216.887 lekë, ose e thënë
ndryshe 15% e fondit total
të miratuar, të mbetur në
dispozicion për këtë vit, i cili
do të përdoret për likuidimin
e këstit të 11-të. Kur ish-i dënu-
ari politik që jeton ose
trashëgimtari ligjor humbet
zotësinë juridike për të vepru-
ar, me vendim gjykate i është
përcaktuar kujdestari ligjor,
në këto raste veprimet nga
Ministria e Financave dhe
Ekonomisë bëhen në emër të
personit me këtë të drejtë.
Kujdestari ligjor duhet të dër-
gojë në Ministrinë e Finan-
cave: i). Vendimin e gjykatës
mbi kujdestarinë ligjore,
origjinale, ose kopje e njësuar.
ii). Numër llogarie bankare në
lek në njërën nga bankat e
nivelit të dytë, në emër të kujd-
estarit ligjor. iii). Dokument
identiteti (kopje ID-je, pasa-
porte) të kujdestarit ligjor. iv).
Deklarata personale e ap-
likuesit. Ish-të dënuarit poli-
tikë që jetojnë ose trashëgim-
tari ligjor kanë të drejtë ta
delegojnë me prokurë të
posaçme, tërheqjen e dëmsh-
përblimit financiar. Në këto
raste, veprimet nga Ministria
e Financave dhe Ekonomisë
kryhen në emër të personit me
këtë të drejtë. Personi me këtë
të drejtë duhet të dërgojë në
Ministrinë e Financave dhe

Ministria e Financave: Dokumentet që duhen dorëzuar sipas kategorive përfituese

Çelet kësti i 11 i pagesave për
ish-të dënuarit, 55 milionë lekë
Kategoria parësore e ish-të dënuarve politikë

Ornela Manjani

Ekonomisë: i). prokurën e
Posaçme, origjinale, bash-
këlidhur duhet të ketë kopje
të vlefshme të dokumentit të
identitetit (kopje ID-je, pasa-
porte) për çdo të përfaqësuar.
ii). Numër llogarie bankare në
lek në njërën nga bankat e
nivelit të dytë, në emër të tij.

iii). Dokument identiteti (ko-
pje ID-je, pasaporte) të tij. iv).
Deklaratë personale e ap-
likuesit. Ish-të dënuarit poli-
tikë që jetojnë, ose trashëgim-
tari ligjor të cilët figurojnë të
?regjistruar në Regjistrin Ko-
mbëtar të Gjendjes Civile, pasi
kanë lënë nënshtetësinë sh-

TABELA 1. LISTA E DONATORËVE, ME
DHURIME MBI 100.000 NE ZGJ

1) Ish-të dënuarat politike gra, që jetojnë në
momentin e dhënies së pagesës.
2) Ish-të dënuarit politikë, që jetojnë në momentin e
dhënies së pagesës dhe që kanë moshën mbi 75
vjeç me hyrjen në fuqi të këtij ligji.
3) Ish-të dënuarit politikë, të cilët vuajnë nga
sëmundje të rënda, sipas përcaktimit të aktit
nënligjor të posaçëm.
4) Ish-të dënuarit politikë që jetojnë në momentin e
dhënies së pagesës, të cilët pavarësisht nga mosha,
kanë pasardhës të radhës së parë në moshë të
mitur, me hyrjen në fuqi të këtij ligji.
5) Ish-të dënuarit politikë që nuk jetojnë dhe që kanë
trashëgimtarë të radhës së pare në moshë të mitur,
me hyrjen në fuqi të këtij ligji.
6) Ish-të dënuarit politikë që jetojnë në momentin e
dhënies së pagesës dhe që kanë moshë nën 75 vjeç
me hyrjen në fuqi të këtij ligji.
Të gjitha subjektet përfituese, të cilët janë pjesë e
nënkategorisë së parë dhe të dytë duhet të paraqiten
në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë për të
plotësuar deklaratën personale të aplikuesit, me
qëllim mundësimin e printimit të certifikatës së tyre
personale nëpërmjet portalit të ofrimit të shërbimeve
të qytetarëve 'online', 'e-Albania'. Gjithashtu, këto
subjekte duhet të depozitojnë pranë zyrave tona:
i. Numër llogarie bankare në Lek në njërën nga
bankat e nivelit të dytë që vepron brenda territorit të
Republikës së Shqipërisë (personat që depozitojnë
numrin e llogarisë bankare duhet që të sigurohen që
llogaria bankare, në të cilën do të depozitohet kësti i
radhës, të jetë ende aktiv).
Për nënkategorinë e tretë parësore ish-të dënuarit politikë, të
cilët vuajnë nga sëmundje të rënda, dokumentet që duhet të
depozitojnë janë:
i. Deklarata personale e aplikuesit.
ii. Numër llogarie bankare në lek, në njërën nga bankat e nivelit të
dytë që vepron brenda territorit të Republikës së Shqipërisë
(personat që depozitojnë numrin e llogarisë bankare duhet që të
sigurohen që llogaria bankare, në të cilën do të depozitohet kësti i
radhës, të jetë ende aktiv).
iii. Vendimi i KMCAP, (KEMP-i epror), i cili vërteton humbjen e plotë
të aftësisë për punë, origjinale. Vendimi duhet të jetë plotësuar
saktë, me shkrim të lexueshëm, pa korrigjime, duhet të ketë të
shkruar emrin/ mbiemrin e anëtarëve të KMCAP dhe nënshkrimin e
tyre me vulën e komisionit.
iv. Epikrizë për sëmundje onkologjike, malinje dhe sëmundje të
gjakut të pashërueshme të lëshuara nga: Qendra Shëndetësore
Universitare "Nënë Tereza", Spitali Universitar "Shefqet Ndroqi",
Spitali Universitar "Mbretëresha Geraldinë", Spitali Universitar
"Koço Glozheni". Kjo epikrizë përgatitet nga mjeku që trajton të
sëmurin, nënshkruhet me emrin dhe mbiemrin e mjekut kurues.
Shefi i shërbimit vërteton saktësinë e diagnozës dhe e
nënshkruan këtë dokument dhe në fund, epikriza firmoset nga
drejtuesi i institucionit shëndetësor me vulën përkatëse.
Për kategorinë e katërt parësore ish-të dënuarit politikë
që jetojnë në momentin e dhënies së pagesës, të cilët
pavarësisht nga mosha kanë pasardhës të radhës së
pare në moshë të mitur, me hyrjen në fuqi të këtij ligji,
dokumentet që duhet të dërgojnë janë:
i. Deklarata personale e aplikuesit.
ii. Numër llogarie bankare në lek në njërën nga bankat e nivelit të
dytë që vepron brenda territorit të Republikës së Shqipërisë
(personat që depozitojnë numrin e llogarisë bankare duhet që të
sigurohen që llogaria bankare, në të cilën do të depozitohet kësti i
radhës, të jetë ende aktiv).
iii. Certifikatë familjare ku të përfshihet fëmija i mitur.
iv. Certifikatë personale të fëmijës/fëmijëve të mitur.
Për kategorinë e pestë parësorë ish-të dënuarit politikë që nuk
jetojnë dhe që kanë trashëgimtarë të radhës së parë, të cilët janë
në moshë të mitur, me hyrjen në fuqi të  këtij ligjit, dokumentet që
duhet të dërgojnë janë:
i. Certifikatë vdekjeje e ish-të dënuarit politikë.
ii. Certifikatë e trungut familjar të ish-të dënuarit politikë, ku të
përfshihen: fëmija/fëmijët e mitur.
iii. Certifikatë personale e të miturit/miturve, trashëgimtarë të
radhës së parë të ish të dënuarit politikë që nuk jeton.
iv. Dëshmi trashëgimie për ish-të dënuarit politikë, origjinale ose
kopje e noterizuar.
v. Vendim gjykate të kujdestarisë mbi të miturin në rastin kur edhe
nëna/babai i të miturit nuk jeton më.
vi. Nr. llogarie bankare në lek, në emër të kujdestarit ligjor të
të miturit, në njërën nga bankat e nivelit të dytë që vepron
brenda territorit të Republikës së Shqipërisë (personat që
depozitojnë numrin e llogarisë bankare duhet që të sigurohen
që llogaria bankare, në të cilën do të depozitohet kësti i
radhës, të jetë ende aktive),
vii. Dokument identiteti (kopje ID-je, pasaporte) të kujdestarit ligjor.

qiptare ose figurojnë me dy
nënshtetësi, duhet të dërgojnë
një dokument identifikimi të
vlefshëm (vërtetim gjallësie)
jo më e vjetër se sa një javë nga
data e dorëzimit, me vulë apos-
tile/i legalizuar nga vendi në
të cilin janë rezident, të përk-
thyer dhe noterizuar.
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dispozicion, i cili do të përdoret për likuidimin e këtij kësti, kap vlerën prej
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njërën nga bankat e
nivelit të dytë që

vepron brenda
territorit të

Republikës së
Shqipërisë (personat

që depozitojnë
numrin e llogarisë
bankare duhet që të

sigurohen që
llogaria bankare, në

të cilën do të
depozitohet kësti i
radhës të jetë ende

aktiv).

SHPALLJE ANKANDI
Zyra Permbarimore "E.G Bailiff Service" me përmbarues gjyqësor Enuar
Merko me adresë Rr. Ibrahim Rruova, Pall 64, Hyrja 8, Ap 1, Tiranë, njofton se
më date  03.07.2019  ora 8ºº - 16ºº në ambientet e saj, do të zhvillohet: Ankandi
i III-të për shitjen e pasurive të paluajtshme në pronësi të Z.Shpëtim Barjam
Boci:
-    Truall me sipërfaqe 2863 m², Nr.pasurie 88/16, Zona Kadastrale nr.2007,
Volumi 9, Faqe 107 ndodhur në Jorgucat Gjirokastër, me vlerë fillestare në
ankand 43,288.56 (Dyzet e tre mijë e dyqind e tetëdhjet e tetë pikë pesëdhjet
e gjashtë) EURO
- Truall me sipërfaqe 2317 m², Nr.pasurie 88/25, Zona Kadastrale nr.2007,
Volumi 9, Faqe 121 ndodhur në Jorgucat Gjirokastër, me vlerë fillestare në
ankand 35,033 (Tridhjetë e pesë mijë e tridhjet e tre) EURO
-  Truall me sipërfaqe 790 m², Nr.pasurie 88/23, Zona Kadastrale nr.2007,
Volumi 9, Faqe 119 ndodhur në Jorgucat Gjirokastër, me vlerë fillestare në
ankand 11,944.8 (Njëmbëdhjetë mijë e nëntëqind e dyzet e katër) EURO
- Truall me sipërfaqe 780 m², Nr.pasurie 88/20, Zona Kadastrale nr.2007,
Volumi 9, Faqe 111 ndodhur në Jorgucat Gjirokastër, me vlerë fillestare në
ankand 11,793.6 (Njëmbëdhjet mijë e shtatëqind e nëntëdhjet e tre pikë gjashtë)
EURO
- Truall me sipërfaqe 1750 m², Nr.pasurie 88/18, Zona Kadastrale nr.2007,
Volumi 9, Faqe 109 ndodhur në Jorgucat Gjirokastër, me vlerë fillestare në
ankand 26,460 (Njëzet e gjashtë mijë e katërqind e gjashtëdhjetë) EURO

 Të interesuarit të kontaktojnë në nr. e telefonit 0672027580, +355 4 22 31
888. email enuar.merko@gmail.com

UNITED NATIONS CHILDREN’S FUND (UNICEF)
Albania Country office

REQUEST FOR PROPOSAL FOR SERVICES

Subject:  Provision of services related to Media Monitoring and Analysis on Issues
Affecting Children in Albania.

The United Nations Children’s Fund (UNICEF) is seeking to receive proposals from interested
organizations/companies who wish to be considered for the provision of the above-mentioned services/
works.

Please consult UNICEF Albania website (https://www.unicef.org/albania/suppliers-and-service-
providers) or UN Albania website (http://www.un.org.al/employment-and-procurement) to
download the detailed RFPS document and other related requirements.

The proposals will be evaluated and selected in accordance with established UNICEF procedures.

The proposals must be delivered within the set deadline, in a sealed envelope which must be clearly
marked:

“LRPS-2019-9149580 - Provision of services related to Media Monitoring and Analysis on
Issues Affecting Children in Albania” to the following address:

United Nations Children’s Fund (UNICEF)
Rr. “Skënderbej”, ndërtesa e Agjencive të OKB-së, kati i tretë, Tiranë, Albania
Tel. +355 44548400; Website: www.unicef.org/albania

Relevant Dates: All interested companies must submit their application, not later than 24 June
2019, 16:00 hrs.
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Ceremonia e dhënies së bursave për studentët e “Luarasit” në universitetet europiane

Përfituesit marrin bursa në Kinë, Turqi e Rumani. Studentët: Ndihemi të privilegjuar

"Luarasi", bursa e trajnime për
studentët në universitetet europiane
Rektori Ethem Ruka: Po fuqizojmë parteritetin ndërkombëtar

Shkëmbimet akademike
dhe mundësitë për stu
dim apo trajnim jashtë

vendit janë ndër synimet
kryesore të universitetit "Lu-
arasi" në rrugën drejt
ndërkombëtarizimit. Tre stu-
dentët e Fakultetit
Ekonomik, Renis Vangjelaj,
Realb Taka dhe Ergys Basha
ishin të parët që provuan
këtë eksperiencë të vlef-
shme për të ardhmen e tyre
profesionale. Për një semes-
tër ata ndoqën studimet në
universitetin Sehir në Stam-
boll të Turqisë e përfaqësu-
an me rezultate të shkëlqy-
era vendin e origjinës.
BASHKËPUNIMI

Rektori i univeritetit,
prof. dr Ethem Ruka vlerë-
soi bashkëpunimin me uni-
versitet e huaja dhe theksoi
se po punohet intensivisht
për të fuqizuar partneritetin
ndërkombëtar. "Luarasi" iu
jep një rëndësi të veçantë
marrëdhënieve ndërko-
mbëtare, pra të bash-
këpunimit të 'Luarasit' me
institucione të tjera analoge
jashtë vendit nga i cili duhet
të përitojnë studentët dhe
pedagogët. Ne kemi punuar
intensivisht për të siguruar
lidhje me një sërë univer-
sitetesh në hapësirën evro-
piane. Studentët në të gjithë
botën bashkohen përmes
programit Erasmus plus, sh-
këmbejnë përvojat e tyre,
njihen. E rëndësishme ësh-
të që tre studentët e 'Luara-
sit' janë dalluar dhe kanë
marrë rezultate të shkëlqy-
era në raport me të gjithë
studentët e tjerë",-tha Ruka.
BURSA NË TURQI

Vetë studentët Renis
Vangjelaj, Realb Taka dhe
Ergys Basha që për një se-
mestër ndoqën studimet në
universitetin Sehir në Stam-
boll të Turqisë falenderuan
universitetin e stafin aka-
demik për mundësinë e
dhënë dhe iu bënë thirrje të
gjithë të interesuarve që të
aplikojnë në programin Er-
asmus Plus. "Duhet të falen-
derojmë Shkollën dhe gjithë
pedagogët me radhë, të cilët
ishin një mbështetje shumë
e madhe për ne e na orien-
tuan në çdo hap",tha stu-
denti. Ndërkohë kreu i
Këshillit Studentor ën "Lu-
arasi" Renis Vangjelaj tha se

rezultatet e larta në univer-
sitetin turk u arritën edhe
falë cilësisë së mësim-
dhënies në KUL. "Kaluam
shumë mirë duke marrë
parasysh që ne dolëm me
rezultate shumë të larta, kjo
nënkupton cilësinë e lartë të
mëdsimdhënies te 'Luara-
si'",-tha Vangjelaj. Sakaq
Basha iu sugjeroi të gjithë
studentëve që të provojnë
një eksperiencë të tillë
nëpërmjet programit Eras-
mus Plus.  "Ia sugjeroj çdo
studenti të aplikojë për Er-

asmus plus. Kur ata të diplo-
mohen, e kanë shumë të
thjeshtë të aplikojnë për
punë",-u shpreh studenti i
Ekonomikut.
SHKOLLA VERORE

Një tjetër mundësi do të
ofrohet për studentët ekse-
lentë të secilit fakultet në
Luarasi. Përkatësisht Aman-
da Hodaj, Rei Bengu dhe Ber-
narda Islamaj do të ndjekin
një shkollë verore në Ru-
mani. "Këtë e shoh si një ek-
speriencë shumë të mirë, e
cila do më ndihmojë shumë

në të ardhmën time aka-
demike. Në momentin që ne
shkojmë në një universitet
të huaj me studentë të tjerë
internacionalë, ne nuk jemi
thjesht studentë, por am-
basadorë të vendit tonë",-tha
studenti i Tekonologjisë së
Informacionit dhe Inova-
cionit. E të njëjtit mendim
është edhe Amanda. "Do të
jetë patjetër një eksperiencë
e vlefshme jo vetëm për mua,
por dhe për grupin. Do të
kemi mundësi të njohim
dhe të shprehim veten".
BURSA NË KINË

Studentja e vitit të parë
në degën Informatikë
Ekononike, Enriketa Qallija
tregon se mes dilemës për të
studiuar në shtet apo privat,
ajo zgjodhi "Luarasin". Pas
rezultateve të larta që arriti
në semestrin e parë, vetë
universiteti i ofroi bursë të
plotë në Kinë. "Mbarova se-
mestrin e parë në 'Luarasi'
,me rezultate shumë të mira
dhe nisur nga drejtuesit e
institucionit por dhe stafit

pedagogjik më është ofruar
një bursë shkollimi nga am-
basada e Kinës.",-tha Qallija.
Aktualisht është rritur gama
e universiteteve partnere
por vitin e ardhshëm syno-
het dyfishimi i numrit të
universiteteve të huaja
bashkëpunuese. Kështu stu-
dentët e interesuar mund të
aplikojnë për të përfituar
bursa studimi në Gjermani,
Itali, Austri, Turqi, Sllovaki,
Polani dhe Çeki duke sh-
kuar kështu drejt ndërko-
mbëtarizimit të Luarasit.
ERASMUS PLUS

Zyra Shqiptare Erasmus+
funksion në mënyrë auto-
nome, duke përfaqësuar in-
teresat e Komisionit Evropi-
an dhe përbën një qendër
reference për të gjithë ak-
torët e arsimit të lartë, apli-
kantët e mundshëm, për-
fituesit dhe të gjithë të in-
teresuarit e tjerë në lidhje
me aktivitetet e Erasmus+
në fushën e Arsimit të Lartë.
Funksionimi saj mbështetet
nga Agjencia Ekzekutive për

Arsimin, Kulturën dhe Medi-
at Audiovizuale (EACEA).
Zyra Erasmus+  luan një rol
të rëndësishëm në promov-
imin dhe këshillimin për ap-
likime në kuadër të pro-
gramit Erasmus+. Ky i fun-
dit ushtron, ndër të tjera,
këto funksione: përpunon,
promovon dhe shpërndan në
të gjitha Institucionet e Ar-
simit të Lartë (IAL) informa-
cionin dhe dokumentacionin
e Programit Erasmus+;

Këshillon, informon dhe
ndihmon të gjithë personat
e interesuar se si të ap-
likojnë në projektet Eras-
mus+; kryen monitorimin e
zbatimit të projekteve Tem-
pus, të cilët nuk kanë për-
funduar ende; mbështet dhe
koordinon aktivitetet e
grupit kombëtar të Ek-
spertëve për Reformat e Ar-
simit të Lartë, HERE (High-
er Education Reform Ex-
perts), të cilët kanë rol
këshillues dhe mbështetës
për arritjen e objektivave të
programit Erasmus+.

BURSAT
Studentja e vitit të parë në degën Informatikë
Ekononike, Enriketa Qallija tregon se mes dilemës
për të studiuar në shtet apo privat, ajo zgjodhi
"Luarasin". Pas rezultateve të larta që arriti në
semestrin e parë, vetë universiteti i ofroi bursë të
plotë në Kinë. "Mbarova semestrin e parë te
'Luarasi' me rezultate shumë të mira dhe nisur nga
drejtuesit e institucionit, por edhe stafit pedagogjik
më është ofruar një bursë shkollimi nga ambasada
e Kinës", - tha Qallija.



Rektori i universitetit “Luarasi”,
prof.dr Ethem Ruka

Voltiza Duro

SHKOLLA
VERORE
Një tjetër mundësi
do të ofrohet për
studentët ekselentë
të secilit fakultet te
“Luarasi”.
Përkatësisht
Amanda Hodaj, Rei
Bengu dhe
Bernarda Islamaj
do të ndjekin një
shkollë verore në
Rumani. "Këtë e
shoh si një
eksperiencë shumë
të mirë, e cila do
më ndihmojë shumë
në të ardhmën time
akademike”.
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Si do të bëhet korrigjimi i testit, 60 pikë në total. Rregullorja që duhet ndjekur

Matura 2019, zbardhen përgjigjet e sakta
të provimit të Gjuhës Shqipe dhe Letërsisë
QSHA: Skemat e vlerësimit për grupet përkatëse

Dje mbi 36 mijë mat
urantë në mbarë ven
din iu nënshtruan

provimit të dytë të Maturës
Shtetërore 2019-të, atij të
Gjuhës Shqipe dhe Letër-
sisë.  "Gazeta Shqiptare"
publikon sot përgjigjet e
sakta të testit në mënyrë që
nxënësit të mund të veri-
fikojnë përgjigjet që kanë
dhënë. Ndërkohë provimi i
Matematikës do të zhvillo-
het në 17 qershor të 2019-
ës. Në udhëzim bëhet me
dije për të gjithë mat-
urantët e vitit mësimor
2018-2019 se provimi me
zgjedhje do të mbahet në
24 qershor. "Administrimi
i provimeve të Maturës Sh-
tetërore 2019, bazohet në
Rregulloren e Maturës Sh-
tetërore 2019, miratuar me
urdhrin nr.  780,  datë
23.11.2018, të ministrit të

Arsimit, Sportit dhe Rin-
isë.  Drejtoria e Përgjiths-
hme e Politikave dhe Zhvil-
limit të Arsimit, Sportit
dhe Rinisë në MASR dhe
Qendra e Shërbimeve Arsi-
more, të përcaktojnë testin
për secilin provim të
Maturës Shtetërore.
Provimet e detyruara dhe
me zgjedhje të Maturës Sh-
tetërore 2019 fillojnë në
orën 10:00. Dhe zgjasin 2
orë e 30 minuta. Testet e
provimeve të detyruara

 

QENDRA E SHËRBIMEVE ARSIMORE 
 

 
PROVIMI I MATURËS SHTETËRORE  2019 

 
SESIONI I 

 
SKEMA E VLERËSIMIT TË TESTIT- ORIENTUESE 

 
 
Varianti A 

 
 
Lënda: Gjuhë shqipe dhe Letërsi - Gjimnazi 
_____________________________________________________________________________ 
 
Maturantë, 
 

qartë për arritjet tuaja në provim, duhet të keni parasysh: 
 
 
 Skema e korrigjimit është orientuese (siç parashtrohet edhe në emërtimin e skemës në krye të saj). Kjo do të 

thotë që: 
 

 për pyetjet me alternativa, ka vetëm një përgjigje të saktë; të tjerat, edhe pse mund të jenë të përafërta me 
përgjigjen e saktë, janë të gabuara; 
 

 për pyetjet e hapura,  përgjigjet në skemë nuk janë shterruese, për shkak se shpjegimi apo interpretimi 
nuk mund të parashkruhet, i plotë dhe i zbërthyer deri në detaje, në një skemë të tillë përmbledhur.  

 
 Gjatë ballafaqimit të përgjigjeve tuaja me përgjigjet në skemë, lexoni me kujdes shënimet për pyetjet me 

zhvillim, të cilat sqarojnë që përgjigjet tuaja do të vlerësohen me pikë edhe nëse nuk janë pikëpërpikë si 
përgjigjet që parashikohen në skemë,  

 

provimit të shpallura nga QSHA. 
 
 
Suksese!  

Skema e vlerësimit: Gjuhë shqipe dhe Letërsi 
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PJESA  I   

 
 
      Pëshpërima e tokës 

 
 
Pyetja 1  A 1 pikë  
 
Pyetja 2  B 1 pikë 
 
Pyetja 3  D 1 pikë 
 
Pyetja 4  A 1 pikë 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Pyetja 5    2 pikë  
 
Karakteristikat: 
 

 Paragraf i shkurtër; 
 Siguron lidhjen e titullit me paragrafët zhvillues; 
 Prezanton në mënyrë të përgjithshme referentin; 
 Siguron komunikim të drejtpërdrejtë mes autorit dhe lexuesit, duke përcaktuar kështu teknikën e 

komunikimit që do të shtrihet në të gjithë fragmentin. 
 
2 pikë  Nëse identifikon dy karakteristika të strukturës.  
 
OSE 
 
1 pikë  Nëse identifikon vetëm një karakteristikë të strukturës. 
 
0 pikë  Nëse përgjigjet gabim ose nuk përgjigjet fare.  
 
Shënim: 
 
Çdo përgjigje që lidhet me karakteristika gjuhësore të paragrafit, do të vlerësohet me 0 pikë. 

Skema e vlerësimit: Gjuhë shqipe dhe Letërsi 

 Gjuhë shqipe dhe letërsi - Gjimnazi                                                                                                  Varianti  A  

 
Pyetja 6  (a)  1 pikë  
 

Kundërvënia qëndron midis dy pamjeve, që në thelb, theksojnë: nga njëra anë praninë e ngjyrave dhe nga 
ana tjetër mungesën e tyre.  

 
 E errëta - ngjyrat; 

 
OSE 
 

 Ditët e errëta të dimrit- ngjyrat rreth nesh; 
 
OSE 
 

 Hareja e ngjyrave  gjërat e zymta, mendimet pa ngjyra (të zymta). 
  

1 pikë  Nëse identifikon kundërvënien.  
 
0 pikë  Nëse përgjigjet gabim ose nuk përgjigjet fare.  
 
Shënim: 
 
Nxënësi mund ta shkëpusë përgjigjen nga teksti ose ta shprehë me fjalët e veta. 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Pyetja 6 (b)  1 pikë  
 
Arsyeja:  

 
 Ne përqendrohemi tek e zymta, te mendimet e zymta. Këto na sundojnë dhe nuk na lejojnë të shikojmë 

ngjyrat e jetës.   
 
1 pikë  Nëse tregon arsyen pse nuk i shohim ngjyrat rreth nesh.  
 
0 pikë  Nëse përgjigjet gabim ose nuk përgjigjet fare.  
 
 
Nxënësi do të marrë pikë edhe kur në përgjigjen e dhënë jep një formulim më ndryshe se modeli i përgjigjes,  
por që komisioni i vlerësimit e gjykon të saktë. 
__________________________________________________________________________________________ 
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Pyetja 7  2 pikë 
 

Ndjesia që shkakton, mund të jetë:  
 

 mahnitja nga bota e gjallë dhe natyra; 
 dashuria për natyrën dhe botën e gjallë; 
 dashuria për jetën në tërësi; 
 kënaqësia e të qenit pjesë e botës njerëzore, që mund të shijojë e prekë gjithçka që ofron natyra përreth; 
 keqardhja që e gjithë kjo bukuri nuk do të jetë e përjetshme. 

 
Autori arrin të ngacmojë ndjeshmërinë e lexuesit duke shpalosur imazhe përmes: 

 
 teknikave të zgjedhura të përshkrimit (detajet shqisore); 
 gjuhës së pasur me detaje të të parit, të të prekurit, etj; 
 gjuhës së figurshme (përgjigje minimale);  
 një gjuhe të figurshme të pasur me epitete: damarë të bardhë të hollë e delikatë kaq të kadifenjta; 
 gjuhës metaforike: të ngopura me lëngun jetëdhënës, përshkruar nga damarë ...por që mbajnë jetën 

brenda; 
 enumeracionit (gjuhës së figurshme): të hollë e delikatë; 
 komunikimi në vetën e parë shumës, që e përfshin lexuesin dhe toneve shpesh bindëse të komunikimit. 

 
1 pikë  Nëse tregon një nga ndjesitë që shkakton leximi i pjesës. 
 
DHE 
 
1 pikë  Nëse tregon mënyrën se si autori e nxit këtë ndjeshmëri, duke u përqendruar në elementë të stilit. 
 
0 pikë  Nëse përgjigjet gabim ose nuk përgjigjet fare.  
 
Nxënësi do të marrë pikë edhe kur në përgjigjen e dhënë jep një formulim më ndryshe se modeli i përgjigjes,  
por që komisioni i vlerësimit e gjykon të saktë. 
__________________________________________________________________________________________ 
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Pyetja 8 (a)  2 pikë 
 
Figura stilistike që organizon titullin është: 

 
 personifikimi/ metafora. 

 
OSE 
 

 onomatopeja. 
 

 
Raporti: 

 
 Përmes kësaj figure krijohet një lidhje e ngushtë mes autorit dhe tokës së tij, ku toka që flet (pëshpërit) 

fiton vlera njerëzore, fiton frymë e shpirt dhe bëhet kështu shumë e afërt me autorin, i cili komunikon 
drejtpërdrejt me të.  

 
OSE 

 
 Kjo figurë e bën shumë të prekshme marrëdhënien midis autorit dhe tokës. Kjo e fundit i flet autorit, si 

një qenie njerëzore.  
 
OSE 

 
 Onomatopeja, figurë tingullore (pëshpërima) krijon atmosferën, me të cilën më pas do të lidhet kuptimi i 

të gjithë tekstit. Përmes përsëritjes së tingujve imitues, përcillet imazhi i një komunikimi të ngrohtë dhe të 
butë, që vjen si një pëshpërimë dhe ngacmon ndjeshmërinë e lexuesit. 

 

1 pikë Nëse  identifikon figurën e stilistikës 
 
DHE 
 
1 pikë Nëse shpjegon imazhin e krijuar. 
 
0 pikë   Nëse përgjigjet gabim ose nuk përgjigjet fare. 
 
 
Nxënësi do të marrë pikë edhe kur në përgjigjen e dhënë jep një formulim më ndryshe se modeli i përgjigjes,  
por që komisioni i vlerësimit e gjykon të saktë. 
__________________________________________________________________________________________ 

Skema e vlerësimit: Gjuhë shqipe dhe Letërsi 

 Gjuhë shqipe dhe letërsi - Gjimnazi                                                                                                  Varianti  A  
 
Pyetja 8 (b) 2 pikë 
 
Përgjigje e plotë 
 

Në përgjigjen e dhënë nxënësi duhet të interpretojë peshën që merr fjala verbëri dhe kontrastin që krijon kjo 
fjalë me ngjyrat. 
 

 Metafora e përdorur në fjalinë e mësipërme nxit një përfytyrim ngacmues për imagjinatën e lexuesit.  
Fjala verbëri në këtë rast nuk është përdorur në kuptimin e parë (mungesë e plotë e shqisës së të parit). Në 
kontekstin e mësipërm, ky përdorim lidhet me mungesën absolute të vëmendjes ndaj ngjyrave të jetës.  
Krijohet kështu një përqasje e kësaj mungese vëmendjeje me verbërinë. Verbëria nuk është gjë tjetër veçse 
errësirë e plotë, shkëputje kontakti me botën përreth, botën e ngjyrave dhe të ndriçimit (gjë që krijon edhe 
kontrastin në tekst). Kjo gjendje njerëzore është vërtet shumë e rëndë. Pikërisht këtë ngarkesë kërkon të 
transmetojë autori përmes këtij përdorimi: mungesa e vëmendjes ndaj ngjyrave të jetës është e njëllojtë me 
errësirën e plotë, mosnjohjen, shkëputjen nga realiteti i botës që na rrethon.    
 

 
Përgjigje e pjesshme 

 
 Autori ka dashur të theksojë një lloj pandjeshmërie ndaj ngjyrave. 

 
OSE 

 
 Vetëm natyra me ngjyrat e saj, mund ta shpëtojë autorin nga verbëria ndaj ngjyrave. 

 
OSE 

 
 Verbëria ndaj ngjyrave domethënë të jesh indiferent ndaj tyre, të mos i shohësh ato. 

 
2 pikë  Nëse interpreton në mënyrë të plotë forcën e metaforës në fjalinë e dhënë. 
 
OSE 
 
 
1 pikë  Nëse interpreton në mënyrë të pjesshme forcën e metaforës në fjalinë e dhënë. 
 

0 pikë           Nëse përgjigjet gabim ose nuk përgjigjet fare. 
 
Nxënësi do të marrë pikë edhe kur në përgjigjen e dhënë jep një formulim më ndryshe se modeli i përgjigjes,  
por që komisioni i vlerësimit e gjykon të saktë. 
__________________________________________________________________________________________ 

PËRGJIGJET E SAKTA TË PROVIMIT TË GJUHËS SHQIPE DHE LETËRSISË

dhe me zgjedhje hartohen,
administrohen dhe vlerë-
sohen nga QSHA-ja",-thek-
sohet në udhëzimin e Min-
istrisë së Arsimit, Sportit e
Rinisë. Testi për secilin
nga provimet e detyruara
dhe me zgjedhje do të
vlerësohet me 60 pikë mak-
simale. Maturantët/kandi-
datët që rezultojnë mbetës
në provimet e Maturës Sh-
tetërore 2019, do të rijapin
provimet në sesionin e
dytë.

Voltiza Duro
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Pyetja 9   2 pikë 
 
Përgjigje e plotë 

 
 Fjala për autorin ka një peshë shumë të madhe, veçanërisht fjala e shkruar. Ai e përjeton atë si pjesë të 

shpirtit, një mjet për nxitjen e imagjinatës, një mjet për të kujtuar, kur gjërat nuk i sheh dot më apo kur 
nuk janë më. Fjala për të është imazh, ngjyrë, ndjesi. Fjala për të është pjesë e pandarë e shpirtit. 

 
Përgjigje e pjesshme 
 
Në përgjigjen e pjesshme nxënësi thjesht shfaq një mendim, një ide, por pa e zhvilluar atë.  
 

 Fjala për autorin ka peshë. 
 Ajo i nxit shumë ndjesi. 
 Fjala është e rëndësishme, pasi përmes saj shpreh shumë gjëra. 
 Fjala e lejon autorin të kujtojë gjëra që . 

 
 
2 pikë  Nëse shpjegon në mënyrë të plotë peshën që autori i jep fjalës. 
 
OSE 
 
1 pikë  Nëse shpjegon në mënyrë të pjesshme peshën që autori i jep fjalës. 
 
0 pikë  Nëse përgjigjet gabim ose nuk përgjigjet fare.  
 
Nxënësi do të marrë pikë edhe kur në përgjigjen e dhënë jep një formulim më ndryshe se modeli i përgjigjes,  
por që komisioni i vlerësimit e gjykon të saktë. 
__________________________________________________________________________________________ 
 
PJESA II    

Gjergj Fishta 
 
 
Pyetja 10 B 1 pikë 
 
Pyetja 11 C 1 pikë 
 
Pyetja 12 A 1 pikë 
 
Pyetja 13 C 1 pikë 
 
Pyetja 14 B 1 pikë 
 
Pyetja 15 D 1 pikë 
 
Pyetja 16 B 1 pikë 
 
Pyetja 17 D 1 pikë 
 
Pyetja 18 B 1 pikë 
 
Pyetja 19 C 1 pikë 
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Pjesa II 
 
Migjeni    Bukën tonë të përditshme falna sot...  
 
 
Pyetja 20 B 1 pikë 
 
Pyetja 21 D 1 pikë 
 
Pyetja 22 C 1 pikë 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Pyetja 23 (a)  2 pikë 
 
Detajet:  

 
 mungesa e bukës, mungesa e barnave, e ushqimit (supa, limonada), mungesa e rrobave. 

 
Shpjegimi: 

 
 Është detaj që dëshmon mungesën e kushteve minimale për ekzistencën njerëzore: të ngrënët, të pirët dhe 

të veshurit. Për më tepër, këto mungesa lidhen me detyrimet parësore që kanë prindërit për fëmijën (dihet 
që prindi sakrifikon gjithçka për mirëqenien e fëmijës së vet) dhe, nëse ato nuk mund të realizohen, 
atëherë nuk mund të flitet për jetë normale, por për varfëri ekstreme. 

 
 
1 pikë  Nëse identifikon një detaj në fragmentin e dhënë. 
 
DHE 
 
1 pikë  Nëse shpjegon pse ky detaj tregon modestinë e jetesës që bën familja e Kolës. 
 
0 pikë  Nëse përgjigjet gabim ose nuk përgjigjet fare.  
 
Nxënësi do të marrë pikë edhe kur në përgjigjen e dhënë jep një formulim më ndryshe se modeli i përgjigjes,  
por që komisioni i vlerësimit e gjykon të saktë. 
_________________________________________________________________________________________ 
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Pyetja 23 (b)  2 pikë 
 

 
E veçanta e sintaksës poetike:  
 

 shkallëzimi: asht futë, asht ngjitë, asht ngjeshë.  
 
OSE 
 
 enumeracioni: paçavra të ndyeta, mshisa të lagta. 

 
OSE 
 
 përsëritja artistike e foljes ndihmëse jam (asht). 

 
 
Interpretimi: 
 

 

 Përdorimi i shkallëzimit i jep shprehësi frazës, pasi situata, përmes shkallëzimit, shkon drejt 
përkeqësimit, për të krijuar imazhin e një gjendjeje të pashpresë. Mjafton të krahasojmë fjalët futë dhe 
ngjeshë. Në rastin e parë ka mundësi ndryshimi të situatës, më shumë se në rastin e dytë. Ky përdorim i 
figurës përkon me idenë e Migjenit mbi zbehjen dhe zhdukjen e vlerave shpirtërore, si pasojë e varfërisë 
së tejskajshme. Mënyra se si vjen dhe rëndohet gjendja, na kujton që e tashmja e personazhit parashtron 
fundin e tij tragjik. 

 
OSE 

 Enumeracioni ndihmon në paraqitjen e detajuar të mjedisit, detajim gati natyralist, që ndihmon në 
krijimin e një imazhi ngacmues për ndjeshmërinë e lexuesit.  

OSE 
 Përsëritja artistike e foljes ndihmëse asht përforcon (thekson) veprimin (gjendjen) dhe mbi të gjitha rrit 

efektin e shkallëzimit. Kjo përsëritje shton emocionalitetin e frazës dhe krijon një lloj ritmi thuajse poetik. 
 

1 pikë  Nëse tregon të veçantën e fjalisë. 
 
DHE 
 
1 pikë  Nëse interpreton forcën e shprehësisë përmes këtij përdorimi. 
 
0 pikë  Nëse përgjigjet gabim ose nuk përgjigjet fare.  
 
Nxënësi do të marrë pikë edhe kur në përgjigjen e dhënë jep një formulim më ndryshe se modeli i përgjigjes,  
por që komisioni i vlerësimit e gjykon të saktë. 
__________________________________________________________________________________________ 
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Pyetja 24 (a)  1 pikë 
 
Funksioni: 

 
 Mungesa e emrit të përveçëm e barazon këtë nënë më shumë nëna të tjera.  
 Ajo është njëra nga këto nëna, të dënuara të jetojnë fatin e tyre në kufi të ekzistencës.  
 Ajo bëhet simbol i gjinisë femërore të shoqërisë shqiptare që huajtësohet në nivel social, ekonomik dhe 

moral e shpirtëror.  
 Mungesa e emrit e përgjithëson fatin e saj (si nënë në radhë të parë, por edhe si grua), duke treguar se 

fenomeni i mjerimit dhe prostituimit a shitjes së trupit nuk është i izoluar, i përveçëm; ai po merr përmasa 
më të gjera (përgjigje që merr parasysh të gjithë novelën).   

 
1 pikë  Nëse shpjegon funksionin artistik të kësaj zgjedhjeje.  
 
0 pikë  Nëse përgjigjet gabim ose nuk përgjigjet fare.  
 
Nxënësi do të marrë pikë edhe kur në përgjigjen e dhënë jep një formulim më ndryshe se modeli i përgjigjes,  
por që komisioni i vlerësimit e gjykon të saktë. 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Pyetja 24 (b)  3 pikë 
 
Të dhënat:  
 

 Kola duket se nuk ka asnjë rrugëzgjidhje për të mbështetur familjen që po shkon keq e më keq. 
  (e nënkuptuar). 
 Djali është i sëmurë rëndë dhe ka nevojë për barna për shërim.  
 Varfëria e kësaj familjeje është e skajshme, ata nuk kanë as bukë të hanë.  

 
Pse janë vendimtare: 
 

 Të gjitha këto të dhëna janë vendimtare pasi varfëria e problemet e tjera të kësaj familjeje janë ekstreme  
dhe, në kushte të tilla, edhe vendimet do të jenë ekstreme. 

 
2 pikë  Nëse identifikon dy të dhëna nga fragmenti. 
 
DHE 
 
1 pikë  Nëse shpjegon pse ato janë vendimtare në vendimet e mëvonshme. 
 
0 pikë  Nëse përgjigjet gabim ose nuk përgjigjet fare.  
 
Nxënësi do të marrë pikë edhe kur në përgjigjen e dhënë jep një formulim më ndryshe se modeli i përgjigjes,  
por që komisioni i vlerësimit e gjykon të saktë. 
_________________________________________________________________________________________ 
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Pyetja 25 2 pikë 
 
Përgjigje e plotë 
 
Përgjigjja duhet të theksojë se në bazë të tragjizmit qëndron pikërisht tjetërsimi i të dy personazheve. 
 

 Të dy personazhet po tjetërsohen shkallë pas shkalle. Ky tjetërsim përbën edhe bazën e tragjizmit të tyre.  
Ata po jetojnë varfërinë më të skajshme, po vuajnë deri në kufijtë e ekzistencës. Kjo gjendje bëhet 
tragjike për faktin se, veç të tjerash, kjo shkallë mjerimi i tjetërson. Ata po humbasin vlerat njerëzore dhe 
po shkojnë drejt veprimeve që përmbushin nevojat më minimale, instinktet fillestare:  të hanë për të 
mbijetuar.  

 
OSE 

 
 Kola po kalon në një pasivitet gjithnjë e më të dukshëm, i paaftë, i pafuqishëm të ndryshojë gjendjen e tij 

dhe të familjes.  
Gruaja e tij, në buzë të mjerimit, po kërkon rrugën e shpëtimit për të birin, duke humbur veten dhe duke 
përdhosur dinjitetin e saj.   

 
OSE 

 
 Nga një personazh pasiv

të bërtasë. Sfida e mjerimit ia doli ta degradojë dhe huajtësojë atë. Nga ana tjetër gruaja, në emër të 
detyrimeve të saj si nënë dhe grua, po humbet cilësitë e veta morale.  

 
OSE 
 
 

 Të dy po humbasin vlerat morale, për shkak të mjerimit të skajshëm. 
 Të dy po humbasin në vorbullën e mjerimit, duke shkatërruar çdo vlerë morali brenda tyre. 
 Ata janë të lodhur nga mjerimi, të munduar nga tradhtia apo sëmundja e djalit. Këto i çojnë 

pashmangshmërisht drejt tjetërsimit final.  
 

 
Përgjigje e pjesshme 
 

 Varfëria e skajshme, po i çon në buzë të shkatërrimit përfundimtar. 
 Të dy po humbasin vlerat. 
 Të dy po ndryshojnë moralisht. 

 
2 pikë  Nëse shpjegon në mënyrë të plotë thelbin e tragjizmit te të dy personazhet. 
 
OSE 
 
1 pikë  Nëse shpjegon në mënyrë të pjesshme thelbin e tragjizmit te të dy personazhet. 
 
0 pikë  Nëse përgjigjet gabim ose nuk përgjigjet fare. 
 
Nxënësi do të marrë pikë edhe kur në përgjigjen e dhënë jep një formulim më ndryshe se modeli i përgjigjes,  
por që komisioni i vlerësimit e gjykon të saktë. 
__________________________________________________________________________________________ 
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Homeri   Iliada 
 

Pyetja 26 C 1 pikë 
Pyetja 27 D 1 pikë 
Pyetja 28 B 1 pikë 
__________________________________________________________________________________________ 
 

Pyetja 29    1 pikë 
 

 Mënyra e pritjes, me vaj dhe gjëmë (pikëllim, dhimbje etj), dëshmon për raporte të nderimit, respektit, 
vlerësimit, dashurisë.   

 

1 pikë  Nëse tregon domethënien që ka kjo mënyrë pritjeje. 
 

0 pikë  Nëse përgjigjet gabim ose nuk përgjigjet fare. 
 

Nxënësi do të marrë pikë edhe kur në përgjigjen e dhënë jep një formulim më ndryshe se modeli i përgjigjes,  
por që komisioni i vlerësimit e gjykon të saktë. 
__________________________________________________________________________________________ 
 

Pyetja 30   3 pikë 
 

Përgjigje e plotë 
 

Vargjet e para të fragmentit nisin me një shkallëzim:  I plasi vaji dhe vuri ulërimën  dhe vijojnë me 
metaforën:  duke u lëshuar (jo- duke rendur, që është veprim njerëzor), të gjitha të hiperbolizuara, të cilat 
shpalosin shkallën e lartë të dhimbjes tragjike për humbjen e Hektorit. Janë detaje të veprimit, që zbulojnë 
gjendjen shpirtërore të Kasandrës, dhimbjen pa kufi dhe tronditjen për humbjen e vëllait.  

 

Përgjigje e pjesshme 
 

 Atmosfera vjen e rënduar. Figura si: metafora japin shkallën e lartë të dhimbjes. 
 

OSE 
 Kasandra është e para që shpërndan lajmin e kobshëm. Figurativisht kjo realizohet përmes figurës së 

metaforës apo shkallëzimit. 
 

Si përcaktojnë tonin e të gjithë pjesës: 
 Që në dy vargjet e para përcaktohet gjithçka lidhet me tonet e përvajshme të të gjithë fragmentit: I plasi 

vaji e vuri ulërimën,/ duke u lëshuar përmes gjithë qytetit.- thotë poeti. Kështu fragmenti nis me lotët e 
Kasandrës dhe do të vijojë me lotët e pikëllimin e të gjithë popullit.  

OSE 
 Një vaj i këtyre përmasave që nis me Kasandrën, do të shtrihet në gjithë fragmentin, duke përcaktuar 

tonet e tij të zymta e të pikëlluara, që lidhen jo thjesht me humbjen e vëllait, por të princit dhe heroit, që 
ishte dhe mbështetja dhe shpresa e popullit. 

 

2 pikë  Nëse komenton në mënyrë të plotë dy vargjet hyrëse të fragmentit. 
 

OSE 
 

1 pikë  Nëse komenton në mënyrë të pjesshme dy vargjet hyrëse të fragmentit. 
 

DHE 
 

1 pikë  Nëse tregon se në ënyrë ato përcaktojnë tonin e të gjithë fragmentit. 
 

0 pikë  Nëse përgjigjet gabim ose nuk përgjigjet fare. 
Nxënësi do të marrë pikë edhe kur në përgjigjen e dhënë jep një formulim më ndryshe se modeli i përgjigjes,  
por që komisioni i vlerësimit e gjykon të saktë. 
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Pyetja 31 (a)  1 pikë 
 

 
Në përgjigje duhet të identifikohen dy vargje, ku kontrasti krijohet mes së shkuarës dhe së tashmes në mënyrën 
se si pritet heroi. 
 

 ju që dikur kreshnikut para i dilnit, /dhe ju gufonte zemra prej gëzimit,/ (tani) shkulnin leshrat duke i 
puthur kokën, turma rrotull me dënesë vajtonte;  

 
OSE 
 

 ju që dikur kreshnikut para i dilnit, /dhe ju gufonte zemra prej gëzimit/ (tani) që zunë përvajshëm 
këngën e përmotshme 

 
1 pikë  Nëse identifikon dy vargje që krijojnë kontrast. 
 
0 pikë  Nëse përgjigjet gabim ose nuk përgjigjet fare. 
 

__________________________________________________________________________________________ 
 
Pyetja 31 (b)  1 pikë 

 
Rite: 

 
 Vendosja e trupit në një shtrat të gdhendur, për të kryer ritet që i takojnë një princi. 

 
OSE 

 
 Vendosja e gjëmëtareve në krye të shtratit, për të kryer ritin e vajtimit.  

 

1 pikë  Nëse identifikon në fragmentin e dhënë një rit të respektimit të të vdekurit. 
 
0 pikë  Nëse përgjigjet gabim ose nuk përgjigjet fare. 
__________________________________________________________________________________________ 
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Pyetja 33  2 pikë 
 
Çfarë fiton Iliada  nga rrëfimi në vargje? 
 
Përgjigjja duhet të theksojë çfarë nga fiton vepra nga ky rrëfim në vargje, duke nënvizuar elemente të veçanta që 
mbart ky rrëfim. Përgjigjja duhet të përmbajë edhe shpjegimin se si do të kishte qenë kjo vepër, po të ishte në 
prozë, duke theksuar disa elemente që mbart proza. 
 
 
Përgjigje e plotë 
 

 Fiton më emocion, më ndjenjë, bëhet më e prekshme. E rrëfyer në vargje, ajo fiton një forcë më të madhe 
shprehëse, figuracion më të fuqishëm, muzikalitet, ritëm etj, që na lejon të ndiejmë së bashku me 
personazhet, të përjetojmë ndjesitë e tyre. 
 
Nëse do të ishte në prozë, figuracioni do të kishte qenë më i kufizuar, pasi peshën kryesore do ta mbante 
ngjarja në vetvete, vëmendje e lexuesit do të orientohej më shumë tek aksioni dhe më pak tek detajet që 
ngacmojnë ndjeshmërinë. 

 
OSE 

 
 Poema ka më shumë muzikalitet, më shumë figuracion, transmeton më shumë emocion dhe përfytyrim te 

lexuesi (dëgjuesi). Në prozë këto nuk janë dhe aq të dukshme, pasi vendin kryesor e zë ngjarja, veprimi. 
 
Përgjigje e pjesshme 
 

 E rrëfyer në poezi vepra fiton më shumë forcë. 
 
OSE 
 

 E treguar në vargje, vepra përçon më shumë emocion.  
 
OSE 

 
 Po të ishtë e rrëfyer në prozë, ajo do të ishte e përqendruar vetëm tek veprimi, ngjarja. 

 
OSE 

 
 E rrëfyer në vargje, vepra mbart më emocionalitet, kurse në prozë vëmendjen gjithçka do të ishte aksion. 

 
 
2 pikë  Nëse shpjegon në mënyrë të plotë se çfarë fiton vepra e rrëfyer në vargje. 
 
OSE 
 
1 pikë  Nëse shpjegon në mënyrë të pjesshme se çfarë fiton vepra e rrëfyer në vargje. 
 
0 pikë  Nëse përgjigjet gabim ose nuk përgjigjet fare. 
 
Nxënësi do të marrë pikë edhe kur në përgjigjen e dhënë jep një formulim më ndryshe se modeli i përgjigjes,  
por që komisioni i vlerësimit e gjykon të saktë.

Skema e vlerësimit: Gjuhë shqipe dhe Letërsi 

 Gjuhë shqipe dhe letërsi - Gjimnazi                                                                                                  Varianti  A  
 
Pyetja 34    8 pikë 
 
Për esenë do të ndiqen kriteret e mëposhtme: 
 
KRITERI I: SHTJELLIMI I IDESË     2 pikë 
 
Vlerësuesi do të shikojë nëse nxënësi: 
 shkruan një ese, ku përshkruan marrëdhënien që ka krijuar me natyrën;  
 përdor shembuj dhe ilustrime, fjalë kyç etj, për të përshkruar raportin e krijuar, duke iu referuar përvojës 

personale ose edhe përvojave të të tjerëve; 
 ka qartësi mendimi. 

 
KRITERI II: ORGANIZIMI DHE STRUKTURA E ESESË  2 pikë 
 
1 pikë  Struktura e esesë 
 
 respekton elementet e strukturës së esesë:     

- hyrjen; 
- zhvillimin    
- përfundimin. 

 
Nxënësi merr 1 pikë, nëse përgjigjen e dhënë e strukturon sipas skemës së mësipërme.  
 
1 pikë  Organizimi i esesë 
 
 
 organizim logjik, ku shfrytëzohen teknika të tilla, si: koherenca dhe unifikimi i paragrafëve (lidhja logjike 

mes paragrafëve, kalimi në mënyrë të natyrshme nga njëri paragraf te tjetri). 
 
 
KRITERI III: STILI DHE ORIGJINALITETI   2 pikë 
 
Vlerësuesi do të shikojë nëse nxënësi:  
 përmes gjuhës që përdor, krijon një përshtypje të përgjithshme për atë që do të shprehë; 
 shprehet me një gjuhë eseistike, përshkruese, subjektive; 
 leksik i shumëllojshëm dhe fjalor i pasur me detaje (ndjesore); 
 ka stil origjinal. 

 
KRITERI IV: SAKTËSIA GJUHËSORE    2 pikë 
 

(1 pikë sintaksa dhe 1 pikë drejtshkrimi) 
 

Vlerësuesi do të shikojë nëse nxënësi:  
 strukturon qartë përgjigjen nga pikëpamja gramatikore; 
 ndërton fjali të sakta dhe të qarta; 
 përdor fjali që variojnë në modele, gjatësi dhe ritëm; 
 ka saktësi drejtshkrimore. 

vijon nesërvijon nesërvijon nesërvijon nesërvijon nesër
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Opinioni i   Ditës

Nga Albert Hitoaliaj

U bënë njëzet vjet nga ndë
rhyrja e NATO-s në Kosovë
dhe realitetit ballkanik i

është shtuar në mënyrë të pandry-
shueshme, ekzistenca e shtetit të
dytë shqiptar. Në këtë material, si
kujtesë e homazh i atyre kohëve
të vështira, po sillet një diskutim i
zhvilluar në Parlamentin Europi-
an, në vitin 1989, 30 vjet të sh-
kuara, lidhur me situatën në
Jugosllavi dhe gjendjen e rëndë në
Kosovë. Materiali është pjesë e bot-
imit: "Sitting of  Thursday, 13 April
1989, Debate on topical and urgent
subjects of major importance". Në:
Official Journal of  the European
Communities, No 2-377, Debates of
the European Parliament. 1989-90
Session, Report of proceedings,
from 10 to 14 April 1989. Europe
House, Strasbourg: (1989: 282-283).
Ai ofron pikëshikimet e eurode-
putetëve gjermanë, të një belgu e
të një greku. Ndërsa të gjithë për-
mendin problemin djegës të Kos-
ovës, përfaqësuesi grek i "qan" hal-
lin minoritetit serb në Kosovë dhe
atij grek në Shqipëri(!). Koha tre-
goi që ai nuk ishte qëndrimi i
thjeshtë i një deputeti, por orien-
tim strategjik i shtetit grek, që
kishte lidhje me Shqipërinë dhe me
Serbinë.

Procesi i lindjes së shtetit të
Kosovës i kushtoi kombit shqiptar
mijëra të vdekur, të plagosur e të
gjymtuar, të përdhunuar e të
linçuar, të zhdukur pa nam e nis-
han që akoma nuk dihet se ku u
kanë përfunduar eshtrat. Por, Ko-
sova lindi. Ajo pa dritën e lirisë.
Një liri e pritur me shekuj. Një liri
e paguar me durim, gjak dhe e fitu-
ar vetën në sajë të rezistencës uni-
ke shqiptare, - unike ashtu siç e ka
treguar historia e tre mijë viteve
të fundit.

Edhe pse shqiptarët ishin ndër
të parët dhe më rezistuesit, që ng-
ritën krye në Perandorinë Os-
mane, ata ishin të fundit në
tragjedinë e tyre, që u quajt "Sh-
qipëri londineze": gjysma e trojeve
dhe e popullsisë mbeti jashtë këtij
shteti. I pashlyeshëm është kon-
tributi i shqiptarëve në luftën an-
tiosmane që u quajt "Revolucioni
Grek"; i pashlyeshëm është roli i
tyre në krijimin e shtetit të ri grek
me kufij deri në Artë, e mandej në
të gjitha etapat e zgjerimit të aty-
re kufijve, deri në 1913; i pashlye-
shëm është kontributi i tyre, në të
gjithë zhvillimin e Greqisë. Arbrit
e Greqisë dhanë gjakun, djersën,
mendjen e zemrën e tyre për shte-
tin e kombin grek. Ata i dhanë
shpirtin e tyre, shpirtit të Greqisë.
U tretën si kripa në ujë dhe u kon-
sideruan thjesht "vëllezër"

ortodoksë që flisnin një dialekt
tjetër. Jo gjuhë shqipe, por një "di-
alekt" tjetër të vjetër, - që kuptohej
vetëm nga shqiptarët ama. Nuk
pati universitete në gluhën e tyre
arbërishte; nuk pati tabela e tek-
ste dygjuhëshe për kombin krye-
sor të Greqisë (meqë nuk quhen
minoritarë); nuk pati katedra apo
institute të kulturës popullore, që
të studionin vallet dhe këngët e
tyre heroike e idilike, edhe pse ato
u përkthyen dhe u futën në fondin
e kulturës "greke"; nuk pati ndon-
jë shenjë mirënjohjeje, qoftë sa për
sy e faqe ndaj tyre, as për fus-
tanellën shqiptare që Mbreti Oto e
bëri kostum kombëtar të Greqisë;
nuk pati, e çfarë nuk pati... Asgjë!
Shihni arbëreshët e Italisë se kush
janë dhe shihni arbrit e Greqisë,
apo arvanitët: njëra palë me fla-
mujt e kuq me shkabë dykrenore
kastriotase, në Pashkën
ortodokse të ritit bizantin, e pala
tjetër, - me mbiemra që një "dreq" e
di se përse ua kuptojmë vetëm ne
shqiptarët(!), - që jo vetëm shenjë
flamuri nuk ka, por kujton se sh-
qiptarët janë komb tjetër e i ndry-
shëm prej tyre. Arbëresh dhe ar-
vanitas - kaq mjafton për të parë
së ç'fuqi ka asimilimi i organizuar
shtetëror.

Ky krahasim kaq minimal, për
një problem shumë të gjerë që ka
lidhje me vendin e popullsisë sh-
qiptare në historinë ballkanike
dhe në politikën e gadishullit, vlen
të sillet ndër mend tash, meqë si
kusht nga Greqia, për çeljen e ne-
gociatave me BE, na është vënë në
mënyrë të përsëritur e të vazh-
dueshme, respektimi i të drejtave
të minoritetit grek. Se kur nuk
janë respektuar të drejtat e minori-
tetit grek në Shqipëri, i cili ka atd-
he po atë Greqi që nuk njeh mi-
noritete, këtë nuk mund ta thotë
askush. Së paku, për të qenë "loko-

motivë" e integrimit evropian ball-
kanik, siç pretendon, Greqia mund
të jepte një shembull fqinjësie të
mirë me shqiptarët, duke njohur
shtetin e Kosovës. Kjo nuk ndodh
dhe me ç'na mëson diplomacia
kësaj ane, kjo nuk do të ndodhë pa
u paguar, pa u blerë shtrenjtë nga
shqiptarët. Për të kuptuar atë dis-
kutim të vitit 1989 në Parlamentin
Europian duhet shtjelluar gjerësia
e strategjive shtetërore greke e
serbe, në bashkëpunim me fuqi të
tjera, si Rusia, dhe pse jo, edhe me
botën e krimit. Po sjell veç disa
dromca të tilla.

PSE KJO MOSNJOHJE
GREKE PËR KOSOVËN?

Në raport me shqiptarët, në
Ballkan grekët kanë vetëm një
frikë: bashkimin dhe fuqizimin e
tyre. Ata e shohin elementin sh-
qiptar si kërcënim, edhe pse kurrë
nuk ka pasur asnjë veprim apo
strategji shqiptare kundër tyre. E
kundërta, ka ndodhur! Disa
përgjigje të lidhura me këtë frikë
dhe me miqësinë (strategjike) gre-
ko-serbe e sjell arvanitasi Takis
Michas në librin e tij: Unholy Alli-
ance: Greece and Miloševi?'s Ser-
bia (College Station: Texas A&M
University Press, 2002). Sipas tij, me
rënien e "perdes së hekurt" dhe
ndarjes Lindje-Perëndim, u projek-
tuan linja të tjera ndarjeje, të cilat
i zhvillon edhe Huntington në teor-
inë e tij të përplasjes së qytetëri-
meve. Greqia e sheh veten si pjesë
e linjës ortodokse Rusi-Serbi-Gre-
qi që i kundërvihet linjës mysli-
mane turke, përfshirë edhe Sh-
qipërinë në të. Ashtu siç Hanting-
ton vë në dukje, Greqia ka qenë
gjithnjë një "anomali", e cila nuk
ishte kurrë e aftë që të pranonte
"parimet dhe traditat" e NATO-s
dhe të BE-së, ndërsa "udhëheqësit
e saj shpeshherë dalin nga rruga e

tyre, duke devijuar nga normat e
Perëndimit dhe të antagonizojnë
qeveritë perëndimore". Një shem-
bull thelbësor i kthesës së politikës
së jashtme greke, pas ndarjes së
Europës sipas linjave të civilizi-
meve, është ai i konfliktit në ish-
Jugosllavi. Sipas Hantingtonit,
politika greke ishte tërësisht e
ndryshme nga ajo e NATO-s dhe e
partnerëve të BE-së: mbështeti në
mënyrë aktive serbët, kundërshtoi
idenë e NATO-s për veprime usht-
arake kundër tyre dhe, theu em-
bargon e naftës së Kombeve të
Bashkuara. Ky afrim me Serbinë
shoqërohet njëkohësisht edhe me
një afrim me Rusinë, duke bërë që
me kalimin e kohës politika grek
të ketë, sipas Hunatingtonit, "një
orientim të fortë ortodoks".
Megjithatë, duket se teoria e Han-
tingtonit nuk e shteron përgjigjen
për sjelljen greke në politikën e
jashtme, përderisa Maqedonia
edhe pse ortodokse, nuk u favori-
zua në politikën e jashtme greke;
nga ana tjetër lidhjet e forta greke
me Muamar Kadafin apo Ushtrinë
Çlirimtare të Palestinës, përsëri, e
zbehin atë linjë.

Politika e jashtme greke është
më gjakftohtë se sa kjo linjë që
ngre Hantington, e cila mbahet si
frymë shoqërore atje, por në
skenën politike ajo nuk është e
vetmja shtysë. Nafta e Greqisë ka-
lonte përmes Shqipërisë duke thy-
er embargon dhe gjente rrugën për
Serbi, që nga Shkodra. Dy të tre-
tave të eksporteve të naftës nga
Greqia, në atë kohë, Shqipëria u
dha statusin "Jo të rregullta", por
ato nuk u frenuan nga Greqia. Një
raport sekret i Komisionit Euro-
pian, i vitit 1995, vinte në dukje
shkelje të njëpasnjëshme të sank-
sioneve tregtare, nga Greqia. Që
nga viti '92 e këtej në Glifadha,
lagjen e pasur të Athinës, vunë
bazat e tyre mafiozët serbë, të cilët
ishin të lidhur me mafien ruse. Ato
ishin qendrat e operacioneve fi-
nanciare të mafies ruso-serbe. Një
multimiliarder prej tyre ishte
Vladimir "Vanja" Bokan, mik i
ngushtë i Arkanit, i cili sipas
raporteve franceze udhëhoqi
trafikun e naftës, cigareve dhe
armëve dhe u rekrutua nga shër-
bimet sekrete greke "për kontra-
bandën e naftës për llogari të Mi-
cotaqisit dhe Millosheviçit".
Qeveria greke në këmbim i dha
nënshtetësi greke dhe e bëri syrin
qorr për aktivitetin e tij kriminal.
Sipas raporteve të ndryshme, ai
përfaqësonte liderin Millosheviç
përmes llogarive të shumta në
Greqi (llogaritë e Vanjas kishin
degëzime deri në Panama, Qipro
etj.). Por, në Glifadha e kishte rezi-

dencën edhe Milorad "Legija" Ule-
mek, shef  i Forcave Speciale serbe,
i cili urdhëroi vrasjen e ish-kryem-
inistrit serb, Gjingjiç. Po në këtë
lagje greke kanë qëndruar Damjan
dhe Srdana Dudiç, fëmijët e Dragan
"Fric" Dudiç, personit kyç të
kartelit të drogës Sharriç, etj. Lidh-
jet e shumta të krimit të organi-
zuar serb me mafien ruse dhe me
shtetin grek e shtetin serb, të aty-
re viteve, nuk ka si të mos kenë
pasur efekt te kombi shqiptar i të
gjitha trojeve etnike. Ato lidhje,
mbase do të zbardhen një ditë të
largët a të afërt dhe do sqarojnë
shumë enigma politike.

Koha e luftës së Kosovës ishte
koha kur media greke i hidhte ben-
zinë zjarrit, duke deklaruar se ush-
tarët turq do të vendoseshin në
kufirin greko-shqiptar për të ruaj-
tur Shqipërinë nga Greqia; se
NATO po planifikonte një luftë të
tretë ballkanike; se "Klintoni, kasa-
pi ndërkombëtar kishte hapur
dritën jeshile për një masakër", etj.
Fryma ishte e gjitha antiperëndi-
more dhe anti-NATO; audienca
greke ishte një viktimë e propa-
gandës së thellë serbe, e cila
shpërndahej përmes medies greke.
Ky "kasap" amerikan, për sh-
qiptarët është një hero. Kuptohet
se çfarë na ndan me grekët, në këtë
pikëshikim; ashtu siç na ndan me
pikëshikimin e peshkopit Sebas-
tianos, i cili në maj 1994 bënte thir-
rje që të futeshin tanket greke në
"Vorio Epir" dhe në tetor të po atij
viti, MAVI sulmonte e vriste usht-
arakët e pafajshëm shqiptarë në
postën e Peshkpisë. Nga shtypi i
Dioqezës së Dimitrias ata paramil-
itarë vrasës, u quajtën "heronj".
Për ne shqiptarët, ata janë
"kasapë". Kjo gjë na ndan e do na
ndajë përjetë me të dy popujt e tjerë
të Ballkanit, serbët e grekët: shtysa
e akteve heroike. Kjo gjë besoj se e
sqaron edhe qëndrimin e eurode-
putetit grek, z. Çunis, në vitin e
largët, - por jo dhe aq, - 1989.

EURODEPUTETI BELG, WILLY
KUIJPERS: "ASIMILIMI I
ARVANITËVE NË GREQI - PO
AQ TRONDITËS SA EDHE
RASTI I KOSOVËS"

Në vijim po jepet diskutimi i
zhvilluar në Parlamentin Europi-
an, në vitin 1989, lidhur me situ-
atën në Jugosllavi dhe gjendjen e
rëndë në Kosovë. Qëndrimi grek i
atyre ditëve ishte sinjali fillestar
për veprimet që u kryen më pas në
ndihmë të Serbisë dhe kundër ndë-
rhyrjes së NATO-s atje.

HÄNSCH (S). - (DE): Z. Presi-
dent, zonja dhe zotërinj, dua të flas
mbi Jugosllavinë dhe situ-
atën në Kosovë. Ky debat

30 vjet (1989-2019) nga diskutimi në Parlamentin Europian mbi gjendjen e rëndë në Kosovë

Qëndrimi europarlamentar grek i
1989-s për Kosovën, parathënie e
raporteve greko-serbe të 1999-s

Eurodeputeti belg, z. Willy Kuijpers: "Populli i vetëm ilir i Europës, populli shqiptar, i shpërndarë në katër shtete, ka pësuar diskriminim"
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nuk ka të bëjë me ofrimin e
ideve të thjeshta lidhur me

zgjidhjen e një problemi komple-
ks. Por, nëse në një shtet evropian
të lidhur ngushtë politikisht,
ekonomikisht, kulturalisht dhe
gjeografikisht me Komunitetin
Europian, ashtu si Jugosllavia; nëse,
në një shtet nënshkrues të Aktit Fi-
nal të Helsinkit, lindin konflikte et-
nike dhe shtypen me forcë, atëherë
duhet t'i kushtojmë vëmendje.

Për shumë vite politika e
Jugosllavisë ndaj pakicave të saja
etnike paraqiste një shembull për
shtetet e Ballkanit. Dhe, as nuk e
mendojmë se tani do të shpërthejë
një luftë civile. Në këtë kontekst,
meqë ra fjala, ekziston një gabim
në rezolutën e përbashkët lidhur
me përdorimin e ushtrisë. Por, ne
jemi të shqetësuar, se reforma
kushtetuese mund të çojë në një
përpjekje shumë të gjerë duke i
vendosur provincat autonome ser-
be, përfshirë edhe Kosovën, në të
njëjtën linjë. Ne jemi të shqetësuar
se një konflikt tjetër i dhunshëm
mund të lindë në Evropë, përveç
Irlandës së Veriut, vendit të
baskëve dhe Armenisë. Meqenëse
ne në Evropë, ndikohemi drejtpër-
drejt ose indirekt nga shpërthimi
i këtyre konflikteve, ne e
mirëpresim ftesën e Presidentit të
parlamentit jugosllav për një dele-
gacion të parlamentit tonë për t'u
informuar në vend. Këtë debat,
nuk po e zhvillojmë ngaqë mbësh-
tesim shpërbërjen e Jugosllavisë.

Ne duam të ruajmë dhe forcojmë
shtetin shumetnik jugosllav. Ne
jemi në favor të dhënies së të drejtës
së autonomisë për Kosovën. Por,
nga tjetër, nuk harrojmë as që mi-
noritetet serbe në Kosovë, duhet
të mbrohen dhe nuk duhet të mar-
gjinalizohen. Ne nuk e shohim sh-

qiptarizimin total të Kosovës si një
zgjidhje për konfliktin, madje edhe
më pak akoma mund të mbësh-
tesim lëvizjet separatiste. Por, sh-
typja me forcë e kërkesave të justi-
fikuara për pavarësi etnike, dhe në
veçanti kulturore brenda
Jugosllavisë nuk çon në integrim,
ashtu siç e dimë nga të gjitha për-
vojat tona evropiane. Kjo është
arsyeja se përse bashkëjetesa paqë-
sore midis popujve nuk mund të
sigurohet në terma afatgjatë nga
tanket dhe nga bajonetat, por
vetëm nga mirëkuptimi i
ndërsjellë, toleranca dhe lejimi të
dy popujve në hapësirën jugosllave
për vetëzhvillim.

KUIJPERS (ARC). - (NL): Z. Pres-
ident, zonja dhe zotërinj, jam i lum-
tur të flas këtu, në emër të popullit
të vetëm ilir të Evropës, - përkatë-
sisht popullit shqiptar, - të shpërn-
darë në katër shtete: Shqipëri,
Jugosllavi, Greqi dhe Itali. Është
vërtetë shumë e çuditshme që
provinca e Kosovës, në Jugosllavi,
sapo është zbuluar, pasi gjendja e
popullsisë shqiptare në Itali apo në
Greqi, sigurisht që nuk është më
pak e dhimbshme. Tjetërsimi/asi-
milimi i arvanitëve në Greqi, për
të cilin nuk ekziston asnjë statis-
tikë, është relativisht po aq tron-
ditës sa ç'është edhe rasti i Kos-
ovës në Jugosllavi. Tani është për-
dorur dhuna. Sipas të drejtës kush-
tetuese, shqiptarët kanë pësuar
diskriminim të konsiderueshëm.
Ç'kemi bërë dhe ç'vlerësim praktik
do të bëjmë? A do të japim bursa
për shqiptarët që nuk marrin
grante nga Beogradi? Isha në
zonën për të cilën flasim, në
Jugosllavi, dhe dëgjova se diplo-
matë të ndryshëm tregonin se me
mbështetjen e SHBA-së dhe me pël-

qimin e Bashkimit Sovjetik, po
ndërtohej një Serbi e fortë, një Ser-
bi që synohet të formojë një digë
Perëndimore kundër botës komu-
niste. Kjo është një teori. Nuk
mund ta provojmë kurrë këtë si e
bardha mbi të zezë [shënim A. H. :
të dokumentojmë]. Hapja e këtyre
dokumenteve mund të jetë e mun-
dur pas 100 vjetësh, por jo për mo-
mentin. Nacionalizmi serb, nacio-
nalizmi shtetëror është duke u
mbështetur në këtë mënyrë, nga
Komuniteti Europian. I kemi
dhënë Jugosllavisë kredi, vit pas
viti, jo vetëm për lidhjet rrugore
me Greqinë, por edhe për promov-
imin e mundësive të eksportit të
Jugosllavisë. Kjo është gjë e mirë
në vetvete, por ne duhet t'i vëmë
kushte. Është kryer dhunë kush-
tetuese në Kosovë. Thjesht, le të
mos përbuzim ata që kanë vdekur
dhe tanket që janë atje, por gjith-
ashtu të ndiejmë keqardhje që ësh-
të ndryshuar kushtetuta, dhe, që
populli i vetëm ilir i Europës, si rrje-
dhim, ka pësuar diskriminim. Si
duhet të veprojmë? Komisioni duhet
të përgjigjet me një veprim të prerë!

TZOUNIS [ÇUNIS] (EPP). - (GR):
Z. President, zonja dhe zotërinj,
ngjarjet në Kosovë dhe numri
tragjik i të vdekurve dhe i të lënd-
uarve dëshmojnë sërish për
natyrën shpërthyese të nacional-
izmit ballkanik dhe për nevojën e
gjakftohtësisë dhe të maturisë, në
trajtimin e tij. Eksploziv, për sh-
kak të emocionalitetit dhe fana-
tizmit që e udhëheq atë, dhe gjith-
ashtu, për shkak të atyre që u nx-
iten pasionet, shpeshherë nga jas-
htë, e që mund të sjellin destabiliz-
im politik në rajone të tëra, për
shkak të tyre apo nën ndikimin e
sloganeve hipokrite. Për më tepër,

ndërhyrjet johistorike, siç është
ajo e parafolësit, nuk japin ndonjë
ndihmë për zgjidhjen e problemit.
Pra, pa marrë parasysh se si shi-
hen ngjarjet në Kosovë, nuk mund
të shpërfillim faktin se shumica sh-
qiptare në rajon ka një përgjegjësi
të madhe për shkak të shtypjes së
përgjithshme që i bëhet pakicës
serbe në rajonin autonom të Kos-
ovës. Ne, nuk duhet të harrojmë
se bashkëqytetarët e tyre përtej
kufijve, që supozohet se veprojnë
në mbështetje të së drejtave të pa-
kicave të bashkëqytetarëve të tyre,
shtypin pakicat që jetojnë brenda
kufijve të tyre në mënyrën më bru-
tale, përfshirë këtu edhe pakicën
greke vorio-epirote të njohur
ndërkombëtarisht, të cilëve u ndal-
ohet madje edhe pagëzimi i fëmijëve
e tyre me emrat që tregojnë be-
simin e tyre fetar. Nga ana tjetër,
dhuna, edhe në terma afatgjatë,
kurrë nuk ka zgjidhur ndonjë
problem, veçanërisht ato që lindin
nga ndërgjegjja kombëtare dhe
kulturore e një kombi. Shembujt e
Lindjes së Mesme, Armenisë, Bal-
tikut dhe së fundi Gjeorgjisë, na
kujtojnë çdo ditë se vetëm dialogu
i zhvilluar në një atmosferë
vetëpërmbajtjeje dhe qetësie mund
të ngjallë shpresën e sjelljes së
zgjidhjeve që kanë ndonjë shans
qëndrueshmërie. Draft-rezoluta e
propozuar për kompromis, para
nesh, përmban disa "kumbulla të
tharta" që EPP i përçmon. Si-
doqoftë, ajo ka përparësinë e mad-
he të shmangies së përfshirjes në
konfliktet e brendshme politike të
Jugosllavisë dhe që trajton eksk-
luzivisht respektimin e të drejtave
të njeriut dhe rivendosjen e një
klime të denjë dhe qetësie, si para-
kusht thelbësor për çdo lloj dia-
logu të sinqertë. Për këtë arsye, pa-

Nga Ben Andoni

(vijon nga faqja 1)(vijon nga faqja 1)(vijon nga faqja 1)(vijon nga faqja 1)(vijon nga faqja 1)

... sesa vlen një miqësi e tillë. Kjo,
sepse ka luftuar në shekuj për të
mbijetuar në gjirin e vendeve të
lira, por me historinë e saj është e
lidhur një pjesë e trashëgimisë së
madhe të kontinentit tonë. Për po-
lakët kjo quhet vlerë dhe moralin e
kanë në thelb të politikës së tyre,
që jo shpesh nuk i pëlqen aq shumë
Evropës. Kjo ishte arsyeja pse ar-
tikulimet e Shkëlqesisë së tij,
Ryszard Terlecki, në Tiranë jo
thjesht u dëgjuan me kujdes, por
edhe politikës shqiptare iu desh të
kuptojë se çfarë do të thotë të jesh
përfaqësues i një shteti të tillë si
Polonia. I biri i shkrimtarit dhe
gazetarit Olgierd Terlecki, në të ritë
e tij ishte pjesëmarrës i lëvizjes hipi
në Poloni dhe një nga eksponentët
e kësaj subkulture rinore në Polo-
ni. Sot, gjurmën e vetme e gjen te
flokët pak të gjatë dhe nga përhum-
bja e bukur, kur merr kohë të men-
dojë. Nuk refuzon asnjë pyetje, por
kohën e përgjigjes e zgjat teksa për-
gatit cigaren e radhës. Pastaj, kur
vjen të përgjigjet, të shikon në sy
dhe të flet hapur: "Ne do t'ju mbësh-
tesim me të gjitha mundësitë tona,
sepse ne e dimë realisht për shkak
të historisë sonë të gjatë se çfarë
është të përballesh me situata të
tilla. Neve nuk na pëlqen që në
Bashkimin Evropian rregullat e
lojës i ndryshon shpesh gjatë
lojës!", - thotë i pyetur pas vizitave
në Shqipëri. Është e vërtetë që për-
ballja me Bashkimin Evropian ka
qenë e vështirë sidomos në dekadën
e fundit, ku dyert e saj janë bërë
gati të pakalueshme për vendet e
Ballkanit Perëndimor, por zyrtari
polak e ka të qartë se përveç prob-
lematikave të mëdha që këto vende

mbartin, si Shqipëria, kanë përballë
një Bashkim Evropian që po bëhet
gjithnjë e më i ngurtë. "Është e vësh-
tirë të kuptohet nga zyrtarët për-
ballja e vendeve si Shqipëria, sakri-
ficat e tyre dhe angazhimi përkun-
drejt detyrave që ato përballin në
shumë raste, por ne duhet të jemi
sa më të hapur. Eksperienca polake
e ka treguar këtë dhe ne e kemi
treguar me rritjen tonë të shpejtë.
Duket se vendeve të Ballkanit
Perëndimor gjithnjë u vendosen
barriera njëra pas tjetrës, ndaj më
duket se po bëhet e vështirë. Shpesh
më duket se ndryshimi i Bashkim-
it Evropian do të përbënte lajm".

Kjo është arsyeja që një grup
vendesh ku Polonia po luan rolin
kryesor janë të vendosura që men-
jëherë të avokojnë për Shqipërinë.
Flitet për vendet e Konferencës së
Vishegradit, por jo vetëm që inte-
grimin e kuptojnë edhe me vendet
e tjera të Ballkanit. Në këtë rast
"çudia" polake është e stërmadhe,
pasi të 27 deputetët e rinj polakë në
Parlament do të kërkojnë me

kolegët e tyre të djathtë që Sh-
qipëria të pranohet pa asnjë kusht.
"Të mendosh se kemi edhe opozi-
tarë, por të gjithë kur vjen puna për
punën e Shqipërisë janë të bindur
se ajo meriton t'i hapen negociatat
dhe ne mendojmë se zgjerimi i Eu-
ropës duhet të zhvillohet në formë
paralele me forcimin e saj, ndryshe
nga çfarë mendojnë kolegët e ndry-
shëm të Perëndimit, që puna më e
madhe në ditët tona duhet të shkojë
për procesin e forcimit të BE-së ekz-
istuese. Qysh në mbledhjen e parë
të Parlamentit Evropian, të 27 eu-
rodeputetët polakë do të kërkojnë
hapjen e negociatave me Sh-
qipërinë", thekson zyrtari i Parla-
mentit të Polonisë, që nuk e lëshon
nga dora cigaren e zakonshme.

Mundohemi ta pyesim për të
gjitha zhvillimet dhe një nga pyet-
jet kap realitetet e sotme në
Evropë. "Evropa ka një problem me
themelet ku është ngritur-flet
hapur. Ne dallojmë sepse ne respe-
ktojmë traditën dhe ajo përbën
thelbin ku ngrihet vlerat tona. Pa

respektuar traditën, nuk mund të
synosh të krijosh vlera të reja, për
të cilat ne jemi të hapur, sepse nuk
mund të jetohet pa Evropën", - sh-
ton i menduar. "E megjithatë, ne e
duam dhe kontribuojmë me të
gjithë peshën tonë gjithmonë e më
shumë në rritje, pasi e dimë qartë
se rreziku kryesor për të ardhmen
e Polonisë është dobësimi i vetë
Bashkimit Evropian. Pa BE-në,
Polonia do mund të kthehej në pe-
riudhat e errëta të historisë së saj
dhe do të gjendej larg kontinentit
ku ajo është përballur me shumë
çudi dhe gjëra të këqija në të kalu-
arën".

Shefi i grupit parlamentar të
grupit më të madh Partisë për Ligj
e Drejtësi mendon po ashtu se
zgjedhjet polake për Parlamentin
Evropian janë edhe një tregues i
mirë për zgjedhjet e mëdha në ven-
din e tij, ku formacioni kryesor që
drejton sot Poloninë ka marrë një
numër të konsiderueshëm. "Në një
farë mënyre, kjo ka treguar se poli-
tika jonë ka qenë e mirë dhe
mënyra sesi po e qeverisim Polon-
inë ka mbështetje, fillimisht nga
brenda".

Terlecki, si një historian dhe
profesor i shkencave humane ka
shumë çfarë të thotë edhe për kon-
figurimin e sotëm të Evropës, por
edhe të gjitha forcat që dominojnë
në të. Ka një përgjigje për neofash-
istët dhe populistët, por edhe atë
që po e shkatërron Evropën.
"Largimi nga e vërteta nga baza
ku ndërtohet themelet e shoqërisë
do të jenë gjithmonë frymëzimi për

shoqëritë demokratike. Sa më
shumë t'i largohemi këtij trendi,
aq më të paqartë do të jemi për të
ardhmen tonë".

Megjithatë, tregimi më i lodhs-
hëm për të është kur flitet për
demokracitë e brendshme dhe si-
domos për rastin shqiptar. "U
takon të gjitha palëve kryesore në
Shqipëri që të gjejnë gjuhën e tyre
dhe të ulen për të diskutuar me një
bazë të vërtetë pa interesa mesk-
ine, thjesht me atë që ka të bëjë me
mirëqenien e qytetarëve të tyre. Sa
më në bazë të jenë për këtë zgjidhje,
ku duhet të merret parasysh inter-
esi i këtyre qytetarëve, aq më mirë
do të jetë për të zgjidhur krizën,
ndryshe politika nuk është për
njerëzit, por për mirëqenien e poli-
tikanëve".

***
Elementet e suksesit polak nga

publicistët e ndryshëm shpesh
krahasohen me atë të rrëfimit
ekonomik gjerman të pasluftës, si-
domos duke u mbështetur në re-
format shoqërore dhe ekonomike,
që e vendosën Poloninë përpara. Jo
më kot, bazuar në politikat e saj,
ekonomia polake është vendi i gjas-
htë më i madh në BE dhe një nga
ekonomitë me rritje më të shpejtë
në Evropë, me një rritje vjetore prej
mbi 3.0% qysh përpara recesionit
të viteve 2000-të. Sot, rreziqet për
suksesin e vazhdueshëm të Polo-
nisë janë të njohura: plakja e pop-
ullsisë, rënia demografike, niveli i
ulët i inovacionit dhe investimi i
ulët. Por për këto Polonia e ka një
zgjidhje, sipas tij: "Mendimi evro-
pian do të gjejë zgjidhje, porse
familja e madhe e Bashkimit Evro-
pian duhet të ketë edhe Ballkanin.
Ato janë pjesë integrale e saj dhe
koha do të tregojë më së miri
vërtetësinë e këtij konstatimi.
Poloninë do ta keni gjithnjë në krah,
për çfarëdo gjëje që të mendoni".

Shqipëria shikohet prej kohësh
brenda familjes evropiane dhe kjo
është një nga mirënjohjet më të
mëdha për këtë popull. Terlecki e
kupton, por falënderimin e shpreh
modestisht me vetëm një tundje
koke.

varësisht nga disa rezerva, EPP do
të votojë për të.

HABSBURG (EPP). - (DE): Z.
President, edhe unë do të doja të
flisja gjithashtu, rreth propozimit
të përbashkët për një rezolutë mbi
Jugosllavinë, pasi padyshim që
është detyra jonë, që të paktën, të
formulojmë disa parime, meqenëse
në fund të fundit kemi përgjegjësi
të madhe ndaj Jugosllavisë. Siç
theksoi edhe z. Hänsch tanimë, ne
kemi lidhje shumë të forta me atë
vend dhe është mjaft e qartë, se për
ne, shumë gjëra varen nga paqja
dhe stabiliteti i atij vendi. Megjith-
atë, lejomëni të qartësoj diçka. Së
pari, kjo trazirë vjen nga Serbia.
Dhe, është një njeri i tillë si Millo-
sheviçi, i cili është një diktator to-
talitar në të vërtetë, që ka sjellë
këto gjëra. Nuk po përpiqem të
them se shqiptarët janë "të bardhë
borë", por nuk duhet ta harrojmë
përgjegjësinë serbe. Së dyti, ngjar-
jet në Jugosllavi shfaqen pikërisht
si të njëjta me ato që po ndodhin
në Bashkimin Sovjetik: një paqe e
qëndrueshme mund të arrihet
vetëm përmes vetëvendosjes dhe
aty ku vetëvendosja nuk është e
mundur, vetëm përmes tolerancës
më të gjerë ndaj grupeve gjuhësore
të ndryshme, - refuzoj t'i quaj ato
minoritete, sepse ato janë grupe
gjuhësore, të cilat mund të kenë të
drejtat e tyre në një sistem
demokratik. Kështu që, unë mund
veç ta mirëpres faktin që u ftuam
të dërgojmë një delegacion të tërë
për të studiuar situatën në vend.
Shpresoj se kjo do të ndodhë në një
të ardhme jo shumë të largët dhe
gjithashtu, se individët që shkojnë
atje, do të dinë diçka mbi vendin
dhe do të përzgjidhen, për t'i vaj-
tur në thelb çështjes.

Opinioni i   Ditës "BE-ja i ndryshon
rregullat gjatë lojës"
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Si i gjen studiuesi amerikan shqiptarët në Marmara, në vitet
1912 - 1923 dhe fundi i Perandorisë OsmaneFatmira Nikolli

RYAN GINGERAS:
Historia krejt e panjohur
e shqiptarëve në Turqi

Vjen për herë të parë në sh
qip libri i studiuesit ameri
kan Ryuan Gingers. Nën

titullin "Brigje të pikëlluara.
Dhunë, etni dhe fundi i Peran-
dorisë Osmane" ai jep panoramën
e përgjithshme të shtetit turk që
ndërtohej mbi ç'mbeti nga Peran-
doria Osmane. "ky punim doli në
dritë falë një akti burracakërie",
thotë autori duke rrëfyer se dëshi-
ronte të bënte një studim për
armët e kurdët, por nga frika e
arkivave të mbyllura, bëri kërkime
për "emigrantët myslimanë në
Turqi". "Duke e vendosur këtë stu-
dim brendapërbrenda një rajoni të
caktuar, si dhe duke iu qasur një
mase të qartë e të përcaktuar
njerëzish, unë shkoj e ndërmarr
disa koncepte të ngjeshur, his-
torikë, dhe që, siç pranohet
përgjithësisht, tejet kritikë: mod-
ernizimi i shtetit, dhuna e organi-
zuar, formimi i identitetit, emigra-
cioni dhe rrjetet e politikës. Duke
e kufizuar punimin tim si nga ana
gjeografike ashtu edhe sociale,
shpresoja që ta bëja më të
manovrueshëm diskutimin e
gjithë këtyre fijeve të larmishme
historike, ndërsa narrativën sa më
të padukshme".

I përkthyer nga Virgjil Muçi
dhe nën logon e "Botimeve IDK",
në të flitet edhe për shqiptarët e
Turqisë, duke sjellë historinë e aty-
re dhjetëra- mijëra syresh që emi-
gruan në Anadoll mes viteve 1912
dhe 1923. Dimë fare pak: Ç'ndodhi
me ta pasi u vendosën në Anadoll?
Pse autoritetet turke i shihnin me
aq dyshim, duke mos i lejuar të
vendoseshin në qytetet kryesore
apo në zonat e konsideruara sen-
sitive? Cila ishte qëndresa e tyre
ndaj politikës së shpallur 'për të
shkulur me rrënjë gjuhën dhe za-
konet e tyre', që të ktheheshin në
qytetarë besnikë turq?

Bazuar kryesisht në hulum-
timet e kryera në arkivat turke,
studiuesi amerikan Ryan Gin-
geras na sjell një vepër mjaft të
rëndësishme për këtë pjesë thua-
jse të panjohur të historisë.

"Narrativa nacionaliste e his-
torisë së Shqipërisë shmang enkas
një nënndarje të rëndësishme të
popullsisë: ata që thjesht hoqën
dorë krejtësisht prej nacionalizmit
shqiptar. Ky segment i kombit
'imagjinar' shqiptar përfaqësohej
në mënyrë të veçantë nga një
numër i madh individësh që emi-
gruan jashtë viseve shqipfolëse të
Ballkanit jugor dhe shkuan e u
vendosën gjetiu", thotë autori. Ai
vëren se "ndonëse në dukje nuk

përbënin të njëjtin nivel kërcëni-
mi vdekjeprurës për sigurinë e sh-
tetit si grekët dhe armenët, që në
nenin e parë të talimname të vitit
1917 nënvizohej mosbesimi i
përgjithshëm që ekzistonte ndaj
shqiptarëve mbas krijimit të një
shteti të pavarur shqiptar."

Ryan Gingeras, aktualisht pro-
fesor në Departamentin e Çësh-
tjeve të Sigurisë Kombëtare në
Naval Postgraduate School, SHBA,
konsiderohet një ndër njohësit më
të mirë të historisë së Turqisë, Ball-
kanit dhe Lindjes së Mesme. Au-
tor i katër librave, si 'Rënia e Sull-
tanatit: Lufta e Madhe dhe fundi i
Perandorisë Osmane' (2014) dhe
'Heroina, krimi i organizuar dhe
bërja e Turqisë moderne' (2015).

Libri i tij 'Brigje të pikëlluara',
ka marrë çmimet 'Rothschild Book
Prize in Nationalism and Ethnic
Studies', dhe 'British-Kuëait
Friendship Society Book Prize'.
PJESË NGA LIBRI
BIJË PLANGPRISHËS

TË PADËSHIRUAR:
SHQIPTARËT DHE
KONTRADIKTAT E
SHTETNDËRTIMIT TURK

Në fillim të gushtit 1923, Minis-
tria e Brendshme turke mori njof-
time sipas të cilave 1200 shqiptarë
ishin mbledhur në kryeqytetin e
Bullgarisë, Sofie, dhe kërkonin të
hynin në Republikën Turke. Ata
vinin kryesisht nga mbretëria e
serbëve, kroatëve dhe sllovenëve
dhe jetonin në një gjendje "mjeri-
mi dhe vuajtjesh" ndërkohë që pris-
nin të kalonin në Thrakë. Eventu-
alisht ata u kthyen mbrapsht,
ndonëse ministria turke u kërkoi
zyrtarëve bullgarë që të
kujdeseshin për mirëqenien e tyre.

Oficeri që raportonte rreth ras-
tit të shqiptarëve që kalonin kufi-
rin nga Bullgaria shtonte një vëre-
jtje interesante, kur bënte fjalë për
refuzimin e shtetit turk të lejes për
hyrjen e këtyre refugjatëve. Ai de-
klaronte troç se një numër i madh
shqiptarësh po emigronin nga Sh-

qipëria dhe Jugosllavia, dhe se aty-
re në fillim u qe ndaluar prerazi të
vendoseshin në Stamboll, Bursë
dhe Izmir. E megjithatë, me kal-
imin e kohës, shteti kishte hasur
në vështirësi për t'i sistemuar në
mënyrë permanente këta refugjatë
shqiptarë në destinacionet e cak-
tuara ose t'ua ndalonte atyre të
kërkonin vendbanim në zonat
dikur të ndaluara për ta. Për këtë
arsye, deklaronte ai, Asambleja
Kombëtare kishte vendosur të
ndalonte hyrjen e çdo shqiptari me
pasaportë shqiptare ose serbe në
Republikën e Turqisë. Ndërkohë që
duhej të krijohej hapësirë për
"katërqind mijë myslimanët dhe
turqit" që mbërrinin nga "Rume-
lia", një fjalë osmane kjo për krejt
Ballkanin e Jugut.

Punët do të shkonin keq e më
keq pas nënshkrimit të Traktatit
të Lozanës, çka rezultoi me
ardhjen e gjysmë milioni mysli-
manëve nga Greqia. Shpesh ajo
çka nuk vihet re në këtë periudhë
është emigracioni i vazhdueshëm
i myslimanëve nga vise të tjera të
Ballkanit Jugor, veçanërisht nga
Jugosllavia dhe Bullgaria. Çësht-
ja kryesore me të cilën përballej
administrata e re turke nuk ishte
thjesht dhe vetëm se si të zgjidhej

kriza e atypëratyshme e refug-
jatëve, por në çfarë termash do të
priteshin valët e emigrantëve të së
tashmes dhe të së ardhmes. Me
krijimin e sistemit republikan të
emigracionit dhe sistemimit, sh-
qiptarët si grup do të veçoheshin
edhe një herë si të
padëshirueshëm.

Pozita e Ankarasë në raport me
emigrantët dhe të shpërngulurit
shqiptarë u mor në shqyrtim së
pari në fund të dhjetorit 1922, pak
më shumë se një muaj pas nxjer-
rjes jashtë ligjit të sulltanatit. Përg-
jatë muajve dhe viteve në vazhdim
politikëbërësit identifikuan pesë
segmente potencialë të popullatës
shqiptare në Anadoll me të cilët
duhej marrë si tani ashtu edhe në
të ardhmen:

"-Shqiptarët që ishin vendosur
në Anadoll përpara vitit 1918 dhe
qenë shpërngulur nga luftimet e
kryera midis ushtrisë greke dhe
forcave të Mustafa Kemalit.

-Shqiptarët që ishin vendosur
në Anadoll para vitit 1918, por që
qenë zhvendosur ilegalisht në
zona ku ata nuk konsideroheshin
të pranueshëm (menat?k-? mem-
nua).

-Shqiptarët që jetonin në Ana-
doll dhe që kishin mbetur të pakat-
aloguar ose të pasistemuar përg-
jatë Luftës së Parë Botërore dhe
Luftës për Pavarësi.

-Ata shqiptarë që kërkonin të

LOZANA
Duke folur për
pjesëmarrjen e tij
në negociatat e
Traktatit të
Lozanës, Riza Nuri
shprehet kësisoj
rreth prospektit për
mbërritjen e
emigrantëve nga
rrethet e Janinës:
"Nga rajone si
Yanya [Janina] unë
nuk dua që
shqiptarët të vijnë
tek ne në këmbim.
Këta tipa kanë
qenë ndër banditët
dhe tiranë në
shtetin tonë, si dhe
kanë vrarë dhe
plaçkitur fshatrat
tona. Madje kjo ka
ndodhur edhe në
periudha më të
vona… për këtë
arsye vendosëm
klauzolën 'ata që do
të këmbehen janë
qytetarë turq,
myslimanë dhe
grekë'".

I befasuar dhe i
mllefosur, ai do të
zbulonte se ndër

refugjatët që qenë
vendosur në

Ankara dhe në
"tokat më të mira
në Turqi" pranë

Kartalit, Pendikut
dhe Erenköyt në

perëndim të
Izmitit, qenë dhe

shqiptarë.

““
Ryuan Gingers
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emigronin në Turqi në kuadër të
shkëmbimit të popullsisë me Gre-
qinë.

-Ata shqiptarë që vazhdonin të
emigronin nga Jugosllavia, Sh-
qipëria dhe vende të tjera në Ana-
doll".

Marmaraja e Jugut, e cila dikur
konsiderohej një zonë e rezervuar,
për shkak të afërsisë me kryeqyte-
tin Osman, tashme e kishte hum-
bur statusin e saj si një zonë jetike
për sigurinë e shtetit, çka tashmë
u mundësoi shqiptarëve të cilëve
s'iu zinin besë të përfitonin një liri
të re lëvizjeje në rajon. Ky ndry-
shim i marrëdhënies midis sh-
qiptarëve dhe Marmarasë së
Jugut si rajon flet se tashmë qasja
e shtetit ndaj shqiptarëve kishte
një vizionin më të gjerë me anë të
të cilit shteti iu qasej teksa kërkon-
te t'i integronte ata në shoqërinë
republikane.

Më 21 dhjetor 1922, Ministria e
Shëndetësisë në Ankara u nisi një
qarkore mjaft të çuditshme të
gjitha provincave që tanimë ishin
bërë pjesë e Republikës Turke. Në
të u kërkohej guvernatorëve të
rajoneve të përcaktonin numrin
dhe vendndodhjen e burrave dhe
grave shqiptare që ndodheshin në
provincën e tyre, si dhe "numrin e
emigrantëve të po atij viti" (bu sene
muhacirleri), duke iu referuar me
gjasë refugjatëve myslimanë që
pritej të vinin nga Greqia.

TELEGRAMI
SEKRET
Një telegram sekret
nga Departamenti i
Policisë së Izmirit
jo më kot pohonte
se "të gjithë
shqiptarët që
gjenden në Turqi
po mblidhen këtu.
Kështu do ta bëjnë
këtë vend
Shqipëri". Sipas
Riza Nurit, e gjithë
kjo ishte punë e
Abülhalikut, i cili
enkas po kërkonte
të tërhiqte të gjithë
bashkatdhetarët e tij.

Ai deklaronte se
shqiptarët nga të

katërta anët e
Anadollit kishin
marrë rrugët në
mënyrë ilegale,
duke braktisur

vendet e
përcaktuara për t'u
sistemuar dhe për
të gjetur rrugën
që të çonte në

Izmir.

““

në fillim, meqenëse mijëra sh-
qiptarë kërkuan strehë në Anado-
ll nën pretendimin e të qenit
"turq".

Duke folur për pjesëmarrjen e
tij në negociatat e Traktatit të Lo-
zanës, Riza Nuri shprehet kësisoj
rreth prospektit për mbërritjen e
emigrantëve nga rrethet e Jan-
inës: "Nga rajone si Yanya [Jani-
na] unë nuk dua që shqiptarët të
vijnë tek ne në këmbim. Këta tipa
kanë qenë ndër banditët dhe tiranë
në shtetin tonë, si dhe kanë vrarë
dhe plaçkitur fshatrat tona. Mad-
je kjo ka ndodhur edhe në peri-
udha më të vona… për këtë arsye
vendosëm klauzolën 'ata që do të
këmbehen janë qytetarë turq, mys-
limanë dhe grekë'". I befasuar dhe
i mllefosur ai do të zbulonte se ndër
refugjatët që qenë vendosur në
Ankara dhe në "tokat më të mira
në Turqi" pranë Kartalit, Pendikut
dhe Erenköyt në perëndim të
?zmitit, qenë dhe shqiptarë. Përveç
dyfaqësisë të shqiptarëve të Jan-
inës (të cilët pretendonin se qenë
turq dhe besimtarë), Nuri e hodhi
fajin mbi Mustafa Abdülhalik
(Renda), një ish-ministër Naciona-
list i cili tani qe bërë guvernator i
Izmirit. Nuri e akuzoi këtë venda-
li të Janinës që jo vetëm ishte mar-
rë vesh me shqiptarët për të cilët
qenë vendosur kufizime, por gjith-

ashtu lidhur me përpjekjen e tij për
t'i rivendosur dhe tërhequr sh-
qiptarët në Turqi dhe në qytetin e
Izmirit. Sipas kontakteve të tij në
xhandarmëri dhe zyrat e tjera
lokale ne Bursë, Eski?ehir, Konya
dhe gjetkë, ai deklaronte se sh-
qiptarët nga të katër anët e Ana-
dollit kishin marrë rrugët në
mënyrë ilegale, duke braktisur
vendet e përcaktuara për t'u siste-
muar dhe për të gjetur rrugën që
të shpinte në Izmir. Një telegram
sekret nga Departamenti i Policisë
së Izmirit jo më kot pohonte se "të
gjithë shqiptarët që gjenden në
Turqi po mblidhen këtu. Kështu do
ta bëjnë këtë vend Shqipëri". Sipas
R?za Nurit, e gjithë kjo ishte punë
e Abülhalikut, i cili enkas po
kërkonte të tërhiqte të gjithë bash-
katdhetarët e tij.

***
Nga më shumë se 115 mijë sh-

tetas jugosllavë që kaluan kufirin
turk nga viti 1923 deri më 1939, si
burimet turke ashtu dhe ato
jugosllave na thonë se shumica
qenë shqiptarë.

Arsyeja e kësaj vale të re emi-
grantësh nga Jugosllavia në peri-

udhën midis luftrave ishte rezul-
tat i drejtpërdrejtë i politikave sh-
tetrore jugosllave që synonin të
godisnin dhe të shpronësonin pop-
ullsinë muslimane. Në qendër të
luftës së Beogradit kundër musli-
manëve të mbetur në Jugosllavi
ishte rajoni i Serbisë së jugut, një
hapësirë që përmblidhte segmente
të ish-territoreve Osmane të Yeni
Pazarit (Novi Pazar ose Sancak),
Kosova, Üsküp (Shkupi) dhe Ma-
nastiri (Bitola).

(Ky) presion i ushtruar mbi
muslimanët në Serbinë e jugut u
përforcua nga një prani aktive e
ushtrisë jugosllave dhe e trupave
paraushtarake në rajon. Përleshje
të armatosura midis grupeve
lokale të rezistencës dhe ushtrisë
e njësive të xhandarmërisë do të
zhvilloheshin përgjatë gjithë
Luftës së Parë Botërore dhe viteve
të para të Mbretërisë Jugosllave.
Kjo lëvizje, rezistence e zhvilluar
kryesisht nga shqiptarë të zonave
fshatare, u bë e njohur kolektiv-
isht me emrin kaçak, ose në tur-
qisht të arratisurit. Shumica e
udhëheqësve të saj, si Bajram Cur-
ri, Azem Bejta dhe Hasan Prishti-
na ishin ish-oficerë Osmanë dhe
njerëz nga paria që i kishin bërë
ballë sundimit Osman kohë më
parë. Të organizuar në banda të
vogla lokale, kaçakët ndërmorën
sulme mbi ushtrinë jugosllave dhe
xhandarmërinë përgjatë gjithë
viteve përpara 1920-ës, duke godi-
tur objektiva në Gostivar, Gjilan,
Tetovë, Kërçovë, Kumanovë, Pejë,
Prilep, Prishtinë, Novi Pazar dhe
Shkup. Sipas statistikave të
mbledhura nga Komiteti për
Mbrojtjen Kombëtare të Kosovës,
një organizatë e udhëhequr nga
Nacionalistët shqiptarë që mbësh-
tesnin lëvizjen e kaçakëve, aty nga
viti 1921, si rrjedhojë e dhunës së
ushtruar, u vranë 12,371 njerëz,
ndërsa 22,110 të tjerë u burgosën.

***
"Problemi shqiptar" në Kosovë

dhe Maqedoni kishte qenë në
zemër të dëshirave të Nacional-
istëve serbë qysh nga fundi i shek-
ullit XIX, çka në sytë e tyre për-
faqësonte kancerin që duhej të sh-
kulej para se atdheu serb të bëhej i
tyre plotësisht. Vasa ?ubrilovi?, një
studjues serb dhe njëri prej ar-
kitektëve të politikës jugosllave në
Serbinë e jugut, do të shprehej kë-
sisoj:

Shqiptarët nuk mund të zm-
brapsen vetëm me mjete të koloni-
zimit gradual. Ata janë i vetmi pop-
ull që përgjatë mileniumit të fun-
dit ia dolën mbanë jo vetëm t'i bëjnë
ballë bërthamës së shtetit tonë,
Raška dhe Zeta, por gjithashtu të
na dëmtojnë duke i shtyrë kufijtë
tanë etnikë në drejtim të veriut dhe
të lindjes… E vetmja mënyrë dhe
të vetmet mjete për tu marrë me ta
është përdorimi i forcës brutale
nga ana e një shteti të organi-
zuar… Është faji ynë që qysh nga
viti 1912 nuk kemi qenë të suk-
sesshëm në larjen e hesapeve me
ta - nuk kemi zbatuar me energji
autoritetin tonë. Nuk kemi pasur
sukses t'i asimilojmë. Në qoftë se
nuk i lajmë hesapet me ta në ko-
hën e duhur, brenda njëzet apo
tridhjetë vjetësh do të na duhet të
përballemi me një irredentizëm të
tmerrshëm, shenjat e të cilit janë
të dukshme që tani. Pa asnjë dy-
shim ata do të kërcënojnë krejt
territoret tona të jugut.

***
Autoritetet greke vijuan me de-

portimin e mijëra myslimanëve
nga Çamëria, së bashku me dh-
jetëra mijëra të tjerë nga Larisa,
Langada, Drama, Vodina, Serez,
Edesa, Florina, Kilkis, Kavalla dhe
Selaniku. Në harkun midis viteve
1923 dhe 1930, hyrja e këtyre refug-
jatëve në Turqi do të ndryshonte
në mënyrë dramatike peizazhin e
Anadollit. Nga viti 1927 zyrtarët
turq kishin sistemuar 32,315 per-
sona të ardhur nga Greqia vetëm
në provincën e Bursës.

Në analizën finale të kryer prej
tij rreth shkëmbimit të popullsisë
me Greqinë, R?za Nuri nuk qe
plotësisht i kënaqur me rezultatet
e gjetura. Veprimtar politik, që i
kishte formuar kredencialet në

rrethet turke para Luftës së Parë
Botërore, Riza Nuri ishte ndër
përkrahësit më të zjarrtë të Mus-
tafa Kemalit (por dhe nga kritikët
e tij), si dhe kishte shërbyer në qe-
veritë Nacionaliste gjatë Luftës
për Pavarësi. Si ministër i shënde-
tësisë gjatë pjesës më të madhe të
vitit 1923, ai kishte ndihmuar në
përpjekjet e Ankarasë për të
numëruar dhe risistemuar sh-
qiptarët. Në vitin 1929 ai nxori nga
shtypi autobiografinë e tij
shumëvëllimshe në të cilën shpre-
hej me tërbim kundër shqiptarëve,
çerkezëve dhe të "huajve të tjerë",
të cilët me nocionet e tyre rivale
ndaj Nacionalizmit rrezikonin sh-
tetin. Sipas Nurit, shkëmbimi i
popullsisë kishte pasur një efekt
të kundërt prej asaj çka synohej
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Esat Toptani, si pjesë e
historisë së padeformuar

Opinioni i   Ditës

Gazmend A. Bakiu

Është e rëndësishme të dimë
të vërtetën mbi ngjarjet dhe
personalitetet e historisë

sonë, sepse sidomos në këto kohë
të trazuara, kjo na shërben.
Matematikani francez, Pierre-Si-
mon Laplace pohonte: "Nëse njo-
him saktë të kaluarën dhe të tash-
men, mund të parashikojmë të
ardhmen. Mirëpo nëse kemi një për-
fytyrim të gabuar apo të rremë të
së shkuarës, do të jemi të paqartë
për të tashmen dhe të turbullt për
atë që do të ndodhë në të nesërmen.
Në këtë kuptim, ndriçimi i ngjar-
jeve dhe i personazheve kryesore
që lidhen me historinë e shtetit sh-
qiptar merr një rëndësi të dorës së
parë.
GËNJESHTRAT E MËDHA

Veç vështirësive të natyrshme
që ka studimi dhe interpretimi i
historisë, problemi është komp-
likuar, sepse regjimi komunist e
deformoi keqazi të shkuarën tonë,
duke e vënë në shërbim të pushtetit
të vet. Për këtë qëllim përgatiti pro-
paganduesit e tij, të cilët s'kanë
ndër mend të heqin dorë nga zanati
i tyre. Për periudhën 1912-1939,
katër ishin gënjeshtrat e mëdha të
regjimit të vjetër:

1. Haxhi Qamili kishte qenë
hero.

2. Ahmet Zogu kishte shitur apo
dhuruar Shën Naumin.

3. Në vitin 1924 kishte ndodhur
revolucion demokratiko-borgjez.

4. Esat Toptani ishte tradhtar.
Le t'i cekim çështjet sh-

kurtimisht me radhë. "Heroizmi" i
Haxhi Qamilit dhe dumbabistëve, i
artikuluar me porosi të vetë dikta-
torit ra shpejt, pas vitit '90. Çështja
e Shën Naumit, e paraqitur nga his-
toriografët e regjimit të vjetër, herë
si shitje dhe herë si dhurim, është
tashmë e argumentuar katërcipër-
isht, që s'ka qenë e tillë. Në qershor-
in e vitit 1924, minoranca parlamen-
tare mori pushtetin me dhunë dhe
qeverisi 6 muaj pa parlament, në
kushtet e një grushti shteti. Vetëm
të palëçiturit dhe të indoktrinuar-
it vazhdojnë avazin e tyre, ndërsa
këto tri çështje janë prej kohe kre-
jt të qarta. Mbetej tashmë problemi
më i koklavitur dhe intrigues, ai i
Esat Toptanit.
PROBLEMI I ESATIT

Vështirësia për të zbardhur të
vërtetën për të ishte e madhe, sepse:

1. Për gati 100 vjet nuk ishin bërë
përpjekje sa ç'duhej për ndriçimin
e figurës së pashait. Libri i Tahir
Kolgjinit "Esat pasha patriot apo
tradhtar" dhe ndonjë tjetër ishin të
pamjaftueshëm dhe jo mbusha-
mendës.

2. Përgojimi apo damkosja e Es-
atit kishin filluar më herët se vras-
ja e tij, si pasojë e luftës politike të
kohës kur ai zhvilloi aktivitetin.

3. Shumë periodikë, arkiva e do-
kumente me rëndësi, që mund të
hidhnin dritë mbi çështjen ndodhen
jashtë vendit dhe në disa gjuhë të
huaja.

4. Duhej një përpjekje e fuqishme
nga një studiues mendjehapur dhe
pa paragjykime.

Më në fund ndodhi që dy vite e
gjysmë më parë patëm një zhvillim
të ri, të mirëpritur. Gazetari Ilir

Ikonomi, pas 4 vjet pune, me bot-
imin e librit "Esat Toptani, njeriu,
lufta, pushteti" arriti të ndriçojë në
tërësi dhe me paanësi gjeneralin
Toptani. Për këtë libër pata botuar
një artikull kritik në "Gazetën Sh-
qiptare", datë 10.12.2016, ku për-
shëndesja arritjet e mëdha dhe
parashtroja mundësitë për më tej.
Por, çfarë na rezulton?!

Rezulton se Esat Toptani e ka
ushtruar aktivitetin e tij politik në
kushte tejet të vështira, pak të
imagjinueshme sot, pas 100 e kusur
vitesh dhe nuk ka kryer asnjë
tradhti. Ndërkohë nuk kam lexuar
asnjë kritikë apo replikë ndaj librit
të Ikonomit, nga historiografët e sh-
kuar, që mëtojnë të kundërtën. Në fakt
pati një, por s'vlen të përmendet.

Natyrshëm, lind pyetja: Përse
gjithë ky mllef ndaj Esatit?! Siç
nënvizova më lart, problemi ka
qenë i komplikuar dhe shkon përtej
gënjeshtrave që u thanë pas vitit
1945. Le t'i marrim me radhë ngjar-
jet në një analizë të shkurtër.
LUFTA E SHKODRËS

Esati nuk mori pjesë në ngritjen
e flamurit në Vlorë. Kësisoj, ai nuk
mori aureolën e firmëtarit të pavar-
ësisë, por zgjodhi të luftojë e të
mbrojë Shkodrën nga malazezët
dhe serbët. Lufta në qytetin verior
ka qenë lufta më e madhe që është
bërë në trojet tona që nga viti 1912
e këtej dhe Shkodra i mbeti Sh-
qipërisë, pikërisht në sajë të saj
dhe të presionit austro-hungarez.
Kujtoj që edhe në Janinë u bë luftë
e ashpër me forcat greke, qyteti u
dorëzua më 6 mars 1913 dhe i mbe-
ti Greqisë, por komandanti i Jan-
inës nuk u quajt asnjëherë
tradhtar. Ndërsa, Esati që luftoi
thuajse 7 muaj, në një rezistencë
ekstreme, siç kanë dëshmuar Gino
Berri dhe Hortense von Zambaur,
në ditarët e tyre ("L'Assedio di Sc-
utari" dhe "Die belagerung von
Scutari"), për popullsinë që vdiste
nga uria, kur ushtria nuk kishte
më as municion dhe as me ç'të ush-
qehej, na quhet nga të indoktrinu-
arit, tradhtar që shiti Shkodrën.
Shkodrën që i mbeti Shqipërisë.

Në fakt, Toptani u prit me nder-
ime në Vlorë në korrik 1913 dhe

mori postin e ministrit të
Brendshëm në qeverinë e Ismail
Qemalit. Mos vallë, Ismail beu kish-
te pranuar në qeveri një tradhtar?!
Ky është një absurditet logjik. E
vërteta është ajo që ka shkruar
Mihal Grameno, më 1925, në librin
e tij të mbramë "Kryengritja sh-
qiptare": "Evropa mbeti e habitur,..
me guximin e trimërinë e Esat pa-
shës (f.148).

Rivaliteti Esat pashë-Ismail bej
Në qeverinë e Vlorës u shfaq

hapur rivaliteti mes Toptanit dhe
Ismail Qemalit, me zakonin sh-
qiptar se kush do të ishte i pari i
vendit. Ne nuk duhet të biem pre e
emocioneve pro njërit dhe kundër
tjetrit, me këndvështrim
paragjykues, të përciptë e bard-
hezi, aq më tepër që sipas Bran-
caçio-s, kundërshtarët bënë paqe
më 1918 dhe Toptani i lidhi një pen-
sion mujor Ismail beut, që ndod-
hej në vështirësi ekonomike. Gjith-
sesi, rivalitetin për kohën që po
bëjmë fjalë e fitoi Esati, që shkoi
në krye të delegacionit në Newvied
për dhënien e kurorës, më 22 sh-
kurt 1914, te princi gjerman, që na
caktuan Fuqitë e Mëdha. Në qever-
inë e Turhan pashë Përmetit, që u
formua në mars 1914, Esati ishte
ministër i Brendshëm dhe i Luftës.
WIED-I, REBELËT, SERBËT
DHE ANTANTA

Princi i mirë Wied nuk e njihte
realitetin shqiptar, legatat austri-
ake dhe italiane ishin të përfshira
në një rivalitet për dominimin e
principatës së saponjohur, ndërsa
princesha Sophie ishte fort aktive
në punët që i takonin të shoqit. E
pikërisht në këtë situatë të tra-
zuar shfaqet kryengritja e re-
belëve, e nxitur siç na ka rrëfyer
Gabriel Louis Jeray te libri i tij "Au
jeune Royaume d'Albanie", nga
agjentë turq, por pse jo edhe nga
serbë e grekë. Në situatën kur kolo-
neli holandez Sluys nuk zbatoi një
urdhër të tij, Esati dha dorëheqjen
te princi, i cili nuk ia pranoi. Por
dy ditë më pas, më 19 maj 1914, in-
trigat e huaja kishin bërë të vetën
dhe Esatin e etiketuar si
filoitalian, e arrestuan dhe e për-
zunë jashtë vendit. Asnjë provë

nuk u gjet për implikimin e tij me
rebelët, asnjë tradhti ndaj shtetit
nuk ishte kryer, (lexoni Arm-
strong-un -sekretarin e Wied-it)
ndërkohë që princi humbi kësisoj
njeriun e vetëm të aftë, i cili mund
të shtypte kryengritjen dumb-
abiste që në fillimet e saj.

Nën presionin e rebelëve dhe i
mbetur pa përkrahjen e Fuqive të
Mëdha që e fronëzuan, princi Wied
u largua nga Shqipëria më 3 shta-
tor 1914. Pikërisht në rrethanat që
princi nuk qëndroi dot, mes kaos-
it, Esati u kthye në Durrësin e rre-
thuar, duke u rezistuar për muaj
të tërë rebelëve. Ndryshe nga të
gjithë politikanët e tjerë shqiptarë
që ishin pro Austro-Hungarisë, ai
pati largpamësinë të rreshtohej
pro Antantës, pasi ajo sipas tij do
ta fitonte luftën botërore që tash-
më kishte filluar; vendi nuk duhej
të bëhej palë me humbësit, sepse
kjo do të sillte së paku humbje të
tjera nga territori që i ishte lënë
Shqipërisë, në Konferencën e Am-
basadorëve në Londër. Për pragma-
tizëm politik dhe për pasojë të ale-
ancës me Antantën, Esati bëri ale-
ancë me serbët, armiqtë historikë,
të cilët i shfrytëzoi për të shtypur
rebelët, dhe ashtu ndodhi. Forcat
serbe i thyen rebelët në Qukës, në
qershor 1915 dhe pastaj Esati i
kapi një e nga një krerët e tyre dhe
ata u varën, pas një procesi të rreg-
ullt gjyqësor. Më pas, aleancën me
Antantën e respektoi duke ndih-
muar të largoheshin forcat e mun-
dura serbe nga Durrësi, në janar
1916, por do të etiketohej nga
kundërshtarët e tij si proserb,
proitalian etj. Nga ana tjetër, kon-
fliktualiteti i tij me thuajse të
gjithë politikanët e rëndësishëm të
kohës do të bënte të vetën, dy-
shimet dhe opinioni negativ (mad-
je demonizimi) ndaj tij do të ishin
në ngritje.
PROMEMORIA
DHE MEMORANDUMI

Përgjatë Luftës së I botërore, si
asnjë shqiptar tjetër, Esat Toptani
u prit me nderime në Romë, Paris
dhe Londër duke marrë dekoratat,
që askush nuk i mori edhe më
vonë. Kur mbaroi lufta, Esati para-
qiti promemorjen te presidenti
amerikan Wilson dhe memoran-
dumin e 16 prillit 1919 drejtuar
Konferencës së Paqes në Paris, të
cilat nuk janë përfillur nga histo-
riografia shqiptare, por që mund
t'i lexoni tek libri i Ikonomit. Aty
nuk kërkohet as fare më pak se
Shqipëria londineze dhe asnjë
cedim mbi territoret shqiptare nuk
ka. Këto dokumente të mbrame
hedhin poshtë çdo akuzë që i bëhet.
VRASJA E PASHAIT

Por, kanceleritë perëndimore
ishin mërzitur nga kërkesat e Top-
tanit, si njeriu që kishte qenë pro
Antantës. Nga ana tjetër, Kongre-
si i Lushnjës e kishte lënë Esatin
jashtë tortës së pushtetit, gjë me
të cilën ai nuk mund të pajtohej,
prandaj kishte filluar kryengritja
esadiste, që mund të rrëzonte
qeverinë. Autoritetet e Tiranës
dërguan një delegacion në Paris

për bisedime me Esatin, por
ndërkohë i përgatitën një atentat.
Paratë që iu gjetën vrasësit dhe
investigimi i Kastriot Dervishit në
librin "Plumba politikës" për po-
rositjen janë indicie të qarta (K.
Dervishi, Plumba politikës, Ti-
ranë, 2009, f.46).

Vrasja u krye më 13 qershor
1920. Ky ishte një gabim i rëndë i
klasës së re politike të vendit, e cila
mendoi të zgjidhte problemet poli-
tike përmes kobures. Habia e mad-
he ishte se gjyqi ndaj Rustemit për-
fundoi pa e dënuar dhe duke e liru-
ar këtë të fundit nga burgu. Kjo të
çon në deduksionin se shërbimet e
huaja ishin të përfshira në këtë
aferë dhe Fuqive të Mëdha u in-
teresonte eliminimi i pashait. Por,
marrëzi e madhe është se akoma
edhe sot "i kërkojnë hesap" Esatit
se ku është varrosur, ndërkohë që
kjo "ngjarje" ka historinë e vet.

Pas 1920-s ndodhi që killeri u fut
në politikë dhe organizoi një aten-
tat tjetër, por përfundoi vetë i
vrarë. Deri në pushtimin italian,
Rustemi ishte krejt i harruar, por
për regjimet diktatoriale vrasësit
janë heronj dhe kësisoj, edhe sot
për të kemi një shesh, që e pagë-
zuan fashistët me një bust që e bënë
komunistët. Uroj që "heroi" të mos
jetë akoma frymëzim për kokat e
nxehta shqiptare.
KONKLUZION

Sipas dokumenteve dhe një an-
alize logjike, të gjitha kolonat e
rreme të gjoja tradhtisë kanë rënë.
A nuk na kishte thënë Atë Zef Plu-
mi te libri i tij "Rrno për me
tregue", ndërsa studionte
letërkëmbimin e Esatit me Atë Pal
Dodajn, në arkivin e françes-
kanëve se pashai "aty dilte në një
dritë tjetër"?! (Rrno për me tregue,
Tiranë, 2006, f.42) Esati veproi në
një kohë dhe terren të rrëpirtë,
shumë të vështirë, kur thureshin
intriga të panumërta nga italianët,
austriakët, francezët, serbët, re-
belët etj., në një periudhë kur sh-
qiptarët akoma nuk kishin formë-
suar si popull, një ndërgjegje të
qartë kombëtare.

Toptani ishte një ushtarak i aftë
dhe një politikan pragmatist; ai
parashikoi dhe kërkoi që Tirana
të ishte kryeqytet që në vitin 1914.
Duke qenë fort i fuqishëm prodhoi
gjithandej armiq, por kjo ka qenë
edhe pasojë e karakterit të tij. Siç
thoshte Mustafa Kruja: Abdi beu
(Toptani) ishte i dashtun, ndërsa
Esati ishte i drashtun dmth., e kish-
in frikë. Mendoj se në gjykimin
ndaj tij, të anshëm dhe pexhorativ,
rol ka pasur se ai vinte nga një
familje e madhe, e pasur, tiranase.

Esat pashë Toptani pa dyshim
nuk ishte as tradhtar, as hero dhe
ne duhet të lemë pas për këdo, etike-
timet komunisto-folklorike. Top-
tani ishte një politikan i rëndë-
sishëm, që ka kontributin e tij në
historinë e shtetit shqiptar. Tash-
më, ai është pjesë e një historie të
padeformuar, por çlirimi i mendjeve
nga të paqenat që janë thënë për të
(dhe jo vetëm për të), do të jetë një
proces i gjatë.

Me rastin e 99-vjetorit të vrasjes
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Nëse jeni në mes të një lufte për pushtet,
sot do të ndodhë një ndryshim i paparash-
ikuar dhe mund të mos jetë në favorin tuaj.
Nëse me të vërtetë doni të fitoni, atëherë
me çdo kusht, vazhdoni përpara, por kjo
betejë të rezultojë në një humbje strategjike.

DEMI

Është koha për t'u marrë më shumë
me ushtrime fizike! Po, do të ishte më
mirë për ju që të rrisni nivelin e stër-
vitjes në jetën tuaj të përditshme. Kjo
do të rrisë nivelin e lumturisë dhe do të
sjellë më shumë pozitivitet.

UJORI

BRICJAPI

SHIGJETARI

AKREPI

PESHORJA

LUANI

V I R G J E R E S H A

GAFORJA

BINJAKET

DASHI

PESHQIT

Ju do të ndjeheni shumë i mprehtë sot
dhe do të përfshiheni në diskutime që në
një ditë normale nuk do të zgjidhnit të jeni
pjesë e tyre. Shkëmbimi i ideve përmes
këtyre bisedave do të jetë jashtëzakon-
isht e këndshme.

Përgatituni për një përvojë të klasit
të parë. Së shpejti do të arrini të
kaloni  d isa pengesa del ikate në
aspektin profesional. Sa i përket
dashur isë,  ndryshime rrënjësore
do të ndodhin.

Disa sfida të vështira që keni kaluar kohët e fundit
mund t'ju kenë lënë të ndiheni të lodhur, nëse jo të
plagosur dhe të rrahur! Dhe tani nuk mund të
ndihesh jashtëzakonisht i sigurt. Por mos harroni
se forca juaj e brendshme është ndërtuar ngad-
alë dhe me siguri.

A po përpiqeni të tërhiqni vëmendjen e
dikujt që e konsideroni special? Ju mund
të dëshironi vëmendjen e një personi të
fuqishëm, i cili mund t'ju ndihmojë të
ngjitni shkallët me potencë. E pra sot,
gjithçka do të shkojë me sukses.

Sot duhet të gjeni kohë për të dëg-
juar miqtë tuaj sot. Pa marrë parasy-
sh se çfarë duan të flasin, shpresat
e tyre, frikërat e tyre ose vetëm pak
thashetheme të padëmshme - duhet
t'i kushtoni vëmendje të madhe.

Është me rëndësi që ju të tregoheni
shumë i sjellshëm sot, edhe nëse dikush
është i pasjellshëm me ju. Do të ishte me
vend që së paku të përpiqeni të qëndroni
të sjellshëm. Kujdesi për egon tuaj është,
gjithashtu, me rëndësi sot.

Bëhuni gati për të shijuar një ëmbëlsi të re në
jetën tuaj. Kjo lloj energjie është ciklike, prandaj
mos harroni se çdo gjë që shkon rreth jush
duhet të vijë përsëri te ju. Sa i përket aspektit
profesional, disa pengesa duhet t'i kaloni duke
u mbështetur edhe tek miqtë e besueshëm.

Dita e sotme parashikohet të jetë e
mbushur me surpriza të këndshme
në aspekt in romantik.  Nëse prej
kohësh keni pritur për të realizuar
një lidhje të fortë, shanset janë që
kjo të ndodhë.

Për ju, prioritetet e jetës po bëhen më të thjesh-
ta, dhe ju ndiheni më pak të motivuar nga
gjërat materiale që të tjerët duket se janë duke
kërkuar. Kjo mund të jetë vetëm një fazë, por
është një kohë e mirë për ju që të rregulloni
veten dhe ta ngadalësoni ritmin tuaj.

Sot mund të keni ndonjë përplasje me një
person të cilin e konsideroni rival. Përpiqu-
ni të mos i impononi opinionet tuaja te
njerëzit që keni pranë. Mendoni për punët
tuaja. Mos u përpiqni ta kapni timonin, por
lidhni fillimisht rripin e sigurimit.

Shqipëria ka rrugë të
tjera, jo vetëm qorre

Opinioni i   Ditës

Nga Veton Surroi

(vijon nga faqja 1)(vijon nga faqja 1)(vijon nga faqja 1)(vijon nga faqja 1)(vijon nga faqja 1)

...Nuk do të rrëzohet nga push-
teti, jashtë verdiktit të votuesit,
kryeministri Edi Rama.

(Ah, po, është edhe një e katërt,
që nuk po ia vë veshin kush, por
nëse nuk keni dëgjuar, nuk do të
hapen negociatat e anëtarësimit
në BE).

Lista mund të vazhdojë edhe më
tutje, por për momentin e përsh-
krimit të gjendjes politike më
duket se është kornizë e mjaf-
tueshme.

Në këtë kornizë, edhe po të mos
ishte shfuqizimi i dekretit nga
Presidenti Meta, zgjedhjet që pre-
tendohen të mbahen më 30 qershor
nuk do ta kishin legjitimitetin e
zgjedhjeve të lira e demokratike.

Shqipëria nuk mund të shndër-
rohet në katër komuna veriore të
Kosovës, ku zgjedhjet përmbushin
kriteret bazike organizative, por
në to kandidon vetëm një parti,
Lista Serbe dhe merr 96 për qind të
votave.

Shfuqizimi i dekretit të Presi-
dentit Meta është vështirë i rrëzue-
shëm ligjërisht; e vetmja instancë
që mund të përcaktojë ligjsh-
mërinë apo jo të veprimit të tij ësh-
të Gjykata Kushtetuese, një in-
stancë tani për tani joekzistuese
juridike në vend. Ndërkaq nga as-
pekti i legjitimitetit është plotë-
sisht brenda kompetencave të tij
të përfaqësuesit të unitetit dhe të
atyre që kanë të bëjnë me siguri
kombëtare.

Presidenti nuk ka mundur të
lejojë që vendi të zhytet syhapur
në greminën e antagonizmit në
rrugë të një populli të ndarë mes
ithtarëve të pushtetit dhe atyre të
opozitës.

Dhe, nuk ekziston arsyetim i
qëndrueshëm legaliteti e as legjit-
imiteti që parakusht për mbajtjen
e zgjedhjeve në Shqipëri të jetë
largimi i kryeministrit Rama, apo
e qeverisë të drejtuar nga ai. Nëse
opozita e do demokracinë në vend,
ajo nuk mund të diktojë shpërfill-
jen e vullnetit të shumicës, të asaj
shumice, e cila ia dha drejtimin
qeverisës Edi Ramës dhe Partisë
Socialiste. Shumicën për vete
opozita duhet ta aspirojë në garë
me Edi Ramën dhe Partinë Social-
iste, jo duke kërkuar që të largo-
hen nga pushteti para garës.

2.
Më duket, se Shqipëria do të

shpenzojë - me ritualet e debateve
në studio televizive, si ekstensione
të  debateve në kafene - më kot kohë
lidhur me këto tri pika të ko-
rnizës. Ky debat që tani ka marrë
formën e fjalëve të mëdha si "puç",
duke përshkruar çdekretimin nga
ana e presidentit. Dhe do të thello-

het edhe më në listën e gjatë të ju-
ristëve që do të shpjegojnë të
drejtën apo padrejtësinë e bërë Sh-
qipërisë.

Ky është një debat që në kush-
tet në të cilat gjendet vendi, është
në rastin më të mirë doktrinar. Në
mungesë të ekzistencës së
Gjykatës Kushtetuese, argumenti-
mi juridik ka aq vlerë sa edhe vëre-
jtjet që bëjnë tifozët në transme-
timet e ndeshjeve futbollistike. Ky
është akt ishte kushtetues, apo jo
është konstatim i njëjtë si vërejtja
se trajneri bëri keq që nuk e futi
këtë apo atë futbollist në lojë më
herët.

Sa më shumë të vazhdojë natyra
e këtij debati, aq më shumë do të
marrë formën e tifozërisë futbol-
listike. E tifozëria futbollistike, pas
stadit fillestar të njohurive bazike
për klubin e futbollin, pastaj është
tërë emocion. Aty do të zdirgjet
(apo ngrihet, kushdo si ta shohë), i
tërë debati për 30 qershorin, Ilir
Metën dhe Edi Ramën.

3.
Ekziston gjithnjë një rrugë

qorre, një që shqiptarët e gjejnë pa
gabim në konkurrencë me rrugët
e tjera dhe kjo mund të jetë një prej
tyre. Rruga qorre është ajo që të
mos bëhet gjë dhe të vazhdohet me
deklamime emocionale mbi të
drejtën e atyre në pushtet dhe të
atyre në opozitë, deri sa të bjerë
viktima e parë njerëzore.

Atëherë bëhet krejtësisht jorel-
evante se kush kishte të drejtë dhe
kush e filloi i pari; atëherë bëhet
relevante se përse duhej humbur
jeta e njeriut dhe pastaj bëhet më
relevante se si të mos humbet edhe
një tjetër.

Kjo është pika e ciklit ku gjen-
det sot Shqipëria. Është në mundë-
si të zgjedhë, me nuhatjen e paga-
bueshmërisë, rrugën qorre që do
të çojë drejt viktimës së parë të
radhës. Kjo rrugë qorre, tash ësh-
të debati rreth tri gjërave që nuk
do të ndodhin - zgjedhjet më 30 qer-
shor, shkarkimi i Metës, largimi i
qeverisë së Edi Ramës - dhe insis-
timi që të fitohet debati i studios
televizive apo kafenesë së radhës.

Dhe kjo është pika e ciklit, e cila
mund të shmangë rrugën qorre,
me zgjerimin e kontekstit të prob-
lemit. Problemet e Shqipërisë nuk
mund të përkufizohen në një datë
zgjedhjesh, një emër presidenti
dhe një emër kryeministri. Prob-
lemi i Shqipërisë është mungesa e
legjitimitetit të sistemit. Në Sh-
qipëri, shteti dhe demokracia janë
legjitime vetëm për atë që është në
pushtet dhe nuk është legjitim për
atë që nuk është në pushtet. De-
risa ta marrë pushtetin.

Në atë zbrazëti të madhe legjit-
imiteti, qytetarët dhe bizneset janë
të lidhura me institucionet e sh-
tetit nëpërmjet të lidhjeve person-
ale, krahinore e të klaneve poli-

tike. Aty diku në këto lidhje është
prania e një force tashmë kon-
stante të Shqipërisë, të krimit të
organizuar, i cili investon që shteti
të jetë i këtillë si është - i
ndikueshëm (të përdorë një fjalë të
butë) prej tij.

4.
Nëse problemi është më i madh

se a do të mbahen me këtë apo atë
datë zgjedhjet vendore, atëherë
çdekretimi i bërë nga Presidenti
Meta mund të jetë rast i mirë që
forcat politike në vend të ulen në
një tryezë, e cila tejkalon tifozërinë
e debateve televizive të mbrëmjes.
Tryeza do të kërkonte përgjigje për
konsolidimin e shtetit dhe të
demokracisë, gjetjen e legjitimit-
etit për shtet e demokraci në funk-
sionet e veta vitale. Dhe, nuk do
mend, ky rilegjitimim do të mundë
të përfundonte me gjetje të reja,
prej sistemit zgjedhor deri te Kush-
tetuta e vendit.

E mira do të ishte që të ketë vull-
net të mirë e maturi nga të gjitha
kampet politike për një rimarrje
përgjegjësie për fatin e vendit. Por
nëse ka nevojë, e me gjasë ky është
njëri prej fateve historike të këtij
vendi, nuk do të jetë turp të kërko-
het ndihma ndërkombëtare për le-
htësimin e një procesi që do ta bëjë
- një parullë rituale e forcave sh-
qiptare prej zhbërjes së komunizmit
- vendi si e tërë Europa. Apo ashtu
si e perceptojmë të ishte Europa.
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Talenti i shqiptar i Çelsit rrëfen emocionet e tij në aventurën e parë me moshat e Shqipërisë

Broja: Jam gati për Shpresat,
krenari që kam veshur ngjyrat kuqezi
Vlerëson maksimalisht shokët e skuadrës

Një emër i  ri  dhe
shumë premtues i
Kombëtares, është

Armando Broja, i cili arri-
ti të shënonte 3 gola në dy
ndeshje me skuadrën e Sh-
qipërisë U21, vetëm pak
ditë pasi kishte shënuar
edhe 3 gola me ekipin e Sh-
qipërisë U19. Sulmuesi që
aktivizohet me të rinjtë e
Çelsit, në një intervistë të
dhënë për "VipSport.al", ka
analizuar dy ndeshjet
miqësore ndaj Uellsit
ndërkohë që ka folur edhe
për grupin e futbollistëve
te Shqipëria.

ArArArArArmandomandomandomandomando, k, k, k, k, ke shëne shëne shëne shëne shënuar 3uar 3uar 3uar 3uar 3
gola në 2 ndeshjegola në 2 ndeshjegola në 2 ndeshjegola në 2 ndeshjegola në 2 ndeshje. Si ndi-. Si ndi-. Si ndi-. Si ndi-. Si ndi-
hesh?hesh?hesh?hesh?hesh?

Ndihem shumë i lumtur
për golat e shënuar duke
qenë se jam i ri dhe jam
shumë i lumtur që trajneri
më dha besimin për të lua-
jtur. Mendoj se kam bërë
më të mirën në fushë dhe
shënova 3 gola në total, gjë
për të cilën jam shumë i
lumtur.

Jeton Selimi

shumë hapësirë në fushë
dhe për të mbrojtur. Në
ndeshjen e dytë rezultati
ishte 2-0 dhe nuk po bënim
shumë presion prandaj
kishim më shumë mundë-
si për t 'u relaksuar. Në
vend që të na sulmonin, po
rrinin në mbrojtje dhe ish-
te e vështirë që t'i thyen-
im.

A mendon se je gati tëA mendon se je gati tëA mendon se je gati tëA mendon se je gati tëA mendon se je gati të
bëhesh sulmuesi kryesorbëhesh sulmuesi kryesorbëhesh sulmuesi kryesorbëhesh sulmuesi kryesorbëhesh sulmuesi kryesor
i Shqipërisë U21?i Shqipërisë U21?i Shqipërisë U21?i Shqipërisë U21?i Shqipërisë U21?

Unë mendoj se kam bërë
mirë deri tani dhe kanë
qenë në formë të mirë, por
edhe Bullari ka luajtur
shumë mirë dhe kështu ka
bërë pjesa tjetër e
lojtarëve dhe është në
dorën e trajnerit se kush
luan. E gjitha ajo që mua

ishim duke sulmuar të dyja
skuadra ka pasur më

KKKKKu ishte diferu ishte diferu ishte diferu ishte diferu ishte diferenca mesenca mesenca mesenca mesenca mes
dy ndeshjeve miqësoredy ndeshjeve miqësoredy ndeshjeve miqësoredy ndeshjeve miqësoredy ndeshjeve miqësore

ndaj Uellsit?ndaj Uellsit?ndaj Uellsit?ndaj Uellsit?ndaj Uellsit?
Në ndeshjen e parë

Spanjolli do të vazhdojë me Sitin

Guardiola refuzoi një pagë të
çmendur te Juventusi

Te Juventus janë fiksuar
me Pep Guardiolën dhe

këtë vit janë gati të bëjnë
çmenduri për të siguruar tra-
jnerin spanjoll. Por duket se
përtej fiksimit italian, vetë
Guardiola nuk ndan të
njëjtën ndjesi për bardhezin-

jtë dhe këtë e tregon refuzi-
mi i fundit i tij, pasi ka hequr
dorë nga një shifër jashtëza-
konisht e lartë. Versioni
francez i "Eurosport" ka pub-
likuar dje një lajm sipas të cil-
it drejtuesit e Juventus kanë
provuar më kot në dy ditët e

fundit t'i mbushnin mendjen
trajnerit të ulej në stolin e
bardhezinjve dhe të braktiste
Mançester Sitin. Për ta bindur
nuk mjaftonte vetëm projekti
teknik, ndaj trajnerit i është
ofruar një rrogë faraonike prej
më shumë se 20 milionë euro-

sh në vit. Një shifër jash-
tëzakonisht e lartë për ka-
mpionatin italian ku më
shumë paguhet vetëm Kris-
tiano Ronaldo dhe asnjë
lojtar tjetër nuk i afrohet
kësaj shume. Por trajneri i
ka bërë të ditur se ka prior-
itet futbollin anglez dhe nd-
jehet mirë te Siti, duke bërë
që Juventus të dorëzohet
përfundimisht e të mendojë
vetëm për të siguruar sa më
parë firmën e Mauricio Sar-
rit, i cili ka mbetur opsioni
i fundit.

më duhet të bëj. Është që
të jap më të mirën time në
çdo ndeshje dhe të stër-
vitem fort për të fituar
minuta.

N j ë  m e n d i m  p ë rN j ë  m e n d i m  p ë rN j ë  m e n d i m  p ë rN j ë  m e n d i m  p ë rN j ë  m e n d i m  p ë r
lojtarët me të cilët ke lu-lojtarët me të cilët ke lu-lojtarët me të cilët ke lu-lojtarët me të cilët ke lu-lojtarët me të cilët ke lu-
a j tur  në  dy  miqësoretaj tur  në  dy  miqësoretaj tur  në  dy  miqësoretaj tur  në  dy  miqësoretaj tur  në  dy  miqësoret
ndaj Uellsit?ndaj Uellsit?ndaj Uellsit?ndaj Uellsit?ndaj Uellsit?

Grupi që luajti
ndeshjen e dytë ishte i
njëjti  ekip që luajti
kundër Turqisë. Lojtarët
ishin të mirë,  lëviznin
shumë mirë dhe arritëm
të thyenim Uellsin,
megjithatë të gjithë fut-
bollistët janë shumë të
mirë. Edhe në ndeshjen e
parë, kishte futbollistë
mjaft të mirë dhe për mua
është kënaqësi të jem në
mesin e tyre.

SHËNONTE REKORDIN

Ora e famshme në stadiumin e
Hamburgut do të hiqet

MBROJTËSI HOLANDEZ

De Ligt drejt PSG, Raiola
takon Leonardon

Humbja me Kosovën dhemb

Popov: Kombëtarja
bullgare nuk është jetimore
Humbja ndaj Kosovës

në kualifikueset e
Euro 2020 ka lënë vraga të
rënda në Bullgari me
kapitenin Ivelin Popov, që
nuk ka kursyer asnjë nga
skuadra e tij, përfshirë dhe
talentin e skuadrës, Kiril
Despodov. Kosova fitoi me
rezultat dhe lojë në "Vasil
Levski" dhe kjo i ka acaru-
ar jo pak bullgarët. "Ko-
mbëtarja nuk është jeti-
more ku të rinjtë duhet të
luajnë patjetër edhe pse
nuk i kanë kapacitetet. Nuk shoh tek ata dëshirën për
të bërë mirë, mentalitetin. Flitet gjithnjë për gjak të ri
në ekip, por nuk mjafton që të jesh i ri apo të kesh luaj-
tur 15 ndeshje në kampionat për të ardhur në Ko-
mbëtare. Despodov? Ai luan në Serie A, por për të gjithë
koha ikën dhe nëse ai dhe të tjerët nuk ndryshojnë qën-
drim, rrezikojmë shumë".

Është një orë his
torike, por do të

hiqet shumë shpejt
nga vendi i saj. Në
Hamburg do të nisin
punimet për të hequr
orëshënuesin, i cili
prej vitit 1963 tregon-
te qëndrimin e klu-
bit të Hamburgut në
Bundesligë. Vite,
muaj, ditë, orë dhe
sekondat, të cilat tre-
gonin një rekord
unik në Gjermani,
duke qenë se Ham-
burgu nuk kishte rënë kurrë nga kategoria deri në vitin
2018. Pas rënies në Bundesligën 2, ora e famshme ish-
te ndalur duke treguar 54 vite, 261 ditë, 0 orë, 36 minu-
ta dhe 02 sekonda! Dhe ashtu ka qëndruar që prej asaj
dite, ndërsa shumë shpejt, ajo nuk do të qëndrojë më
në "Volksparkstadion".

Mino Raiola është në
Paris për t'u takuar

me krerët e Paris Sën
Zhërmenit. Në këto çaste,
prokuratori i famshëm
është në kryeqytetin
francez për të biseduar
me PSG për mundësinë e
transferimit në Ligue 1 të
mbrojtësit Matijs De Ligt.
PSG disa javë më parë bëri
një propozim mjaft joshës
për lojtarin me një pagë
neto prej 7 milionë euro-
sh në sezon, një ofertë e
cila do të diskutohet me
Leonardon, që është kthyer në kryeqytetin francez pas
aventurës me Milanin. Do të bisedohet edhe në lidhje
me Marko Verratin. E ardhmja e mesfushorit të Ko-
mbëtares italiane nuk është në diskutim: ai do të qën-
drojë në Paris dhe shumë shpejt do të firmosë një tjetër
kontratë të re milionere.
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Gjeni ndryshimin

Dy figurat kanë ndryshime nga njëra-tjetra

Përgjigja, ja cilat janë ndryshimet e figurave

TTTTThënie tëhënie tëhënie tëhënie tëhënie të
mençuramençuramençuramençuramençura

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

AAAA A
rgët

im 
filoz

ofik
rgët

im 
filoz

ofik
rgët

im 
filoz

ofik
rgët

im 
filoz

ofik
rgët

im 
filoz

ofik
FJ

AL
EK

RY
QI

 (1
)

FJ
AL

EK
RY

QI
 (2

)

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

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

Fjalëkryqi (1) Fjalëkryqi (2)

HORIZONTAL
1. Fillojnë panikun.
3. Gibson aktor.
5. Në mes të cogito dhe sum e thën nga Des-
cartes.
9. Mund të jetë trofe.
11. Janë vendet si Katari
14. Maureen që qe aktore.
16. Janë kundërmuese.
17. Mund të fitojnë etapa.
20. Ushtojnë nga "ola".
22. Një thirrje
26. Janë ministritë.
27. Një rrugë në Paris.
28. Markë cigareje.
29. Eshtë nginjja.
32. Ricciarelli soprano.
33. Fillojnë sefte.

HORIZONTAL
1. Mund të jetë kursimi.
5. Ylli i Nostradamus.
8. Tamam pa kufij.
11. Ross këngëtare.
13. I lashtë.
15. Eshtë Aleanca ku sapoi kemi aderuar.
19. Kufijtë e lëvizjes
20. I ka tek plepi.
21. Paguhen për shërbim.
23. Fillojnë  lejen.
24. Kufizojnë trotuaret.
25. Bëjnë karrierë në parti.
27. Thahet me bonifikim.
28. Mund të  jetë unik një i tillë .
29. Preka komik shkordran.
31. Fund dhjetori.
32. Fillojnë aksionin.
33. Ente Operative Tiranë

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

34. Ente Ekonomike Sarandë.
35. Mbyllin një ditar.
36. Satelit i Jupiterit
37. I ka tek Luani.
38. Boldi komik italian.
42. Eshtë kolana në filma
43. Kush e thotë lutet.
44. Oxa këngëtare.
46. Inicialet e Nolte aktor.
47. Eshtë tokë që... fitohet.
48. Një... gjermane.

VERTIKAL

1. Një votë në favor.
2. Filozofi me eksperimentin e gomarit.
3. Në hyrje makinës.
4. Fillojnë lehtë.
5. Irlanda në Dublin.

6. Eshtë edhe ajo e historisë.
7. Një pjesë e gamiljeve
8. Notat pa kufij.
9. Ishin komitë.
10. Ka kryeqytet Islamabad.
12. Don... i Interpretuar nga Terence
13. Mbyllin aktet.
15. Janë përmasa.
18. Gjysma e lutjes.
19. Castellitto aktor.
20. Inicilat e Dalí, piktor.
21. Tanita këngëtare.
23. Eshtë trysni
24. Në hyrje të Europës.
25. Janë rrobat për t'u larë.
30. Bën mëza.
31. Moreau aktore.
32. Janë thika.
39. Një pjesë e satelitit.
40. Janë teke në sende.
41. Pak marramendëse.
42. I ka tek zdapi.
45. Inicialet e Nolte-s.

- Në fushën e ideve çdo gjë
varet nga entuziazmi… në
botën reale gjithçka
qëndron mbi këmbënguljen.

- Plaga që shkaktohet nga
miku, asnjëherë nuk
shërohet.

- Të mëdhenjt janë të
mëdhenj vetëm sepse ne
jemi në gjunjë.

- Njohuria që fitohet me
detyrim, nuk ruhet në
kujtesë.

ZBAVITJE

- Optimist është një njeri që sheh dritë
atje ku nuk ka. Pesimist është budallai i
cili përpiqet ta shuajë.
- Veprimi nuk buron nga mendimi, por
nga gatishmëria për përgjegjësi.

- Askush nuk është i kënaqur me fatin
e tij, edhe nëse ai është i mirë. Dhe
askush nuk është i pakënaqur nga
mendja e tij, edhe nëse është më e
keqja.

34. Agjenci Ajrore Durrës.
36. Një pjesë e dimensioneve.

39. Eshtë përfaqsuesja e Adriam
Mutu.
41. Kalimi në ekstreme.
42. Eshtë e re pas Krishtit.
43. Shkruhet për të mos vazhdu-
ar më.
44. Si i gjithë .
47. Kush e thotë lutet.
48. Kufij elementi.
49. Ishte nyja që preu Alekdans-
dri i Madh.
50. Një pjesë e titanëve.
51. Mund të jetë kundërmuese.
52. Pak titanike.

VERTIKAL
1. Si i përshtatëshëm.
2. Mund të  jenë fetare.
3. Ai i kuq e ka një huq.
4. Pak analogji.
6. Eshtë metri i rrobaqepësit.
7. Në hyrje të oazit.
8. Arte pa re.
9. Arthur që qe dramaturg.

10. Janë boshte.
12. Michelangelo regjisor.
14. Mund të  bëjë stil të lirë .
16. Ishin monedhe te Tobias.
17. Eshtë bas me katër tela.
18. Pak efikasitet.
22. Eshtë marrëveshje me nota.
25. Ishte babai i Akilit.
26. Fillojnë  nazet.
27. Në krye të kuadrove.
29. Eshtë faqe muri.
30. Një apendisit i menjëhershëm.
35. Kurosawa që qe regjisor.
36. Vriten nga espada.
37. Eshtë shtet aziatik.
38. Edouard piktor.
40. Një transporti është kamioni.
45. Uni i Freud.
46. Një cigan.
47. Fundi i një samurai.
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