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politikës me krimin dhe 
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kriminale në zgjedhje 
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Telefonata e Edi Ramës: U arrit objektivi? 
PERGJIMET E BLERJES SE VOTAVE 
“BILD” ZBARDH BISEDAT MES ZYRTAREVE TE PS: 40 MIJE LEKE NJE VOTE, 100 MIJE ATIJ QE KA TRI 

(Në foto:) Arben Keshi, drejtor në Ministrinë e Brendshme. Përgjimet e publikuara nga “Bild”. Kryeministri Edi Rama
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Shkatërrohet kurora e gjelbër në zonën e vilës së Zogut, banorët e shqetësuar: Rrezikohet erozioni 

DURRËS-Kurora e gjelbër 
e Durrësit, ose mush-

këria e qytetit bregdetar në 
Kodër-Vilë, në Durrës është 
duke u masakruar ditët e 
fundit. E konsideruar si zonë 
me rrezikshmëri të lartë 
sizmiologjike për shkak të të 

katër pallateve, pikërisht në 
majë të kodrës. Banorët kanë 
reaguar duke protestuar 
ndaj masakrës që po i bëhet 
lagjes së tyre. Fillimisht 
ata nisën një betejë ligjore 
dhe  Gjykata e Shkallës së 
Parë dha vendim si masë 
sigurie ...
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LOBIMI NE SHBA 

PS nis procedurën 
zyrtare për 

shkarkimin e Metës 
në parlament 
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“Luarasi” hedh 
themelet e 

bashkëpunimit me 
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Kujtim Drishti: 
Shoqëria civile 
është e vetmja 
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OPINION 

erozionit, e rrëshqitjeve ma-
sive të dherave, në këtë zonë 
ndërtimet u pezulluan për 
dekada me radhë, po ashtu 
edhe prerja e pemëve. Pemët 
të mbjella 70 vjet më parë me 
punë vullnetare për të paran-
daluar erozionin po priten 
nga një fi rmë ndërtimi, e cila 
ka marrë leje për ndërtimin e 

RAMA, GAZETARIT: RAMA, GAZETARIT: 
DO TE TE PADIS. DO TE TE PADIS. 

PERGJIGJJA: FYEVA PERGJIGJJA: FYEVA 
LARTMADHERINE? 
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Luigi Pirandello (1867-1936), nobel-
ist për letërsi në vitin 1934, autor i 

shumë novelave (një pjesë e të cilave u 
vunë në skenë) dhe poezive, në vitin 
1917 shkroi ...
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Prej zgjedhjeve parlamentare të vitit 2013,
akuzat për lidhje të politikës me
krimin dhe përfshirjen e grupeve

kriminale në zgjedhje kanë qenë pjesë
dominante e debatit politik në Shqipëri.

Dosja 184, ajo e manipulimit të votave në
Dibër ka qenë “patatja e nxehtë”, ndërsa 16
audio-përgjime janë publikuar nga gazeta
gjermane Bild, ku përfshihet dhe kryeministri
Edi Rama.

Gazeta gjermane “Bild” ka publikuar
përgjime të tjera në lidhje me skandalin e blerjes
së votave në zgjedhjet vendore të 2016, ku fitues
doli kandidati i PS, Muharrem Rama. Në 16
sekuencat e publikuara nga gazetari gjerman
Piter Tiede, rezultojnë kryeministri i vendit
Edi Rama, ish-ministri Damian Gjiknuri, ish-
deputetet Pjerin Ndreu dhe Artan Gaçi, Arben
Keshi, drejtor në ministrinë e brendshme, shefi
i komisariatit numër 5, Sali Skura, si dhe
drejtori i zyrës arsimore të Dibrës.
PËRPËRPËRPËRPËRGJIMI 1  (BISEDGJIMI 1  (BISEDGJIMI 1  (BISEDGJIMI 1  (BISEDGJIMI 1  (BISEDA E RAMËSA E RAMËSA E RAMËSA E RAMËSA E RAMËS
ME ARBEN KESHIN)ME ARBEN KESHIN)ME ARBEN KESHIN)ME ARBEN KESHIN)ME ARBEN KESHIN)

Nga përgjimet, del se njeriu kryesor i cili
është marrë më blerjen e votave në Bashkinë e
Dibrës në vitin 2017, është Arben Keshi.

Arben Keshi: Hë shefi.
Edi Rama: Hë mo si duket.
Arben Keshi: Po mirë tek pritshmëritë jemi.
Edi Rama: E ke realizuar objektivin thua?
Arben Keshi: Them se po, bazuar në ato që

po na thonë komisionerët.
Edi Rama: Ashtu është?
Arben Keshi: Po them që po.
Edi Rama: Po ata maskarenjtë, kishin bërë

presione mbrëmë e?
Arben Keshi: Po deshën të më kapnin mua,

punë dy minutash sa u futa tek shtabi sepse
ishin duke më pritur tek hoteli ku fleja.

Edi Rama: Cfarë do të bënim ty ata?
Arben Keshi: Ishin 50 veta. Asgjë besoj, këtë

pjesën e presionit mendoj, jo kështu jo ashtu.
Ai është legen ai, Flamur Noka.

Edi Rama: Po ku ta del dot ty Flamur Noka
mo.

Arben Keshi: Edhe djali sa doli më la mua,
ata kujtuan se isha edhe unë në makinë. Rreth
50 veta. Jo se i bënë ndonjë gjë, sa e goditën. Ai
iku dhe ata nuk e kapën dot.

Edi Rama: Më mirë mo, hajt se ç’i do sherret.
Dëgjo, po ti mendon se e kemi realizuar
objektivin?

Arben Keshi: Po këtu tek unë po. Mund të
lëvizë me më pak me më shumë. Nga ato që na
kanë thënë komisionerët kemi pritshmëri të
mëdha.

Edi Rama: Komisionerët i ke pasur top e?
Arben Keshi: Po po në rregull.
Edi Rama: Okei, mirë vllai, hajt ciao.
Arben Keshi: Ishalla, faleminderit.

PËRGJIMI 2  (BISEDË MESPËRGJIMI 2  (BISEDË MESPËRGJIMI 2  (BISEDË MESPËRGJIMI 2  (BISEDË MESPËRGJIMI 2  (BISEDË MES
DEPUTETIT DEPUTETIT DEPUTETIT DEPUTETIT DEPUTETIT ARARARARARTTTTTAN GAÇI DHE AN GAÇI DHE AN GAÇI DHE AN GAÇI DHE AN GAÇI DHE ARBENARBENARBENARBENARBEN
KESHIT)KESHIT)KESHIT)KESHIT)KESHIT)

Në një audiopërgjim drejtori i Ministrisë së
Brendshme, Arben Keshi flet me ish-deputetin
e PS-së, Artan Gaçi, i cili njëherësh është edhe
bashkëshorti i Ministres së Mbrojtjes, Olta
Xhaçka.

Artan Gaçi: Mirëmëngjesi.
Arben Keshi: Mirëmëngjesi, ça bëre.
Artan Gaçi: Ja me shefin e madh edhe me

superlativa për ty.
Arben Keshi: Faleminderit.
Artan Gaçi: Nga ai, nga ai. Unë po e po, por

nga ai. Më tregoi edhe historinë e 2011. Ke pikët
maksimale.

Arben Keshi: Ishalla kthehen në realitet, se
ngela… u bë 3 vjet.

Artan Gaçi: Jo, jo, kthehen, kthehen. Ke
vlerësim të jashtëzakonshëm. Të gjithë
Maqellarën ta linte ty. Ai është personi, tha. E
ka kopsit, e ka bo, tha, të gjitha gjonat. Edhe
në 2011-n fitoi, tha, por ashtu ndodhi me një
kuti.

Arben Keshi: Ashtu ka qenë shkruar.
Artan Gaçi: Merita e Benit, tha. Kur të vish

në Tiranë lidhemi ndonjëherë.
PËRGJIMI 3 (ARBEN KESHI ME NJËPËRGJIMI 3 (ARBEN KESHI ME NJËPËRGJIMI 3 (ARBEN KESHI ME NJËPËRGJIMI 3 (ARBEN KESHI ME NJËPËRGJIMI 3 (ARBEN KESHI ME NJË
TË PTË PTË PTË PTË PANJOHUR)ANJOHUR)ANJOHUR)ANJOHUR)ANJOHUR)

Zyrtari Arben Keshi, drejtor pranë
Ministrisë së Brendshme flet me një person
me numrin e telefonit 0685922860 dhe ata së
bashku shihen tek bëjnë pazar për blerje
votash.

Arben Keshi: Ku je zhdukur.
Numri 0685922860: A u lodhe?
Arben Keshi: Ku shkove?
Numri 0685922860: Jam te Tasia, këtu poshtë.
Arben Keshi: Ku?
Numri 0685922860: Tasia.
Arben Keshi: Ku?
Numri 0685922860: Tasie Lleshi.
Arben Keshi: Çfarë thotë?
Numri 0685922860: Nuk do ai Refiku.
Arben Keshi: Mirë.
Numri 0685922860: Ai tha te 30, por 30 nuk

mundem…
Arben Keshi: Po leje, nëse nuk i duan leje, të

shkojnë te PD-ja.
Numri 0685922860: Okej, dakord.

PËRGJIMI 4PËRGJIMI 4PËRGJIMI 4PËRGJIMI 4PËRGJIMI 4
Po ashtu Keshi në bisedë me një person të

paidentifikuar që punon si mësues (0686434568)
Një person i paidentifikuar që punon si mësues
informon drejtorin e Ministrisë së Brendshme
Arben Keshi që një person që ka 4 vota kërkon
20.000 lekë. Gjatë bisedës, mësuesi tregon se si
i ka bërë presion një çifti. Ai e informon se i ka
zbatuar të gjitha këshillat që i ka dhënë.

Arben Keshi: Hë mo.
0686434568: Dëgjo mo, kam një Altin këtu te

Shtabi, se njof unë.
Arben Keshi: S’di gjo, kush Altin.
0686434568: Isuf Qokut, një ish-nxënësit tim.
ArbenKeshi: Po po ça ka ai.
0686434568: Ai ka ni problem, problemi i atij

është kështu. Ai do nja 200 mijë lekë. Kom katër
vota. Se di unë kam fol me Shemsiun tha, e
komunikova pardje sa u ndamë me atë. Ja
thashë o vlla në emër tënd.

Arben Keshi: Jo në emër tim ore.
0686434568: Ia thashë o vlla në emër tand, në

emër tim, në emër të drejtorit të arsimit. E
mbarova atë punë. Edhe Gëzim Hoxhën që e
kisha problem pak se ka qenë në Itali, në
Amerikë domethënë. Është e mbaruar ajo
punë. Bujar Kurtazën e kam komunikuar
prapë sot dhe Vehbi Muhametin, atë e ke
Kunata e Vehbiut është mbesa e Rem Ramës.

Arben Keshi: Ato vllaznit e Vehbiut na kan
rraf tu u zonë, ti thu.

0686434568: Jo ska lidhje me ata fare ai nuk
është përzi. Nëse ke informacionin më të vogël
ma thuj mu. Unë unë ti kam mbaru të gjitha
punët pa diskutim. Dhe bëja të qartë atij se ia
kam bërë të qartë në sy Bujar Spahiut.

Arben Keshi: Po mirë në rregull.
PËRGJIMI 5PËRGJIMI 5PËRGJIMI 5PËRGJIMI 5PËRGJIMI 5

Në përgjimin e pestë shfaqet dialogu në mes
Arben Keshit, drejtor në Ministrinë e
Brendshme dhe dy personave të tjerë, ndërsa
njëri prej tyre ankohet se nuk i ka marrë paratë
për votat. Një qytetar ((Xhabiri) i ankohet
Arben Keshit se nuk ka marrë lekët. Nga ana
tjetër, personi që është ngarkuar me detyrën e
shpërndarjes, i thotë se ja ka dhënë dhe është
gati për t’u ballafaquar.

Arben Keshi: Hë mo.
068 69 13 636: A u nis ai.
Arben Keshi: Po mo Çakran.
068 69 13 636: E, për zotin nuk ka lëvizur hiç.
Arben Keshi: Jo nuk ka lëvizur o burr. Sa

më mori, më tha ka mbaru me gjithë ata që ka
polic. Lëri se të disinfomojnë o shok, siç u
ngatërruan me Tanin dhe ata se nuk ka qenë
në list hiç ajo Uruçi.

068 69 13 636: Më mori Nexhipi për.. (nuk
kuptohet se cfarë thuhet)

Arben Keshi: Nexhipi (nuk kuptohet)
ndoshta nuk ka qenë në listë. Më jep emrin, të
takoj Shabanin.

068 69 13 636: Ma jep emrin e Nexhipit ta
marr unë në telefon.

068 69 13 636: Ok.
Telefonata e dytë
Arben Keshi: Xhabir Elezi Sokol.
067 55 90 725: Po.
Arben Keshi: Ka ndonjë gjë, i ke dhënë gjë

s’i ke thënë, s’e di
067 55 90 725: Po po të dyve.
Arben Keshi: Ai ka ardhur këtu thotë jo.
067 55 90 725: Ka ardh Xhabiri? Merre me

vete, bjere nga unë.
Arben Keshi: Mirë.
Telefonata e trete
Arben Keshi: E ke aty apo flet kot ai?
068 69 13 636: Jo mo do të duash ti ta sjell.
Arben Keshi: Ai thotë merre me vete, sepse

i thash e kam me vete. Merre me vete tha dhe
ma sill mua. Unë ja kam dhënë – tha.

068 69 13 636: Ok.
PËRGJIMI 6PËRGJIMI 6PËRGJIMI 6PËRGJIMI 6PËRGJIMI 6

Në videon numër 6 dëgjohet Arben Keshi,
zyrtar pranë Ministrisë së Brendshme, i cili
flet me një person me numrin e telefonit
0686913636. Keshi duket se flet me këtë person
për blerje votash. Aty dëgjohet sesi dikush ka
ardhur me dajën e tij, ndërsa përmendet edhe
një person me emrin Xhevat.

Arben Keshi: Nuk ka ardhur. E ka te fikur
telefonin, por nuk po vjen.

0686913636: Ah, dëgjo vëllain këtu.
Arben Keshi: Hë.
0686913636: Ai që nuk pranoi ofertën këtë

javë.
Arben Keshi: Po.
0686913636: Ka ardhur duke më kërkuar.

Është këtu xhaxhai i vet.
Arben Keshi: (Qesh). Mirë, e di vetë.
0686913636: Kështu ti. Ai Xhevati thotë

mbarova punë.
Arben Keshi: Mbaroi.
0686913636: Ndërsa e dyta është rreth …(Nuk

kuptohet)
Arben Keshi: Ta shkruaj me mesazh sepse

nuk flas dot.
0686913636: Ok.

PËRGJIMI 7PËRGJIMI 7PËRGJIMI 7PËRGJIMI 7PËRGJIMI 7
Në përgjimet e publikuara, gazetari

gjerman ka siguruar edhe telefonatën e
drejtorit të ministrisë së Brendshme, Arben
Keshi, me drejtorin rajonal në Dibër. Keshi
kërkon nga drejtori i Arsimit në Dibër të
telefonojë drejtorët e shkollave për t’i kujtuar
ata të votojnë për PS në të kundërt, një ditë pas
zgjedhjeve në Dibër të gjithë do të jenë të
pushuar. Drejtori i Arsimit e garanton atë se
do t’i telefonojë të gjithë, drejtorë  e mësues.

Arben Keshi: O Drin!
Drini Gjeçi: Hë mor si je? A je mirë?
Arben Keshi: Mirë, si shkove ti? Me shëndet,

a je lodh?
Drini Gjeçi: Nga pak, si ja çon ti?
Arben Keshi:: Mirë, mirë. Si është puna?
Drini Gjeëi: Mirë.
Arben Keshi:: Është mirë puna?
Drini Gjeçi: Mirë duket.
Arben Keshi: Ka lëvizje andej?
Drini Gjeçi: Jo.
Arben Keshi:: Nuk ka shumë ë, mirë.
Drini Gjeçi: Jo. Çfarë ke bërë ti?
Arben Keshi:: Hiç, lëvizje e madhe këtej. Ty

ec jena.
Drini Gjeçi: A thua të kanë dëgjuar ata

drejtorët?
Arben Keshi: Vallahi merri në telefon një

nga një. Ditën e hënë keni shkuar për lesh,
merri të gjithë. Të gjithë drejtorët në telefon, të
marrin një nga një dhe të raportojnë. Po flejnë
gjumë, përveç se me Gëzimin dhe Arjanin, me
asnjanin nuk kam fol.

Drini Gjeçi: Çfarë ti marr në telefon,
Haxhiqimes nuk kam çfarë i them, gra janë
ato.

Arben Keshi: Ore gra e burra çfarë të jenë.
Do t’ja kujtoni një më një të gjithë mësuesve
sipas listës i keni pru aty nëse ditën e hënë
duan të jenë në punë. Se nuk duan në p***
të sëmës do ti çoj se jua kam q*** robt.

“DOSJA 184”
PERGJIMET

Gazeta gjermane “BILD” publikon 16 bisedat ku flitet për presione dhe blerje votash

Përgjimet e zgjedhjeve të 2016,
Rama: E kemi realizuar objektivin?
Biseda e kryeministrit me zyrtarin e PS, Arben Keshi



ARBEN KESHI U EMERUA DREJTOR
Gazeta “Bild” ka publikuar bisedat mes
përfaqësuesve socialistë ku flitet për presion
e blerje votash. Në një pjesë të mirë të
përgjimeve rezulton një përfaqësues lokal
socialist Arben Keshi, i cili më pas është
emëruar si drejtor në një prej institucioneve
në varësi të Ministrisë së Brendshme.

Arben Keshi, drejtor në
Ministrinë e Brendshme



E martë 18 Qershor 2019 -  3FAQJA E PARE

Drini Gjeçi: Ja ti marr Drini në telefon
tani.

PËRGJIMI 8 ( ARBEN KESHI DHEPËRGJIMI 8 ( ARBEN KESHI DHEPËRGJIMI 8 ( ARBEN KESHI DHEPËRGJIMI 8 ( ARBEN KESHI DHEPËRGJIMI 8 ( ARBEN KESHI DHE
SHEFI I KSHEFI I KSHEFI I KSHEFI I KSHEFI I KOMISARIAOMISARIAOMISARIAOMISARIAOMISARIATIT TIT TIT TIT TIT TË KAMZËS)TË KAMZËS)TË KAMZËS)TË KAMZËS)TË KAMZËS)

Në përgjimin numër tetë, shfaqet biseda mes
shefit të komisariatit të Kamzës dhe Drejtorit
në Ministrinë e Brendshme, Arben Keshi. Shefi
i komisariatit të Kamzës i thotë Keshit se kreu
i Bashkisë së Kamzës ka nisur 450 njerëz me
furgon drejt Lurës dhe Recit. Kjo lëvizje duket
se e shqetëson shumë drejtorin e Ministrisë së
Brendshme.

Arben Keshi: Po.
Sali Skura: Shef beni si të kam? Sala në Kmëz

jam, si ta ka vallai?
Keshi: Hë mo ç’kemi? Si kalon ti?
Skura: Si është tu shku?
Keshi: Mirë duket, na këputet ju të Kamzës,

bllokoni autobusët e Kamzës.
Skura: Po ore, kemi nxjerr poastbolloqet e

Kamzës. Nga ora tre e gjysë e kanë plan mu
nis. I kemi marrë disa masa dmth.

Keshi: A janë shumë?
Skura: Po mendohet se janë 450 njerëz.
Keshi: I ka organizo Xhelali eee?

PËRGJIMI 9PËRGJIMI 9PËRGJIMI 9PËRGJIMI 9PËRGJIMI 9
Në përgjimin numër 9 të gazetës gjermane,

zyrtari i Ministrisë së Brendshme Arben Keshi
flet me shefin e Komisariatit numër 5 Sali
Skurën. Në këtë bisedë, Skura thotë ndër të
tjera: “kemi bllokuar disa autobusë, por disa
ia hodhën me miqësi”.

Arben Keshi: Po.
Sali Skura: O Beni, Sala jam.
Arben Keshi: Hë mo, ca bëne.
Sali Skura: Çkemi, si ia çove
Arben keshi: Mirë, si ia kalove ti.
Sali Skura: Hë ç’bëhet andej?
Arben Keshi: Nuk e di. Mirë më duket, por

ke parasysh thes i mbyllur.
Sali Skura: Po po po, si duket situata?
Arben Keshi: Po mirë.
Sali Skura: Flas a ka pjesëmarrje.
Arben Keshi: Aq o sa kanë marrë

vazhdimisht. Ke parasysh te 52 përqindëshi, se
nuk bëhet më.

Sali Skura: Si shkon Maqellara. Çfarë bëhet?
Arben Keshi: Se di, mirë , mirë, mirë. Të jemi

të zotë vetë më mirë. Është zonë e palexueshme
kjo.

Sali Skura: Po e vërtetë.
Arben Keshi: A erdhët shumë veta mbrëmë

këtej mo?
Sali Skura: Si?
Arben Keshi: A erdhën shumë autobusë

mbrëmë?
Sali Skura: Jo jo, nja 7 i bllokuam. Po po i

kemi bllokuar. Të tjerët ia hodhën kështu me
miqësi…

Arben Keshi: Shumë mirë.
Sali Skura: Mirë. Me kujdes vëlla. Hajde me

fitore.
Arben Keshi: Rrofsh faleminderit.

PËRGJIMI 10 (KESHI – DAMIANPËRGJIMI 10 (KESHI – DAMIANPËRGJIMI 10 (KESHI – DAMIANPËRGJIMI 10 (KESHI – DAMIANPËRGJIMI 10 (KESHI – DAMIAN
GJIKNURI)GJIKNURI)GJIKNURI)GJIKNURI)GJIKNURI)

Në përgjimin e mëposhtëm është drejtor i
lartë i Ministrisë së Brendshme, Arben Keshi i
cili flet me ish-ministrin Damian Gjiknuri.
Gjiknuri i thotë Arben Keshit se do t’i çojë tek
qendra votimi disa djem problematik që t’i ketë
për çdo rast.

Gjiknuri: Ça bohet?
Keshi: Hiç.
Gjiknuri: Naj merak na i gjo?
Keshi: Po duhet t’vijn tani kto deputetet se

kan ardh ato të PD-së
Gjiknuri: Tashi do vijn ato, se si duket fjetën

içik se kan qen gjith notën aty. Tashi do vijn
ato.

Keshi: As unë s’kam flejt fare.
Gjiknuri: E di, e di unë tashi ata do vijnë

tashi.
Keshi: që të vijnë të dalin nëpër qendra, që

të vijnë edhe njerëzit tanë
Gjiknuri: Patjetër.
Keshi: Tani vëzhgusit e atyre janë tgjith nga

rrethet kush si njef.
Gjiknuri: E di e di ashtu i kanë sjellë ato se

skan besim te ato të vetët. Mirë se do të çoj unë
dhe ca çuna ti kesh aty ti një furgon kshu të
jetë aty.

Keshi: Mirë.
Gjiknuri: i nisa unë që të rrin aty, do vijën te

shtabi jot, ca kshu për cdo rast. Po mos dalin
shum ata se janë tipa problematikë, gjithsesi
të jenë aty. Hajt.

Keshi: Ok.
PËRGJIMI 11 (PJERIN NDREU - DRINIPËRGJIMI 11 (PJERIN NDREU - DRINIPËRGJIMI 11 (PJERIN NDREU - DRINIPËRGJIMI 11 (PJERIN NDREU - DRINIPËRGJIMI 11 (PJERIN NDREU - DRINI
GJEÇI)GJEÇI)GJEÇI)GJEÇI)GJEÇI)

Në përgjimet e publikuara nga gazetari
gjermanr, Peter Tiede rezulton edhe biseda mes
ish-deputetit Pjerin Ndreu, aktualisht
kandidat për zgjedhjet e 30 qershorit në
Bashkinë e Lezhës, me Drini Gjecin drejtor i
Arsimit në qarkun e Dibrës.

Pjerin Ndreu: Mirëmëngjes.
Drini Gjeçi: Mirëmëngjes.
Pjerin Ndreu: Pjerin Ndreu jam. Si je?
Drini Gjeçi: Po Pjerin. Si kalove?
Pjerin Ndreu: A je mirë? Si ke qenë?
Drini Gjeçi: Mirë.
Pjerin Ndreu: Bëj një telefon atij Reshat

Elezit, nga Reçi. Thuaj drejtorit të shkollës me
deklaru votën hapur, se ato SMS që i çon poshtë
e përpjetë nuk janë të mira. Thuaj atij të
deklaroj hapur se do të votojë për Partinë
Socialiste se përndryshe të hënën tregoja vetë
ku fluturon.

Drini Gjeçi: Reshat Elezaj?
Pjerin Ndreu: Po.
Drini Gjeçi: Po do flas unë tani me të.
Pjerin Ndreu: Tregoji ku fluturon të hënën.

Thuaj të deklarojë votën për Partinë Socialiste
aty, ta deklaroj hapur për PS ose ndryshe të
gjej vend të futet.

Drini Gjeçi: Mos u shqetëso se do e mbaroj
unë atë punë.
PËRGJIMI 12PËRGJIMI 12PËRGJIMI 12PËRGJIMI 12PËRGJIMI 12

Nga 16 përgjimet e publikuara nga gazetari
i Bild, Peter Tiede që tregon blerjen e votave,
kërcënimet e shantazhet në zgjedhjet e 2017 në
Dibër, pjesë e dosjes hetimore 184. Drejtori
Rajonal i Arsimit zbaton urdhrat e dhëna nga
deputeti Pjerin Ndreu. Drini Gjeçi (Drejtor
rajonal në Dibër në bisedë me drejtorin e
shkollës në Reç (Reshat Elezi 0686433077). Në
ditën e zgjedhjeve, Drejtori i Arsimit Drini Gjeci
urdhëron një drejtor shkolle, Reshat Elezi për
të hedhur votën e tij dhe të familjarëve të tij
hapur, duke shprehur dyshime se ata mund të
votojnë për PD. Ai e kërcënon atë se nëse ai
dhe familja e tij nuk voton hapur, mund të
kërkojë një punë tjetër.

Drejtori i shkollës: Alo, mirëmengjes drejtor.
Drini Gjeci: Mirë, ku je ti?
Drejtori i Shkollës: Jam këtu, në radhë tek

qendra e votimit.
Drini Gjeci: E ke marrë gjithë familje me

vete?
Drejtori i Shkollës: Të shtëpisë? Jo ata nuk

janë tu ardh me votu tani, ma vonë. Do shkoj
t’i marr më vonë.

Drini Gjeci: Në ça qendre voton ti?
Drejtori i Shkollës: Këtu në Zallreç.
Drini Gjeci: Zallreç? Dëgjo, se kam

informacione jo të mira andej unë. Sot vota
jote një dhe e familjes dy do deklarohet haptas.
Nuk ke deklaruar votë haptas sot bashkë me
familjen, shko dhe gjej punë tjetër.

Drejtori i shkollës: Drejtor, mos e vri mendjen
për atë punë fare. Më dëgjon. Janë llafe njerëzit,
mos e vri mendjen për atë punë fare.

Drini Gjeci: Ore, do deklarohet haptas,

haptas! Kur them haptas, haptas.
Drejtori i shkollës: Po mo e vrit mendjen

fare. Pa merak, pa merak.
Drini Gjeci: Bëje haptas me gjithë familjen.
Drejtori i shkollës: Pa merak, pa merak, pa

merak. Në rregull
PËRPËRPËRPËRPËRGJIMI 13 (DRINI GJEÇI - LAGJIMI 13 (DRINI GJEÇI - LAGJIMI 13 (DRINI GJEÇI - LAGJIMI 13 (DRINI GJEÇI - LAGJIMI 13 (DRINI GJEÇI - LAVDRIMVDRIMVDRIMVDRIMVDRIM
MURAMURAMURAMURAMURATI)TI)TI)TI)TI)

Në përgjimin numër trembëdhjetë drejtori
i Arsimit në Dibër, Drini Gjeçi telefonon
shtetasin Lavdrim Murati dhe e pyet se a ka
votuar. Qytetari me emrin Lavdrim Murati i
thotë se ende nuk ka votuar me arsyetimin që
të lirohet pak radha në qendrën e votimit.

Drini Gjeçi: Alo. Lavdrim Murati?
Lavdrim Murati: Po.
Drini Gjeçi: Drejtori i Arsimit të flet.
Lavdrim Murati: Urdhro.
Drini Gjeçi:A ke votuar?
Lavdrim Murati: Jo akoma.
Drini Gjeçi: Po pse more Lavdrim nuk ke

votuar akoma?
Lavdrim Murati: Nuk kam votuar se të

lirohet një herë radha.
Drini Gjeçi:Çfarë radhe?
Lavdrim Murati: Radha or ti.
Drini Gjeçi:Lavdrim të mos kemi llafe, votat

i dua haptaz atje. Mos të kemi llafe më.
Lavdrim Murati: Ça flet o drejtor?
Drini Gjeçi: Mos të pres më tej. Vota sa ke ti

dua. Pesë vota sa ke
Lavdrim Murati: Më vjen keq. Të paskan

sinjalizuar gabim.
Drini Gjeçi:Këtë llaf po të them. Ti e di vetë.
Lavdrim Murati: Në rregull.

PËRGJIMI 14 (BEKIM KRASHI -PËRGJIMI 14 (BEKIM KRASHI -PËRGJIMI 14 (BEKIM KRASHI -PËRGJIMI 14 (BEKIM KRASHI -PËRGJIMI 14 (BEKIM KRASHI -
DAMIAN GJIKNURI)DAMIAN GJIKNURI)DAMIAN GJIKNURI)DAMIAN GJIKNURI)DAMIAN GJIKNURI)

Ish-ministri i Transporteve Damian
Gjiknuri është përgjuar teksa flet ne telefon
me Bekim Krashin, biznesmen, i cili është
angazhuar për zgjedhjet në Dibër me Partinë
Socialiste. Sipas përgjimit të BILD, Gjinuri i
kërkon llogari biznesmenit se kush është
angazhuar në një komunë të caktuar dhe që
ka mbuluar pjesën e transportit të parave.

Bekim Krashi: Po shef.
Damian Gjiknuri: O Bekim, ore tashi, për

të mbuluar atë pjesën e transportit, ju edhe
jeni mshtet për atë punën.

Bekim Krashi: Po ne në fakt me thënë të
drejtën, nuk jemi shumë të mbështet, por unë
njoh ca zona, që i kam lajmëruar.

Damian Gjiknuri: Po mirë mo merri ato
gjërat dhe kërko mbështetje.

Bekim Krashi: Po menaxhoj pra.
Damian Gjiknuri: Hajt.
Bekim Krashi: Tani sa ti marr po vij atje.
Damian Gjiknuri: Hajt.
Bekim Krashi: Po vij atje pa merak.

PËRGJIMI 15PËRGJIMI 15PËRGJIMI 15PËRGJIMI 15PËRGJIMI 15
Biznesmeni Bekim Krashi (një biznesmen i

zonës që merret me mermerin) dhe një person
i paidentifikuar, flasin për paratë që janë
shpërndarë për blerjen e votave. Personi i
paidentifikuar pyet se sa para mund të ofrojnë
për një votë, sepse ai ka dy familje, në total 5

vota. Çmimi për një votë është rreth 4.000 lekë.
Bekim Krashi: Alo.
0686795208: O Bekim si je a je mirë?
Bekim Krashi: Hë, cfarë ke brë si ja kalove?
0686795208: Ca ke bërë, si ja kalove?
Bekim Krashi: Hë…
0686795208: Tani doja të thoja për familjen e

Halit Bashës.
Bekim Krashi: Po.
0686795208: Ka tre vota.
Bekim Krashi: Po.
0686795208: Po ai do diçka mor burri dheut

si do ja bëjmë?
Bekim Krashi: A ke komunikuar me

Naimin?
0686795208: Po, jam konsultuar pak por, por

për Zotin nuk e di, edhe për Fiqiri Bashën, ka
dy vota dhe i ka dhënë thjeshtë 50 mijë lekë

Bekim Krashi: Sa?
0686795208: 50 mijë lekë, kështu më tha

Fiqiriu.
Bekim Krashi: Kush Fiqiri?
0686795208: Nuk e di sa e vërtetë është, a

është me letra.
Bekim Krashi: Hë se letrat do mi japin një

më njo.
0686795208: Po tani si do ja bëjmë, ca mund

të bëjmë ndonjë gjo me ta?
Bekim Krashi: Unë tani jam në Peshkopi,

po vij nesër t’i jap ndonjë gjo
0686795208: Sa mund të japim për Halit

Bashën?
Bekim Krashi: Sa vota ka?
0686795208: Tre vota ka Haliti, edhe dy vota

ka Fiqiri Basha
Bekim Krashi: 5
0686795208: Eeee
Bekim Krashi: T’u japim ndonjë 40 mijë

leksh, 50 mijë leksh?
0686795208: 50 mijë lekë për dy vota?
Bekim Krashi: Jo mo jo, nga një 40 çe apo 30

çe për kokë.
0686795208: 40 për votë ëëëë?
Bekim Krashi: 100 mijë lekshin ia japim atij

që ka tre.
0686795208: Po, 100 mijë lekë, po atij që ka dy

vota?
Bekim Krashi: Atij ti japim një 60-70 mijë

leksh.
0686795208: Naimi i ka thënë 50 më thotë, më

thotë ai Fiqiriu, dmth t’i japim edhe 20 të tjera
plus.

Bekim Krashi: Ata e kanë pasur shumë, por
nëse i ka dhënë 20 t’i japë edhe 20.

0686795208: Po shihe se më duket janë duke
abuzuar me punë leksh o Bekim.

Bekim Krashi: O zotni mos më thuj më në
telefon, më çmene, se përgjohet ooo.

0686795208: Hë?
Bekim Krashi: Lëri këto diskutime me mua

në telefon.
0686795208: T’kuptoj, t’kuptoj, shihi vetë

tani.
Bekim Krashi: Falimnerit, mirupafshim.

PËRGJIMI 16PËRGJIMI 16PËRGJIMI 16PËRGJIMI 16PËRGJIMI 16
Në videon e 16-të të publikuar nga Peter

Tiede, rezulton biseda e Bekim Krashit me
një prej votuesve në Dibër. Votuesi duket se e
ka shitur votën e tij për partinë socialiste
dhe në bisedë pyet personin që e ka paguar
atë në këtë rast, Bekim Krashin se cfarë
shenje duhet të vendosë në fletën e votimit
që ata ta kuptojnë.

Votuesi: Mgjes
Bekim Krashi: Mgjes ca bëre, a u lodhe?
Votuesi: Asgjë, mirë
Bekim Krashi: Ha…?
Votuesi: Me çarë do të votojmë na?
Bekim Krashi: Kush?
Votuesi: Drini more jam
Bekim Krashi: Njëshi, njëshi, Drini
Votuesi: Me çfarë do votojmë, me cfarë do ta

konfirmojmë votën?
Bekim Krashi: Nuk e di do të vij që të takoj

nga afër.
Votuesi: A do të vish?
Bekim Krashi: T’u ardh jam.
Votuesi: Hajde pra hajde.

Bisedat/ Damin Gjiknuri: Do të të nis ca çuna, tipa problematikë

Pjerin Ndreu, kreut të Arsimit:
Thuaji të deklarojë votën për PS
“Të dalë hapur, ndryshe fluturon të hënën”



Pjerin Ndreu
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Për Lëvizjen Socialiste për Integrim përgjimet e pub
likuar ditën e djeshme nga "Bild" shtuan edhe më

shumë bindjen se Rama është një kryeministër ilegjitim.
Kryetarja e kësaj force, Monika Kryemadhi duke folur
në mbledhjen e kryesisë tha mbrëmë se situata politike
në vend është shumë e rëndë. Sipas saj, shkaku kryesor
për gjendjen ku ndodhet sot Shqipëria është kryeminis-
tri Edi Rama dhe  "Rilindja", ndërsa shtoi se përgjimet e
"Bild" ishin provë e fortë për të vulosur zgjedhjet si ilegji-
time. "Shkaku i vetëm i një krize të tillë të shumanshme
është Rama dhe rilindja. U
provua hapur se Rama ësh-
të kryeministër ilegjitim. U
provua totalisht se zgjedh-
jet janë ilegjitime. U provua
100% vjedhja dhe manipuli-
mi i zgjedhjeve. Edi Rama
është personalisht në krye
të masakrës zgjedhore.
Dorëheqja e menjëhershme
e Ramës është e pashmang-
shme. Përfshirja e krimi-
nelëve u faktua katërcipër-
isht. Blerja e votave damka
e pashlyeshme e rilindjes.
Kërcënimet me vendin e
punës për votat është prak-
tikë e pisët e rilindjes. Edi Rama kurrë më nuk mund të
administrojë zgjedhje. Rama është shkaku sepse dështoi
hapja e negociatave për anëtarësim ne BE. Kriminalizi-
mi zgjedhjeve, i qeverisjes dhe korrupsioni i shfrenuar
bllokuan integrimin e vendit dhe ndaj largimi i Ramës
është detyrim për të shpëtuar Shqipërinë nga kaosi.
Përçarja dhe konflikti i egër është synimi i vetëm i Edi
Ramës", - tha Kryemadhi. Më tej ajo u shpreh se opozita
është e vendosur për të vijuar betejën e saj për të siguru-
ar zgjedhje të lira dhe të ndershme. "Opozita është më e
vendosur se kurrë që të mos bëjë asnjë hap pas në luftën
e saj për rikthimin e votës së lirë dhe për të pastruar
rrënjësisht vendin nga krimi i organizuar, trafikantët
dhe korrupsioni pa fre. Qëndresa e opozitës është shpëti-
mi i vetëm përball qeverisë dhe parlamentit të kriminal-
izuar", - tha ajo.

Kryeministri Edi Rama
ka pranuar dje bise-
dën e zhvilluar me

Arben Keshin gjatë zgje-
dhjeve të pjesshme lokale në
Dibër në shtatorin e vitit
2016, i cili sipas përgjimeve
të publikuara nga gazeta
gjermane "Bild" rezulton të
jetë personi kyç në gjithë
blerjen e votave dhe presio-
nin ndaj qytetarëve për të
votuar kandidatin socialist,
Muharrem Rama. Në fakt,
kreu i qeverisë ka bërë disa
reagime dje lidhur me
përgjimet e reja të "Bild", të
cilat kanë qenë kontradik-
tore, pasi në fillim i ka kon-
sideruar përgjime të pahet-
uara, ndërsa më pas ai e pra-
noi bisedën e zhvilluar me
zyrtarin e lartë të policisë,
Arben Keshin, madje duke
deklaruar edhe se do ta
përsëriste. Kështu në re-
agimin e tij të parë, Rama
nxitoi të sulmojë prokuror-
in që ka nxjerrë këto
përgjime dhe që sipas tij i
shërben PD-së për të sul-
muar qeverinë dhe nxirë
vendin në sytë e të huajve.
"Përgjimet e pahetuara të
shërbëtorit të Saliut tre-
gojnë përsëri se u bënë për
shantazh, jo për drejtësi!
Dhe u mbajtën tek partia për
këtë ditë të zezë, kur duhet
sulmuar Shqipëria me "zbu-
lime gjermane", për të
bllokuar negociatat dhe
ndaluar drejtësinë që vjen
me kapitujt 23/24", - shkroi
Rama. Më tej po në këtë re-
agim ai nxiste prokurorinë
që të hetonte mbi vërtetës-
inë e tyre, ndërsa theksonte
se edhe me këto veprime
opozita nuk do t'i pengojë
dot zgjedhjet e 30 qershorit.
"Nxis prokurorinë të vijojë
intensivisht hetimet për të
nxjerrë deri në fund ku
mbarojnë llafet dhe ku dalin
prova fajësie para ligjit, nëse
ka të tilla. Por sidoqoftë, kjo
ndërmarrje kriminale për të
helmuar dynjanë, do ta mar-
rë përgjigjen e merituar në
30 qershor e më tej akoma!" -
shkroi Rama. Ndërkohë që
vetëm pak minuta më vonë
ai sërish me një tjetër posti-
mi në rrjetet sociale pranoi
këtë telefonë të kryerë me
Arben Keshin, por duke
hedhur poshtë pretendimin
e medias gjermane që ai të
kishte qënë në atë kohë zyr-
tar i Policisë së Shtetit. Si-
pas Ramës Arben Keshi nuk
ka punuar në polici në atë
kohë por ka qenë kandidat
për komunën Maqellarë.
"Ky është i gjithi një skan-
dal i turpshëm, i gatuar nga
shërbëtori famëkeq i Saliut
në prokurori + një birbo
tjetër që doli cullak nga Vet-
tingu, të cilët jo vetëm kanë
shkelur ligjin për sekretin
hetimor, duke i përdorur
përgjimet për shantazhe e
lojë politike, po s'kanë hetu-
ar asgjë! Çfarë mjerimi dhe

Kreu i qeverisë ka paralajmëruar çuarjen në gjykatë të gazetarit gjerman

Rama: Përgjimet shantazh, do e
përsërisja prapë bisedën me Keshin
Tiede: "Doni të më padisni se fyeva madhërinë tuaj, apo çfarë"

Ish-deputeti socialist
Pjerin Ndreu, që del në

përgjimet e reja të pub-
likuara nga "Bild" si i përf-
shirë në intimidimin e
zgjedhësve gjatë zgjedhje-
ve për Bashkinë e Dibrës, e
cilëson telefonatë pune
normale me socialistët
pjesën e bisedës së shfaqur
në media. Ndreu ka re-
aguar më një postim në
"Facebook", pasi emri i tij
figuronte si pjesë e skemës
së ngritur për blerjen dhe
intimidimin e zgjedhësve
në Dibër në zgjedhjet e
2016. "Përgjimet janë indi-
cie, por jo prova. Megjith-
atë meqë është përmend
emri im, jam i detyruar t'u
them se komunikimi im
s'ka të bëjë me shit-blerje,
por me votat e një socialis-
ti, i cili normalisht duhet

Kryemadhi: Përgjimet faktuan se
Rama është kryeministër ilegjitim

çfarë përpjekje e dëshpëru-
ar për manipulimin e
njerëzve dhe nxirjen e Sh-
qipërisë! Çfarë gënjeshtre:
AK (Arben Keshi) s'ka punu-
ar në polici asokohe dhe ka
qenë denbabaden kandidat
komune në Maqellarë. E
konfirmoj këtë bisedë dhe
do e bëja prapë njësoj! Kush
ka veshë le të dëgjojë", - bëri
të ditur Rama në Twitter.
Por duket se inati i tij nuk
është vetëm me prokurorin
që nxori përgjimet dhe PD-
në që sipas tij çoi këto
përgjime në Gjermani, por
edhe me gazetarin e "Bild",

Peter Tiede që i publikoi. Kjo
pasi sërish me anë të një re-
agim të tretë Rama parala-
jmëroi se do e padisë atë në
gjykatat gjermane. "Kam
vendosur ta çoj në gjykatat
gjermane këtë gazetar dhe
në atë vend të bekuar, ku
drejtësia nuk bën lojëra me
sekretet hetimore e ku din-
jiteti i njerëzve dhe i sh-
teteve respektohet si vlerë e
pacenueshme, le të shohim
kush është me të drejtën në
këtë histori drejtësie të mu-
nguar!",-shkruan Rama për
të tretën herë në 'Twitter'.
Për t'u përmendur se reagi-

mi i kreut të maxhorancës
është edhe në anglisht. Por
ndaj këtij reagimi të tretë
reagoi edhe vet gazetari gjer-
man Peter Tiede, i cili duke i
komentuar Ramës posht
postimit të vet e ironizon atë
duke e cilësuar madhëri. "Z.
Kryeministër, ju doni të më
padisni? Për shkak se fyeva
madhërinë tuaj, apo çfarë?
Përgjimet janë reale. Apo
dyshoni për materialin e
prokurorëve tuaj? Në Sh-
qipëri, ju nuk mund të më
paditni: cila gjykatë punon?
I kënaqur që e konfirmuat",-
shkroi Peter Tiede.

SPIROPALI
"Njëri i rrjedhur shkruan si vdiq badigardi i KM.
Tjetri i akuzuar nuk paraqitet në prokurori. I treti
bën cubin si komandant suprem. Ndërsa ajo hedh
fall dhe lajmëron kataklizmonë! Koha për ta fshirë
llumin e këtij filxhani e lëshuar ujin e drejtësisë mbi
këtë pisllëk në 30 qershor",-shkroi Spiropali.



Doli në përgjime, Ndreu: Telefonatë
pune normale me socialistë

të votojë partinë e vet. Është
komunikim normal me
strukturat tona. As nuk ësh-
të i PD as i LSI që të quhet
presion. Nëse nuk lejohet t'u
kërkohet vota nga ne social-
istëve, atëherë është tjetër gjë.
Përgjimi është një flluskë
sapuni se u nis si shitblerje
dhe u katandis në telefonata
pune normale me socialistët.
Drejtorit të shkollës i lejohet

ligjërisht të jetë pjesë e
strukturave politike për ato
që nuk e dinë këtë gjë dhe të
votojë partinë ku aderon!",
shkruan Ndreu. Konkre-
tisht emri i tij përmendet në
fillim të përgjimit ku drej-
tori Rajonal i Arsimit ur-
dhëron një vartës të tij, drej-
tor shkolle të fotografojë
votën e tij dhe të familjes
pasi nuk ka besim.

Kryeministri
Edi Rama

Foto ilustruese

Nga ana e Shoqerise "Sherbimi Permbarimore AB" Shpk eshte shpallur ankandi faza e dyte
per pasurite e meposhtme:
1-“Truall+Ndertese” me siperfaqe trualli 1328 m2 dhe siperfaqe ndertese 508 m2 (peseqind e tete)
me Nr.Pasurie 691/31 ne Zonen Kadastrale 1167, Volumi 8, Faqe 94 me adrese Komuna Berxhulle,
Tirane.
Cmimi fillestar per shitjen ne ankand te pasurise eshte 617,120 (gjashteqind e shtatembedhjete mije
e njeqind e njezet) Euro.
 2-“Truall+Ndertese” me siperfaqe trualli 3,761 m2  dhe siperfaqe ndertese 600 m2 me Nr.Pasurie
691/30 ne Zonen Kadastrale 1167, Volumi 10, Faqe 68  me adrese Komuna Berxhulle, Tirane.
Cmimi fillestar per shitjen ne ankand te pasurise eshte 896,000 (teteqind e nentedhjete e gjashte mije)
Euro.
Ankandi do te zhvillohet ne date 05.07.2019 ne oren 16:00 prane zyres se shoqerise "Sherbimi
Permbarimore AB" Shpk me Permbarues Gjyqesor Privat Admir Beqiri te ndodhur ne adresen Rr.Bul
Zhan Dark Pall.Kulla.1Teknoprojekt Shk.1 Kat.4 Ap.10 Tirane.



E martë 18 Qershor 2019 -  5POLITIKE

Kryetari i Partisë
Demokratike Lulzim
Basha doli mbrëmë

në një komunikim të jash-
tëzakonshëm për mediat
lidhur me përgjimet e pub-
likuara gjatë ditës së
djeshme nga gazeta gjer-
mane "Bild" dhe ku shfaqej
edhe kryeministri Edi Rama
në një telefonatë me Arben
Keshin, një nga eksponentët
kyç të përfshirë në blerjen e
votave në zgjedhjet e vitit
2016 në Dibër. Në deklaratën
e tij kreu demokrat tha se
ndihej vërtetë keq nga pub-
likimet e përgjimeve pasi
ato vërtetuan edhe një herë
se kryeministri i vendit ësh-
të i lidhur me keqbërës dhe
përfshirë direkt në blerjen e
votave. Ai tha se do duhej të
ndihej i shpaguar sot, por se
ndihet keq dhe i trishtuar
për gjendjen ku kemi për-
funduar si shoqëri, si popu-
ll. "Disa arsye pse pas përgji-
meve të 'BILD' ndjehem keq
dhe i trishtuar, në vend që të
ndjehesha i shpaguar për
luftën 6-vjeçare. Si njeriu që
për gjashtë vjet rresht ësh-
të përpjekur çdo ditë t'i bëjë
njerëzit të shikojnë atë, që
sot është shpalosur hapur
para syve dhe veshëve të
gjithë botës, do të duhej që
sot të ndjehesha mirë dhe i
çliruar nga një barrë e mad-
he. Sot, kur nuk ka më njeri
që nuk është bindur se i vet-
mi projekt që ka pasur Edi
Rama është plaçkitja e Sh-
qipërisë përmes pushtetit në
ortakëri dhe aleancë me çdo
keqbërës të mundshëm, nga
ata të botës së malavitës tek
ata të botës së mercenarëve
publikë. Sot, që çdo njeri e
ka kuptuar se Edi Rama ka
ardhur në pushtet dhe e ka
mbajtur pushtetin përmes
bashkëpunimit me krimin
për të blerë, frikësuar,
dhunuar dhe ndëshkuar
qytetarët, me qëllim ma-
nipulimin e votës,

Pikërisht sot, unë dhe të
gjithë demokratët, duhet të
ndiheshim të shpaguar për
shpërfilljen, përçmimin,
sharjet, sulmet, dhe dhunën
e padrejtë që është derdhur
mbi ne nga të gjitha anët, që
nga qeveritarët e korruptu-
ar tek interesaxhinjtë, ser-
vilët dhe mercenarët e tyre,
por edhe nga naivët, edhe të
pafajshmit dhe të paanshmit
që nuk shikonin dot atë që
shikonim ne. Por unë sot
ndjehem keq dhe i trishtu-
ar. Ndihem keq për gjendjen
ku kemi përfunduar si sho-
qëri, si popull", deklaroi
Basha. Më tej ai theksoi se
është vërtetë trishtuese sesi
kjo qeveri ka arritur të kthe-
jë në një mekanizëm normal

shit-blerjen e votave dhe të
shpërfytyrojë njerëzit e nder-
shëm për shkak të një vendi
pune. "Ky është dënimi më i
rëndë që mund t'i bëhet poli-
tikës, sepse një politikë që ka
humbur besimin e njerëzve
ka humbur çdo gjë. Ky është
dënimi më i madh që mund
t'i bëhet një shoqërie, sepse,
kur politika nuk është më
mjet në duart e njerëzve do
të thotë se në atë shoqëri nuk
ka më liri dhe demokraci. Së
dyti, jam i trishtuar nga nive-
li ku ka përfunduar shteti i
shqiptarëve: Sot shteti është
një lukuni banditësh qëllimi
i vetëm i të cilëve është plaç-

kitja dhe dhunimi i njerëzve,
për t'u mburrur dhe gëzuar
pastaj në gostitë e financ-
uara me plaçkën e vjedhur.
Në këtë shtet edhe nëse ka
njerëz të ndershëm- ata
dhunohen, çnderohen dhe
vihen përditë para zgjedhjes
fatale, ose të bëhen hajdutë
për partinë ose të flaken në
rrugë", - tha kreu i PD. Por
Basha theksoi se ai dhe
demokratët nuk do të
tërhiqen dhe se ndihen më
të sigurt në drejtësinë e
kauzës që ndjekin. "Unë
dhe demokratët nuk do të
tërhiqemi. Sot më shumë se
kurrë ne ndjehemi të sigurt

në drejtësinë e kauzës sonë
dhe rrugës që kemi nd-
jekur pa kompromis", -
theksoi ai. Nga ana tjetër,
ai u shpreh se nuk ka ne-
gociata, s'ka dialog e as
marrëveshje dhe se pa
largimin e Ramës nuk ka
hapa para. "Me krimin nuk
mund të ketë dialog, nuk
mund të ketë negociata dhe
as nuk mund të bëhen
lëshime. Ky është standard
perëndimor. Unë dhe të
gjithë demokratët do t'i
qëndrojmë deri në fund
këtij standardi: Me krimin
nuk ka negociata dhe mar-
rëveshje, - deklaroi Basha.

Kreu i opozitës tha se Rama ka ardhur në pushtet përmes bashkëpunimit me krimin

Basha: Me krimin nuk ka dialog,
Rama aleancë me keqbërës

"I trishtuar nga niveli ku ka përfunduar shteti i shqiptarëve"

PETRIT VASILI
"Provat e 'Bild', shkatërruese! Kryeministri u provua
botërisht si hajdut ordiner votash, bashkë me të
gjithë hajdutët e Ministrisë së Brendshme dhe turli
farë zyrtaresh të shtetit dhe horrash e halabaksh!
Të japë dorëheqjen dhe të largohet nga zyra
menjëherë! Drejtësia ta ndalojë, ta hetojë dhe ta
dënojë, ç'presin më?!", tha Vasili.



DIALOGU
"Me krimin nuk
mund të ketë
dialog, nuk mund
të ketë negociata
dhe as nuk mund
të bëhen
lëshime. Ky
është standard
perëndimor. Unë
dhe të gjithë
demokratët do t'i
qëndrojmë deri
në fund këtij
standardi: Me
krimin nuk ka
negociata dhe
marrëveshje, -
deklaroi Basha.

Prokuroria për Krime
të Rënda reagoi ash-

për dje për publikimet e
përgjimeve nga gazeta gjer-
mane "Bild". Në reagimin
zyrtar, Krimet e Rënda
bëjnë të ditur se janë duke
verifikuar vërtetësinë e
përgjimeve. Duke e kon-
sideruar si situatë të pa-
precedentë, prokuroria
shton se është duke nd-
jekur situatën të krijuar
sipas saj, në shkelje të
ligjit. "Nisur nga pub-
likimet audio të bëra më
datë 17.06.2019 në gazetën
gjermane 'Bild', Prokuror-
ia e Krimeve të Rënda njof-
ton se ka filluar veprimet
hetimore për verifikimin e
elementëve të veprës pe-
nale të 'Zbulimit të akteve
ose të dhënave sekrete' të
parashikuar nga neni 295/

a i Kodit Penal. Po bëhet veri-
fikimi me shpejtësi i të gjitha
akteve hetimore dhe të CD-ve
të përgjimeve, me qëllim veri-
fikimin e autenticitetit të au-
diove të publikuara. Prokuro-
ria e Krimeve të Rënda dek-
laron se po ndjek me kujdes

situatën e paprecedent të kr-
ijuar që ka cenuar rëndë
imazhin e Prokurorisë Sh-
qiptare dhe që është kryer
në shkelje flagrante të
ligjit", thuhet në reagimin e
Prokurorisë së Krimeve të
rënda.

20
12

Përgjimet e "BILD", Prokuroria e
Krimeve të Rënda: Shkelje flagrante e ligjit



"Bild", Gjosha: Përgjimet
tregojnë rrënimin e demokracisë
Ish-ministrja e Integrimit, Klajda Gjosha, shprehet:

"Përgjimet e 'Bild' tregojnë qartë krimin e organi-
zuar, shantazhin, rrënimin e demokracisë. Të gjitha
këto duhet të jenë pjesë e reflektimit qytetar, sepse
humbja e shpresës dhe katandisja e qeverisjes deri
në këtë pikë janë shkak i fortë për largimin e sh-
qiptarëve dhe izolimin e Shqipërisë nga perspektiva
europiane". Sipas saj, "përgjimet e 'Bild' gjithashtu
tregojnë qartë krimin e organizuar, shantazhin, rrën-
imin e demokracisë. Të gjitha këto duhet të jenë pjesë
e reflektimit qytetar, sepse humbja e shpresës dhe
katandisja e qeverisjes deri në këtë pikë janë shkak i
fortë për largimin e shqiptarëve dhe izolimin e Sh-
qipërisë nga perspektiva europiane. Parandalimi
duhet të ndodhë sot, nesër mund të jetë shumë vonë
dhe me pasoja të rënda për qytetarët shqiptarë! Të
gjithë kemi në memorien tonë radhët e gjata në am-
basada. Uroj që kjo t'i përkasë vetëm të shkuarës,
sepse e ardhmja duhet t'i përkasë Shqipërisë europi-
ane dhe jo Shqipërisë së rrethuar nga kufijtë dhe izoli-
mi!", shkruan Gjosha.

Kreu i PD-së, Lulzim Basha

SHPALLJE ANKANDI
Zyra Permbarimore "E.G Bailiff Service" me Përmbarues Gjyqësor Enuar Merko me adresë,
Rruga "Ibrahim Rrugova", Pallati 64, Hyrja 8, Apartamenti  1, Tiranë, njofton se më datë 11.07.2019
ora 8ºº - 16ºº në ambientet e saj, do të zhvillohet: Ankandi i III - të për shitjen e pasurisë së paluajtshme,
Truall me sipërfaqe totale 3104 m², rregjistruar në Z.V.R.P.P Durrës, me Nr.pasurie 16/131, Volumi
11, Faqe 10, Zona Kadastrale 8516, në pronësi të Shoqërisë "ADRIATIKA BETON" sh.p.k, me vlerë
fillestare në ankand 203’374 (Dyqind e tre mijë e treqind e shtatëdhjetë e katër) Euro.

Të interesuarit të kontaktojnë në nr.e telefonit 0672027580, + 355 4 22 31 888. email
enuar.merko@gmail.com
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Prokuroria e Tiranës
vendosi dje shoqërim-
 in e detyrueshëm të

kryetarit të opozitës, Lulzim
Basha, pasi ai nuk u paraqit
pranë organit të akuzës për
lobimin e ashtuquajtur rus.
Basha nuk iu përgjigj ftesës
me arsyetimin se nuk i ka
vënë në dispozicion doku-
mentacionin e kërkuar. Më-
sohet se prokurorët e çësh-
tjes kanë firmosur urdhrin,
i cili është dorëzuar në polici.
Oficerët e Policisë Gjyqësore
do e shoqërojnë në mënyrë të
detyrueshëm kreun e PD-së
më 20 qershor në orarin zyr-
tar. Prokuroria ka marrë zyr-
tarisht të pandehur kreun e
PD-së për çështjen e lobimit në
SHBA nga një kompani ruse.
Prokuroria e Tiranës ka
nxjerrë një urdhër paraqitje-
je kundrejt liderit të Partisë
Demokratike të Shqipërisë,
Lulzim Basha dhe dy bash-
këpunëtorëve të tij. Shoqërimi
i detyrueshëm i Bashës vjen
menjëherë pas publikimit të 16
përgjimeve nga gazeta gjer-
mane "Bild". Në përgjime pro-
tagonistë janë kryeministri
Edi Rama, ish-ministri i En-
ergjisë dhe Infrastrukturës,
Damian Gjiknuri dhe drejtori
në Ministrinë e Brendshme,
Arben Keshi.
LETRALETRALETRALETRALETRA

Kryetari i PD, Lulzim
Basha dhe dy drejtuesit e
tjerë, Arben Ristani dhe Ilir
Dervishi nuk u paraqitën dje
në prokurori, duke e kon-
sideruar thirrjen e tyre në
shkelje të ligjit. Në një letër
drejtuar Prokurorisë së Ti-
ranës, kryetari i PD-së
shpreh gatishmërinë për t'u
paraqitur në prokurori,
sapo ajo të zbatojë me
përpikëri ligjin. Në aktin "Ft-
esë për paraqitje" të datës 12
qershor 2019, përcjellë me
shkresën nr. 645 prot., thuhej
se Basha do të paraqitej në
prokurori për t'i njoftuar
akuzën dhe për ta marrë të
pandehur. "Siç ju dhe opinio-
ni publik jeni në dijeni, unë
jam paraqitur në organin e
prokurorisë mbi këtë çështje
sa herë është kërkuar, në për-
puthje me ligjin. Këtë e kam
bërë në respekt të plotë të
ligjit, pavarësisht se në të
gjitha rastet, thirrja e krye-
tarit të opozitës në prokurori

PD: Kryeprokurorja e Tiranës po ushtron presion për arrestimin e Lulzim Bashës

Lobimi, prokuroria vendos shoqërimin
e detyrueshëm. Basha: S'ka fakte

"Paraqitem sapo të zbatoni me përpikëri ligjin"
Valentina Madani

mbi këtë çështje është bërë
gjithmonë pas paralajmërim-
it disa ditë përpara nga qever-
ia dhe sa herë kjo e fundit ka
qenë nën akuzë publike për
skandale kriminale apo kor-
ruptive", shkruan Basha në
letrën e tij. Më tej argumen-
ton se thirrja e prokurorisë
nuk është në përputhje me
detyrimin ligjor të Kodit të
Procedurës Penale (KPP), neni
308, pika 3, i cili kërkon që ft-
esa për t'u paraqitur duhet të
përmbajë "parashtrimin e
përmbledhur të fakteve që re-
zultojnë nga hetimet e bëra
deri në atë çast". "Ju nuk keni

parashtruar asnjë fakt që ka
dalë nga hetimet në njoftimin
tuaj, duke mos plotësuar dety-
rimet tuaja ligjore. Për këtë
arsye, akti juaj i njoftimit
është absolutisht i pavlef-
shëm, sikurse përcakton
neni 128/ pika 1 shkronja c, i
KPP-së që parashikon se 'ak-
tet janë absolutisht të pavlef-
shme kur nuk respektohen
dispozitat që lidhen me thir-
rjen e të pandehurit, viktimës
ose praninë e mbrojtësit kur
ajo është e detyrueshme'",
shprehet z.Basha. Për këtë
arsye, kreu i PD-së i ka
kërkuar prokurorisë plotë-

simin e njoftimit për paraqitje
sipas ligjit.
AKUZAAKUZAAKUZAAKUZAAKUZA

PD-ja drejtoi gishtin nga
drejtuesja e Prokurorisë së
Tiranës, Elisabeta Imeraj, që
sipas sekretaritë të përgjiths-
hëm Gazment Bardhi, ajo po
ushtron presion mbi
prokurorët e çështjes për ar-
restimin dhe kreut të PD-së,
Lulzim Basha. Sipas PD-së,
kjo bëhet me urdhër të
kryeministrit Rama, me
qëllim për të larguar vëmend-
jen nga përgjimet e reja të
gazetës gjermane BILD. "Me
urdhër direkt të Edi Ramës,

drejtuesja e Prokurorisë së
Tiranës, Elisabeta Imeraj, në
dhunim flagrant të ligjit po
ushtron presion të
paligjshëm ndaj prokurorëve
të çështjes për shoqërimin me
forcë dhe arrestimin e krye-
tarit të opozitës, ndonëse kry-
etari i opozitës ka konfir-
muar vullnetin për t'u para-
qitur në prokurori sapo kjo
e fundit të zbatojë ligjin për
thirrjen e tij. Ky presion
kriminal përmes urdhrave të
paligjshëm të prokurores së
kapur, Elisabeta Imeraj, po
ushtrohet me urdhër direkt
të Edi Ramës, me qëllim për

të larguar vëmendjen nga
përgjimet e reja, që ka parala-
jmëruar se do të publikojë sot
gazeta gjermane "Bild". Par-
tia Demokratike parala-
jmëron prokuroren Imeraj
dhe shefin e saj Edi Rama se
ky skenar kriminal do të
dështojë dhe ata do të jenë
përgjegjës direkt për këtë
veprim kriminal të paprece-
dentë të shkeljes së ligjit dhe
provokimit ndaj opozitës.
Kamikazaja Imeraj nuk do ta
shpëtojë dot Edi Ramën. As-
gjë nuk e shpëton dot Edi
Ramën. As drejtësia e kapur
prej tij", shprehet z.Bardhi.

HETIMI
Kryedemokrati
Basha dhe dy
zyrtarët e tjerë të
PD-së, Arben
Ristani dhe Ilir
Dervishi janë marrë
zyrtarisht të
pandehur për
pastrim parash dhe
falsifikim formulari,
përderisa nuk
justifikojnë dot
shumën prej 650
mijë dollarësh,
paguar lobistit
Nik Muzin.

Partia Demokratike de
noncoi dje ministrin e

Brendshëm, Sandër Lle-
shaj se ka shantazhuar në
emër të qeverisë kryetar-
in e opozitës, Lulzim
Basha. Selia blu preten-
don se ministri i
Brendshëm ka thirrur në
zyrë të premten në orën
15:00 shoqëruesin e krye-
tarit të PD-së për t'i
kërkuar që të informojë
zotin Basha se, "si min-
istër i Brendshëm kishte
informacione të tërthorta
dhe të besueshme mbi
rrezikun që i kanosej sig-
urisë së kryetarit të
opozitës". Partia Demokra-
tike shprehet se ministri i

Brendshëm e ka thelluar
aktin e tij të paligjshëm dhe
shantazhues, kur i ka
kërkuar shoqëruesit të zotit
Basha, punonjës i Gardës së
Republikës, që t'i kthejë
përgjigje me gojë e jo me sh-
krim, nëse PD-ja vlerëson se
kërkon masa shtesë sigurie

për kryetarin e saj. Përmes
një letre drejtuar ministrit
të Brendshëm nga sekre-
tari i përgjithshëm Gaz-
ment Bardhi, PD-ja e quan
të paprecedentë dhe kujton
detyrimin ligjor që infor-
macionet mbi rrezikun e
sigurisë së kryetarit të
opozitës t'i trajtojë në
rrugë institucionale, duke
vënë zyrtarisht në dijeni
Gardën e Republikës, si au-
toritetin përgjegjës. "Në të
kundërt - mbyllet letra, -
Partia Demokratike do ta
konsiderojë veprimin tuaj
shantazh për qëllime poli-
tike dhe ju do të mbani
përgjegjësi për këtë vep-
rim", shprehet z.Bardhi.

10
12

PD: Ministri i Ramës ka shantazhuar Bashën

"Kërcënohet Lulzim Basha"? Lleshaj
takon truprojën e kreut të opozitës

Lleshaj: S'ka
kërcënime

ndaj Bashës,
lajm i sajuar

Ministri i Brendshëm,
Sandër Lleshaj, dek-

laroi dje se lajmi se ai ka
thërritur në takim tru-
projën e kreut të PD-së, Lul-
zim Basha, është i pavërtetë.
Në një prononcim për "A2",
Lleshaj mohoi që të jetë
takuar me truprojën e
Bashës, njëherësh pjesëtar
i Gardës së Republikës, si
dhe faktin që ka pasur in-
formacione se kreut të PD-
së i rrezikohet siguria. "Nuk
ka asgjë të vërtetë, ky është
një lajm i sajuar nga Partia
Demokratike. Nuk kam as-
një informacion për kërcën-
ime ndaj zotit Basha. Duhet
të pyesni Partinë Demokra-
tike për lajme që sajon Par-
tia Demokratike. PD-ja po
tenton të prodhojë lajm, në
kushte pamundësie për të
prodhuar lajm, ka lajme të
tjera sot", - tha Lleshaj.

Kërcënimi
ndaj Bashës,
Meta takon

kreun e SHISH
Presidenti Ilir Meta thirri

dje në një takim kreun e
SHISH, Helidon Bendon dhe
komandantin e Gardës në
lidhje me informacionet për
kërcënimin e kreut të PD-
së, Lulzim Basha. Informa-
cionet për kërcënim u bënë
publike nga PD-ja në një sh-
kresë drejtuar ministrit të
Brendshëm, Sandër Lleshaj
dhe ky i fundit kishte thir-
rur në zyrë truprojën e
kreut të PD-së, Lulzim
Basha. Në shkresën që
mban firmën e sekretarit të
përgjithshëm të PD-së, Gaz-
ment Bardhi, demokratët i
referohen një takimit të
ministrit Lleshaj me një
prej punonjësve të Gardës
së Republikës, truprojë e
Bashës, mbi rrezikun që i
kanoset sipas Ministrisë
së Brendshme, kreut të
opozitës.

Kreu i PD-së, Lulzim Basha
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TAKIMI

Meta me
ambasadorët:

Dekreti për shtyrjen
e zgjedhjeve, sipas

Kushtetutës

Dekreti i presidentit për
anulimin e zgjedhjeve

të 30 qershorit nuk solli një
marrëveshje mes PS-së dhe
opozitës. Madje, të prem-
ten do të nisin edhe pro-
testat e radhës, ndërsa
mazhoranca nisi proce-
durat për shkarkimin e
kreut të shtetit. Për situ-
atën e krijuar, Presidenti
ilir Meta ka zhvilluar në
Pallatin e Brigadave një
takim me ambasadorët e
vendeve të Bashkimit Evro-
pian, të akredituar në Ti-
ranë. Burimet kanë bërë të
ditur se përgjatë dy orëve
është diskutuar mbi vendi-
min e Metës, por edhe
rrugët për të dalë nga kriza
politike. Mësohet se kreu i
shtetit ka theksuar para dip-
lomatëve se dekreti për an-
ulimin e votimeve është
mbështetur në Kushtetutë
dhe qëllimi është gjetja e gju-
hës së përbashkët mes
palëve si dhe shmangia e
konfliktit në 30 qershor. Ten-
sionet duket se do të sho-
qërojnë edhe këtë javë, ku
një nga pikat e debatit është
dhe mundësia e shpërn-
darjes së parlamentit.

Nisma është firmosur nga 55 deputetë. Mungojnë firmat e Majkos, Xhafajt e Ruçit

PS nuk tërhiqet, dorëzon kërkesën
për shkarkimin e Metës si president
"Kemi vënë re me keqardhje se ai nuk ka reflektuar"

Konflikti mes mazhora-
ncës qeverisëse dhe
Presidentit të Repub-

likës ka shkuar në një pikë
pa kthim. Ashtu siç edhe
kishte paralajmëruar një
javë më parë, grupi par-
lamentar i Partisë Socialiste
ka depozituar dje në Kuvend
kërkesën zyrtare për sh-
karkimin e Ilir Metës nga
detyra e Presidentit të Re-
publikës. Kërkesa është
mbështetur nga firmat e 55
deputetëve socialistë, ku
bien në sy ato të Erion
Braçes, Taulant Ballës, Dit-
mir Bushatit dhe një nga
ish-bashkëpunëtorët e tij më
të ngushtë, Spartak Brahos.
Ndërkohë që nuk kanë fir-
mosur disa nga figurat krye-
sore dhe të vjetra socialiste,
si Pandeli Majko, Fatmir
Xhafaj apo edhe Gramoz
Ruçi.
KËRKESAKËRKESAKËRKESAKËRKESAKËRKESA

Kërkesa është prezantu-
ar dje nga kryetari i grupit
parlamentar të Partisë So-
cialiste, Taulant Balla, i cili
nëpërmjet një konference të
posaçme për mediat nga
Kryesia e Kuvendit të Sh-
qipërisë theksoi se Presiden-
ti Meta me vendimin e tij të
për të anuluar 30 qershorin
si datën e zgjedhjeve ven-
dore, ka shkelur Kush-
tetutën dhe një sërë ligjesh
të tjera, ndaj dhe nuk mund
të qëndrojë më në zyrën e
kreut të Shtetit. "Zoti Ilir
Meta e ka humbur të drejtën
të qëndroje në atë zyrë me
pëlqimin tonë. Kemi vënë re
me keqardhje se ai nuk ka
reflektuar, por ka sulmuar
Kuvendin me një gjuhë të
padenjë dhe të papran-
ueshme për institucionin e
lartë që presidenti përfaqë-
son", - tha Balla. Por, ai bëri
të ditur se kërkesa do kalojë
të gjitha hapat ligjorë, duke
ngritur fillimisht një komi-
sion hetimor dhe më pas ven-
dimi i Kuvendit do t'i kalojë
Gjykatës Kushtetuese.
SHKELJETSHKELJETSHKELJETSHKELJETSHKELJET

Numri 1 i deputetëve so-
cialistë ka renditur disa sh-
kelje ligjore nga ana e Presi-
dentit meta, çka sipas tij,
janë një shkak dhe arsye e
mjaftueshme për kërkuar
largimin e tij sa më parë nga
ajo zyrë. Sipas kërkesës zyr-
tare të deputetëve socialistë,
dekreti nr. 11199/2019 vjen në
kundërshtim të hapur me
parimet kushtetuese të një
Republike Parlamentare, të
funksioneve të Presidentit,
të parashikuara nga Kush-
tetuta dhe të funksionimit e
të ushtrimit normal të sov-
ranitetit të popullit. Më
konkretisht, socialistët pre-
tendojnë se është cenuar
rëndë parimi i ushtrimit të
sovranitetit nga populli,
pasi presidenti i ka hequr
sovranit të drejtën për të
qenë i tillë. Gjithashtu, ata
theksojnë se anulimi i datës
30 qershor si datë e mbajtjes
së zgjedhjeve për organet e
pushtetit vendor dhe mos-
caktimi i një date tjetër për

mbajtjen e tyre mohon në
thelb të drejtën e sovranit
për të qenë i tillë. Po ashtu,
në kërkesë thuhet akti merr
atribute sovrane, duke bara-
zuar presidentin me sovra-
nin. "Nuk mundet asnjë au-
toritet tjetër, veç tij (sovran-
it), apo ata që janë zgjedhur
prej tij, të përcaktojnë një
datë tjetër të mbajtjes së

zgjedhjeve, apo më keq ako-
ma të mos mbajtjes së tyre",
thuhet në kërkesë. Sipas
kësaj kërkese, me aktin e
anulimit të zgjedhjeve për
organet e pushtetit vendor,
Presidenti praktikisht është
duke u sjellë në pozitën e një
pushteti absolut që vepron
përtej kompetencave të tij të
dhëna nga vetë sovrani

nëpërmjet Kushtetutës. Në
vazhdën e kësaj analize, de-
putetët e majtë vlerësojnë se
Presidenti ka marrë tagrin e
autoritetit sovran të Kuven-
dit dhe sovranit në bërjen e
ligjeve. Një tjetër pretendim
i deputetëve socialistë është
se presidenti ka përcaktuar
një datë zgjedhjesh tej datës
së përcaktuar me ligj, duke

cenuar parimin e periodici-
tetit të zgjedhjeve. "Në këto
kushte vlerësojmë se presi-
denti është duke u sjellë si
autoritet mbi kushtetues
dhe mbi sovranin. Presiden-
ti ka dekretuar anulimin e
zgjedhjeve ndërkohë që Kush-
tetuta nuk ia njeh këtë të
drejtë", - thuhet në kërkesën
deputetëve të PS.

FIRMAT
Kërkesa është
mbështetur nga firmat
e 55 deputetëve
socialistë, ku bien në
sy ato të Erion
Braçes, Taulant
Ballës, Ditmir
Bushatit dhe një nga
ish-bashkëpunëtorët e
tij më të ngushtë,
Spartak brahos.
Ndërkohë që nuk
kanë firmosur disa
nga figurat kryesore
dhe të vjetra
socialiste, si Pandeli
Majko, Fatmir Xhafaj
apo edhe Gramoz
Ruçi.

Procedura, ja hapat që do të ndjekin
socialistët për largimin e Metës

Kërkesa e paraqitur nga socialistët dje në Kuvend
për shkarkimin e Presidentit të Republikës, Ilir

Meta, shënon rastin e parë në gjithë historinë e plural-
izmit shqiptar, kur një kryetar shteti tentohet të sh-
karkohet nga detyra. Por gjithsesi që Presidenti i Re-
publikës të shkarkohet, kërkesa e deputetëve socialistë
duhet të kalojë në një procedurë të zgjatur dhe që kërkon
jo vetëm kohë, por edhe angazhimin e Kuvendit dhe të
Gjykatës Kushtetuese. Vetë kryetari i grupit socialist,
Taulant Balla, bëri të ditur se përpara se sa t'i shkojë
për votim Kuvendit, shkarkimi i
Ilir Metës nga detyra, kërkesa do
të vlerësohet nga një Komision i
Posaçëm Hetimor. Komisioni du-
het të bëjë verifikimin e kërkesës
dhe të bëjë ballafaqimin e preten-
dimeve të nismëtarëve me Kush-
tetutën dhe ligjet konkrete dhe më
pas mbi bazën e këtyre gjetjeve
duhet të hartojë një raport.
Raporti më pas do t'i paraqitet Ku-
vendit për votim dhe në rast se
propozimi për shkarkimin do të
marre 2/3 e votave te deputeteve, pra 94 vota e lart, do t'i
shkojë për vlerësim Gjykatës Kushtetuese. Gjykata
Kushtetuese ka përgjegjësinë të thotë fjalën e fundit për
shkarkimin e kreut të shtetit, pasi bën vlerësimin e ar-
syeve që e kanë detyruar Kuvendin të hedhë një hap kaq
të jashtëzakonshëm. "Natyrisht që ne socialistët nuk i
përkasim kulturës politike të arbitraritetit dhe dhunim-
it të ligjit dhe do të ndjekim rigorozisht procedurën e
parashikuar në rastin e shkarkimit presidentit. Për sa
kohë është ende President, zoti Ilir Meta duhet të mos
na turpërojë të gjithëve, duke e ulur nivelin e presidencës
së tij nën kufirin minimal të etikës shtetërore, sa herë
hap gojën", - tha Balla.

DEPUTETËT QË FIRMOSËN KËRKESËN
PËR LARGIMIN E METËS

Taulant Balla
Sadi Vorpsi
Roland Xhelilaj
Arben Pëllumbi
Ilir Ndraxhi
Xhevit Bushaj
Ardit Konomi
Musa Ulqini
Ilir Pendavinji
Antoneta Dhima
Milva Ikonomi
 Rahman Rraja
Vilma Bello
Adnor Shameti
Arben Ahmetaj
Eduard Shalsi
Ervin Bushati
Alket Hyseni
Senida Mesi
Evis Kushi
 Luan Harusha
 Lindita Nikolla
Adelina Rista
Fadil Nasufi
Spartak Braho
Ardiana Jaku
 Ismet Beqiraj
Vullnet Sinaj

Elona Gjebrea
Edmond Leka
Andrea Marto
 Elisa Spiropali
Tatjana Piro
Besnik Baraj
 Bashkim Fino
Eljo Hysko
Sadri Abazi
Dritan Bici
Edlira Bode
Klodiana Spahiu
Ogerta Manastirliu
Ilir Beqja
Bujar Çela
Almira Xhembulla
Erion Braçe
 Eglantina Gjermeni
Mimi Kodheli
Florenc Spaho
Anduel Xhindi
 Blendi Klosi
Bledi Çuçi
 Niko Peleshi
Damian Gjiknuri
Xhemal Qefalia
Ditmir Bushati

Kreu i Grupit Parlamentar
të PS-së,Taulant Balla
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Pasi arritën nivelin më
të ulët nga dhjetori i
vitit 2010, huat që

nuk kthehen në afat në
banka kanë shënuar rritje
në katër muajt e parë të
vitit, pasi arritën nivelin më
të ulët që nga 2010-a në dh-
jetor të vitit të kaluar. Sipas
statistikave të Bankës së
Shqipërisë, treguesi i kre-
dive me probleme u rrit me
0.08 pikë përqindje nga
muaji i kaluar, duke arritur
në 11.46% të totalit të huas
që është dhënë nga bankat
për bizneset, individët etj.
Në dhjetor, ky tregues kish-
te zbritur në 11.08%. Në
vlerë absolute, kreditë e
marra nga bizneset e indi-
vidët, që janë më shumë se
tre muaj vonesë në kthimin
e kësteve ishin 500 milionë
euro. Në raport me dhjetor-
in 2018, në portofolet e
bankave janë shtuar edhe 30
milionë euro hua që është
në vonesë. Përgjatë gjithë
vitit 2018, sistemi bankar pa
një rënie të nivelit të kre-
dive me probleme. Në dhje-
tor të vitit 2018, 11.08% e to-
talit të huave ishin në
vonesë më shumë sesa 3
muaj, nga 13.28% që ishin
në dhjetor 2017. Banka e Sh-
qipërisë vlerësoi se rënia e
kredive me probleme, kra-
has përmirësimit të aktivi-
tetit ekonomik, pasqyron
edhe angazhimin e bankave
në përmbushje të planit të
masave për të ulur kreditë
me probleme. Pritshmëritë
e Bankës ishin që pastrimi
i bilanceve të bankave nga
kreditë me probleme dhe
konsolidimi i sistemit ban-
kar pritet të ndihmojnë në
një rritje të qëndrueshme të
kredisë në të ardhmen. Por,
në 2019-n, kjo tendencë nuk
po konstatohet, të paktën
në katër muajt e parë të
vitit, duke sinjalizuar për
vështirësi në aktivitetin e
bizneseve, të cilët mbajnë
dhe peshën më të madhe të
huave problematike. Një
raport i fundit i bërë publik
nga Iniciativa e Koordinim-
it të Bankës Evropiane në
Vjenë pohonte se pavarë-
sisht uljes, Shqipëria ka
nivelin më të lartë të kre-
dive me probleme (NPL) të
sektorit të saj bankar nga
17 vende në Evropën Qen-
drore, Lindore dhe Juglin-
dore (CESEE) gjatë 12 mua-

Raporti për huadhënien kreditë me probleme rriten sërish në prill

BSH: Kreditë e këqija shtohen
me 30 milionë euro në 4 muaj

Niveli me i lartë i kredive, huave të pakthyera në 2010

Administrata tatimore, rregullimi i TVSH-së
kreditore për inputet dhe makineritë bujqësore

Administrata Tati
more sqaron ta-

timpaguesit e interesuar
se për inputet dhe maki-
nat bujqësore të importu-
ara apo të blera në vend,
të cilat më datë 31.12.2018
rezultojnë me gjendje mal-
li (stok) dhe u është
paguar TVSH-ja në blerje,
kjo shumë do të kontabili-
zohet në llogarinë e shpen-
zimeve dhe do të njihet si
shpenzim i zbritshëm për
efekt fiskal, mbasi të kry-
het rregullimi i TVSH-së
së zbritshme. Tatimpague-
si nuk e gëzon këtë të
drejtë të kreditimit të
TVSH-së, nëse këto blerje
i shërbejnë furnizimeve të
përjashtuara nga TVSH-
ja. Referuar nenit 69
"Zbritja e TVSH-së", germa

c), të ligjit Nr.92/2014, "Për ta-
timin mbi vlerën e shtuar në
RSH", i ndryshuar, dhe nenit
53, pika 3, germa b), të udhëz-
imit Nr. 6, datë 30.01.2015 "Për
tatimin mbi vlerën e shtuar
në Republikën e Shqipërisë",
i ndryshuar, personi i tat-
ueshëm ka të drejtë të zbresë
nga TVSH-ja e llogaritur për
transaksionet e tatueshme,
TVSH-në e paguar apo për t'u
paguar në import për mall-
rat e importuara, në funk-
sion të realizimit të transak-
sioneve të tatueshme me të
drejtë zbritje. Sipas përcak-
timit në nenin 51, të ligjit të
sipërcituar, furnizimi i in-
puteve dhe makinave bujqë-
sore është furnizim i përjas-
htuar nga TVSH-ja. Për këto
furnizime, sipas ndryshi-
meve ligjore, ka ndodhur

kalimi nga një furnizim i tat-
ueshëm i tij me të drejtë të
zbritjes së TVSH-së, në një
furnizim të përjashtuar pa të
drejtë të zbritjes së TVSH-së.
Për këtë, tatimpaguesit që
kryejnë këto furnizime, du-
het të kryejnë rregullimin e
TVSH-së së zbritshme. Gjith-
ashtu, konsiderohet furniz-
im kundrejt pagesës, kur një
person i tatueshëm përdor
një mall në një sektor aktiv-
iteti të përjashtuar pa të
drejtë zbritje, në rastin kur
ky mall ka pasur të drejtë të
plotë ose të pjesshme zbritje
të TVSH-së në momentin e
blerjes apo përdorimit të tij.
Për kryerjen e saktë të pro-
cedurës, në rastin kur ka
ndryshim në përdorimin e
një malli në kuadër të vep-
rimtarisë së personit të tat-

ueshëm, nga një veprimtari
e tatueshme me të drejtë të
zbritjes së TVSH-së, në një
veprimtari të përjashtuar
pa të drejtë të zbritjes së
TVSH-së, duhet të kryhet
rregullimi i TVSH-së së
zbritshme. Në pikën 3.6 të
Udhëzimit Nr. 5, datë
30.01.2006 "Për tatimin mbi
të ardhurat" i ndryshuar,
është përcaktuar se, TVSH
e zbritshme nuk kontabili-
zohet në llogarinë e shpenz-

imeve, por redukton TVSH-
në e llogaritur në shitje,
duke u kontabilizuar në llog-
arinë e TVSH-së. Përjashti-
misht rastet kur TVSH-ja në
blerje nuk kreditohet sipas
Ligjit "Për TVSH-në" dhe
udhëzimit në zbatim të tij,
në këto raste kjo shumë e
TVSH-së do të kontabilizo-
het në llogarinë e shpenzi-
meve dhe do të njihet si
shpenzim i zbritshëm për
efekt fiskal.

Eksportet ranë edhe në maj
deficiti tregtar rritet me 10%

Eksportet shqiptare pë
suan një tjetër rënie

të fortë në muajin maj. Si-
pas të dhënave nga IN-
STAT, eksportet ranë me
8.2 %, në krahasim me të
njëjtën periudhë të një
viti më parë. Rrjedhi-
misht, maji e përkeqësoi
akoma më shumë bilan-
cin progresiv vjetor. Për
pesë muajt e parë të vitit,
eksportet u tkurrën me
3.6%. Rënia e eksporteve i
detyrohet në radhë të
parë rënies së prodhimit

të energjisë elektrike në
vend. Eksportet e grupit
'minerale, lëndë djegëse', en-
ergji ranë me 24% kraha-
suar me pesëmujorin e vitit
të kaluar. Por, megjithatë,
dobësia e eksporteve nuk lid-
het vetëm me rënien e pro-
dhimit të energjisë. Grupi
me peshën kryesore në ek-

sporte, 'tekstile dhe kë-
pucë', është në rënie për
pjesën e parë të vitit, ashtu
si edhe grupi i tretë për nga
vlera e eksporteve, 'materi-
ale ndërtimi dhe metale'.
Eksportet po rriten në
grupe të veçanta, por që
kanë një peshë relativisht
më të ulët, si 'ushqime dhe

pije', apo 'makineri e pajisje'.
Rritja në këto dy grupe
duket se mund të jetë e
lidhur sidomos me zgjer-
imin e eksporteve drejt Ko-
sovës. Taksa e lartë dogan-
ore për mallrat serbe ka
ndikuar që eksportet sh-
qiptare drejt Kosovës të
rriten me 41% për pesë mua-

jt e parë të vitit 2019.
Ndërkohë, importet për
majin u rritën përsëri, me
3.8% me bazë vjetore. Edhe
për pesë mujorin, importet
janë zgjeruar, me 3.4% më
shumë krahasuar me vitin
e kaluar. Ecuria në kahe të
kundërt e eksporteve dhe
importeve e ka thelluar
deficitin tregtar të vendit.
Në pesë muaj, ky deficit
arriti në 137 miliardë lekë,
në rritje me 10% kraha-
suar me të njëjtën peri-
udhë të vitit 2018.

Paketa fiskale 2020, Shalsi:
Planifikojmë të shkojmë me

të njëjtin sistem taksash

7
9

Pas planeve për paketa fiskale 3-5 vjeçare, qeveria po
synon që aplikimi të nisë që prej vitit që vjen, duke

synuar nivel të pandryshuar tak-
sash. Lajmi bëhet me dije nga min-
istri i Shtetit për Mbrojtjen e Sipër-
marrjes, Eduard Shalsi, i cili shton
se edhe në rast ndryshimesh, ato
do të jenë të vogla dhe nuk do të
impaktojnë biznesin. Shalsi për-
forcon deklaratat e bëra nga min-
istrja e Financave dhe Ekonomisë,
Anila Denaj për paketa fiskale 3 deri
5 vjeçare. Ndryshimi i shpeshtë i
legjislacionit, por edhe taksave është një nga shqetësimet
e vazhdueshme të biznesit, të cilët jo pak herë kanë
kërkuar që këto ndryshime të mos jenë të përvitshme.

jve deri në shtator 2018.
Raporti i NPL-ve në Sh-
qipëri ra me 1.9 pikë për-
qindje nga viti në vit në
12.9% në fund të shtatorit,

por mbeti më i larti në ra-
jon, sipas instrumentit
gjysmë vjetor për CESEE,
botuar nga 'NPL Initiative',
një nënbashkësi e Vienna

Initiative. Vetëm dy vende
mbesin mbi pragun prej 10%
në CESEE (Shqipëria në
12.9% dhe Kroacia me
10.2%).

Banka e Shqipërisë
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Janë 460 pronarë në rrethin e
Vlorës, të cilët tashmë kanë
gati certifikatat e pronësisë

për shtëpitë e tyre. Zyra Vendore e
Regjistrimit të Pasurive të Palua-
jtshme, Vlorë publikon listën me
personat që kanë përfituar lejen e
legalizimit dhe që duhet t'i drejto-
hen Hipotekës së rrethit për të ap-
likuar për certifikatë pronësie.
Procedurat për marrjen e tapisë
janë ndjekur më herët nga ALUIZ-
NI, i cili dorëzon dosjen e plotë në
Hipotekë, por përfituesit duhet të
shkojnë në Zyrën e Regjistrimit të
Pasurive të aplikojnë për tapinë.
Pas ndryshimeve të fundit ligjore,
qytetari do të marrë një kopje për
të vërtetuar mbarimin e procesit
të legalizimit, por e gjithë proce-
dura vijuese për regjistrimin në
Zyrën e Regjistrimit të Pasurive të
Paluajtshme do të bëhet nga
Agjencia e Kadastrës. Ndërkohë që

sipërfaqja e parcelës për të cilën
miratohet kalimi i së drejtës së
pronësisë nuk mund të jetë më e
madhe se trefishi i sipërfaqes së
bazës së ndërtimit dhe për ndër-
timet pa leje me funksion banimi
jo më shumë se 500 m². Sipërfaqet
mbi masat e përcaktuara në këtë

pikë, të cilat për shkak të për-
masave ose konfiguracionit nuk
mund të shfrytëzohen më vete për
ndërtim, i shiten poseduesit të
ndërtimit pa leje sipas vlerës së
pronës, të miratuar me vendim të
Këshillit të Ministrave, vetëm nëse
ka shprehur më parë vullnetin

nëpërmjet një kërkese me shkrim.
Ndërsa në rastin kur ndërtimi pa
leje disponohet nga më shumë se
një person fizik ose juridik,
regjistrimi i pjesëve takuese mbi
pasuritë (parcelë dhe objekt) kry-
het: në pjesë të pandara, ideale, si-
pas numrit të subjekteve; në pjesë

takuese të ndara, sipas mar-
rëveshjes së nënshkruar ndërmjet
subjekteve lirisht dhe të depozitu-
ar brenda afatit të vetëdeklarimit.
Subjektet mund të përcaktojnë
përveç pjesës takuese, edhe pjesët
fizike respektive nëse ndërmjet
tyre përputhet vullneti.

Emrat e radhës pasi kanë marrë lejen e legalizimit në të gjithë qarkun Vlorë

Rregjistrimi i pronave, 460
personat që kanë gati certifikatën
Ndërtuan pa leje marrin dokumentin e pronësisë
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Masakra e Matit me 3 të vrarë e një të plagosur,
gjykata dënon me burg përjetë Kujtim Koxhën

MAMAMAMAMAT T T T T - Gjykata e Matit ka
dënuar me burgim të për-
jetshëm Kujtim Koxhën, i
cili vrau në Fshatin Shëlli
3 zyrtarë të Bashkisë së
Matit. Ngjarje kjo e
ndodhur më 11 tetor 2018
të vitit të kaluar. Nga të sh-
tënat e automatikut
mbetën të vdekur Erzen
Aliaj, Mentor Hoxha dhe
Hamit Buci. I gjithë sher-
ri ndodhi në lokalin e fs-
hatit, për një rrugë të pa-
shtruar. Koxha ishte ofen-
duar nga zyrtarët. Pas
kësaj, ai ka ikur në banesë

"Ngritja e godinave në majë të kodrës, në rrezik i gjithë Durrësi"

Masakrohet kurora e gjelbër në
Kodër-Vilë, nis ndërtimi i 4 pallateve
Protestojnë banorët: Prerja e pemëve ka

përshkallëzuar çarjen e mureve të shtëpive

Arrestohet
52-vjeçari i dënuar
nga drejtësia italiane
TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË - Interpol Tira-
na ka arrestuar një per-
son në kryeqytet, pasi
ishte dënuar 6 vjet burg.
I arrestuari është Bilbil
Elezaj, banues në Tiranë.
52-vjeçari ishte shpallur
në kërkim nga ZQK In-
terpol Tirana, pasi Au-
toritetet Gjyqësore në
Bolonja/Itali me vendi-
min nr. SIEP 815/2018
dt.25.10.2018 e kanë dënu-
ar me 5 vjet burg për ve-
prën penale "Kanosja me
anë të shtrëngimit për
dhënie pasurie".

Vrau në '97-ën,
ekstradohet

nga Greqia dibrani
DIBËR DIBËR DIBËR DIBËR DIBËR - Interpol Tirana
ka kryer dje ekstradimin
nga Athina drejt vendit
tonë të 43-vjeçarit Mentor
Hasani, banues në Dibër.
Ky shtetas ishte shpallur
në kërkim, pasi Gjykata
e Dibrës në 31.03.1998 e ka
dënuar me 17 vjet burg për
"Vrasja me dashje" dhe
"Mbajtja pa leje të armëve
luftarake". "Më datë
28.08.1997, në fshatin Lis-
han i Epërm, ai ka vrarë
me armë zjarri shtetasin
S.C., i cili po kthehej në
banesën e tij. Si rezultat i
bashkëpunimit të Inter-
pol Tirana me Interpol
Athinë u bë i mundur ar-
restimi i tij në Greqi dhe
ekstradimi drejt vendit
tonë", njoftoi policia.

Tentativa për vrasjen e ish-shefit të policisë,
Gjykata e Elbasanit lë në burg Florenc Çapjan

9-12

ELBASAN ELBASAN ELBASAN ELBASAN ELBASAN - Gjykata e El-
basanit ka konfirmuar dje
masën "arrest me burg"
për anëtarin e fisit Çapja
në Elbasan, Florenc Çap-
ja, i arrestuar katër ditë
më parë në kuadër të oper-
acionit të koduar "Krasta".
Gjatë këtij operacioni u
prangosën 10 persona.
Çapja akuzohet për tenta-
tivën e vrasjes së ish-she-
fit të Policisë Rrugore,
Fadil Mema, 13 vite më
parë. Ndërsa vijojnë he-
timet për të mësuar nëse
ai ka dorë në vrasjen e
Memës në vitin 2015 në Ita-

nga ku u kthye në lokal me
automatik, ku dhe kreu
masakrën me 3 të vdekur e 1
të plagosur. Ai u largua nga
vendngjarja, por u kap më
vonë nga policia. Në sallën e
gjyqit, autori i dyshuar i ng-
jarjes është shprehur se
vrasjen e ka kryer në kush-
tet e tronditjes, pasi njëri nga

viktimat, Erzen Alia, e ka
goditur dhe e ka fyer. "Pas një
orë ndjekje, policia kapi e
prangosi autorin e ngjarjes.
Si rezultat i një pune të miror-
ganizuar, policia e Matit në
bashkëpunim me strukturat
e D.V.P. Dibër, si rezultat i nd-
jekjes kapi dhe arrestoi autor-
in e dyshuar, i cili qëlloi me

armë drejt disa personave, ku
si pasojë mbeti i vrarë një sh-
tetas dhe u plagosen 3 të tjerë.
Autori i dyshuar Kujtim Kox-
ha, banues në Shëlli Mat, u
kap rreth një orë larg vend-
ngjarjes në një urë në Burga-
jet. Për kapjen e tij u vunë në
ndjekje 40 forca policie", njof-
toi në atë kohë policia.

DURRËSDURRËSDURRËSDURRËSDURRËS

Kurora e gjelbër e Dur
rësit, ose mushkëria
e qytetit bregdetar në

Kodër-Vilë, në Durrës është
duke u masakruar ditët e
fundit. E konsideruar si
zonë me rrezikshmëri të
lartë sizmiologjike për sh-
kak të të erozionit, e rrësh-
qitjeve masive të dherave, në
këtë zonë ndërtimet u pezul-
luan për dekada me radhë,
po ashtu edhe prerja e
pemëve. Pemët të mbjella 70
vjet më parë me punë vulln-
etare për të parandaluar
erozionin po priten nga një
firmë ndërtimi, e cila ka
marrë leje për ndërtimin e
katër pallateve, pikërisht në
majë të kodrës. Banorët
kanë reaguar duke protes-
tuar ndaj masakrës që po i
bëhet lagjes së tyre. Filli-
misht ata nisën një betejë
ligjore dhe Gjykata e Sh-
kallës së Parë dha vendim si
masë sigurie pezullimin e
punimeve. Jola Hysa, një
prej banorëve tregon se si
asnjë prej institucioneve
vendore dhe qendrore nuk ka
marrë parasysh kërkesat e
banorëve të lagjes, të cilët
rrezikohen seriozisht nga
ndërtimi i këtyre godinave në
majë të kodrës, pak metra
larg prej vilës së Zogut. Ndër-
sa Gjykata e Shkallës së Parë
iu dha të drejtë banorëve, në
Gjykatën e Apelit ka ndodhur
krejtësisht e kundërta. Ban-
orët akuzojnë drejtpërsëdrej-
ti trupën gjyqësore që mori në
shqyrtim këtë vendim. Edhe
banorët e tjerë thonë se situ-
ata është dramatike, pasi pre-
rja e pemëve ka përshkallë-
zuar çarjen e mureve të sh-
tëpive të tyre që janë aty
pranë. Hasan Mejdani është
një prej banorëve më të vjetër.
Ai thotë se prerja e pemëve të
pyllit është tërësisht e ndalu-
ar. Antonelo Massenti është
një shtetas italian, i cili je-
ton në Durrës fare pranë
zonës. Edhe ai i është bash-
kuar protestës. Mësohet se
firma e cila po ndërton ka
leje të rregullt ndërtimi.
Problemi që ngrenë banorët
dhe që shtrohet para opin-
ionit publik është si mund
të ndryshojë statusi i një
zone nga pyll në parcelë ndër-
timore, e aq më shumë, në
një zonë ku rreziku është
shumë i madh?

Klodiana Haxhiaj

REAGIMI I BANORËVEREAGIMI I BANORËVEREAGIMI I BANORËVEREAGIMI I BANORËVEREAGIMI I BANORËVE
Banorja Jola Hysaj, e cila

dje ishte e ftuar në rubrikën
"Opinion" në studion e
lajmeve, në "News 24" u
shpreh se banorët janë të
vendosur të mos e lejojnë
këtë masakër në Kodër-Vilë.
"Kjo është një nga ato zonat
e konsideruara si zonë me
rrezikshmëri të lartë, është
zonë sizmologjike dhe ka
erozion, rrëshqitje masive
dherash. Në këtë zonë ndër-
timet u pezulluan për deka-
da me radhë, po ashtu edhe
prerja e pemëve. Pemët janë
të mbjella 70 vjet më parë me
punë vullnetare për të
parandaluar erozionin, por
tani po priten nga firma e
ndërtimit 'Jedas shpk.', e cila
ka marrë leje për ndërtimin
e katër godinave, pallate,
pikërisht në majë të kodrës.
Në 2018-ën u dha leja e
ndërtimit, në u ankuam.
Kjo, pasi Kodër-Vila është e
vetmja zonë e gjelbër që i ka
mbetur Durrësit, përveç fak-
tit që ka edhe pasuri arke-
ologjike në këtë zonë. Kodër-
Vila është një nga parqet

kombëtare më të mbrojtura,
por nga zona A, ajo kaloi në
zonë B. Kjo është enigma e
gjithë qytetit, e jona dhe e
shumë qytetarëve. Ne kemi
qenë shumë pak shtëpi aty
njëkatëshe, por nuk e dinim
këtë ndryshim, vetëm kur u
gjendëm para faktit, kur
nisën ndërtimet. Këto
ndërtesa që janë aty prej 10
vitesh rrezikojnë të shem-
ben, neve që jemi në shtëpi të
ulëta po na rrezikohen
themelet", - tha banorja. Si-
pas saj, vetë eksperti i
gjykatës kur e ka parë pro-
jektin e miratuar nga Bash-
kia e Durrësit e ka cilësuar
një projekt beter. "Nuk janë
marrë masa nga firma për
terrenin. Nëse kompania
thotë ky është një projekt ide,
ne hedhim dyshime mbi bash-
kinë dhe trupën gjykuese të
Apelit. Bashkia kurrë nuk
çoi një ekspert për të parë
zonën. Shkarja e dherave do
të kalojë nga shtëpitë e ulëta
dhe pastaj pallatet, pra ësh-
të një rrezik për të gjithë Dur-
rësin. Kur janë hapur disa
gropa të vogla, neve na janë

hapur themelet e shtëpive,
imagjino çdo të ndodhë tani
që kanë nisur edhe prerjet e
pemëve. Ne do të bëjmë një

peticion, do bëjmë grevë e
protesta, do i shkojmë deri
në fund situatës", - thotë
banorja ndër të tjera.

li, mësohet se avokati i tij,
Neshat Fana kërkoi ndry-
shimin e masës, por gjykata
vendosi ta lërë Florencin në
burg. Po dje, gjyqtarja

Miranda Çekrezi dha në
mungesë masën e sigurisë
"arrest me burg" për dy per-
sonat e akuzuar si autorë
të vrasjes në vitin 2012, të
Gentian Beqirit dhe babait
të tij. Ervis Bardhi, 38 vjeç,
lindur në Kavajë dhe ban-
ues në Elbasan dhe Etien
Çani, 28 vjeç, lindur dhe
banues në Elbasan vijojnë
të jenë në kërkim policor,
ndërsa përfshirja e tyre si
autorë të vrasjes së dyfish-
të u zbulua nga hetimet 1-
vjeçare. Seanca gjyqësore u
zhvillua me dyer të mbyl-
lura.

Prerja e pemëve dhe
ndërtimet në Kodër-Vilë Banorja Jola Hysaj
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TIRANËTIRANËTIRANËTIRANËTIRANË

Me vendim të Gjyka-
tës së Shkallës së
Parë për Krime të

Rënda në Tiranë janë
sekuestruar dje rreth 1.5
milionë euro pasuri në
pronësi të Admir Muratajt,
i cili mbeti i vrarë në shkëm-
bimin me armë zjarri me
forcat e rendit pas megagra-
bitjes së 9 prillit në aeropor-
tin e Rinasit. Departamenti
i Policisë Kriminale në bash-
këpunim me Seksionin për
Hetimin e Pastrimit të
Parave dhe Aseteve Krimi-
nale në DVP Tiranë ka kry-
er sekuestrimin pas të
dhënave se Murataj e famil-
ja e tij posedonin pasuri që
rrjedhin nga veprimtaria
kriminale.

"Në kuadër të luftës
kundër krimit të organi-
zuar, në vijim të punës për
gjurmimin, evidentimin dhe
sekuestrimin e pasurive që
rrjedhin nga veprimtaria
kriminale, Departamenti i
Policisë Kriminale në bash-
këpunim me Seksionin për
Hetimin e Pastrimit të
Parave dhe Aseteve Krimi-
nale në DVP Tiranë, në zba-
tim të vendimit të Gjykatës
së Shkallës së Parë për
Krime të Rënda Tiranë, kanë
bërë sekuestrimin e pasur-
ive të luajtshme dhe të palu-
ajtshme të cilat i përkisnin
shtetasve A.M., Sh.M. dhe
C.M.", thuhet ndër të tjera
në njoftimin zyrtar të poli-
cisë. Nga pronat e sekues-
truara, disa janë në pronësi
të vetë Admirit, dhe një apar-
tament në pronësi të bash-
këshortes së tij, Albana.
Ndërkohë, makinat e kon-
fiskuara janë në pronësi të
vëllait të Admirit, Cen Mu-
rataj. Konkretisht policia i
ka sekuestruar familjes
Murataj:

Vila 3-katëshe e ndodhur
në Prezë, Tiranë, me një
sipërfaqe totale ndërtimi
300 m2 në emër të shtetasit
A.M.

Tokë truall me sipërfaqe
600.3 m2 e shtetasit A.M.,
ndodhur afër Saukut

Garazh me sipërfaqe 23
m2, në emër të shtetasit
A.M., blerë në vitin 2016

Apartament me sipërfaqe
100.5 m2, në emër të shteta-
sit A.M.

Tokë truall, në emër të
shtetasit A.M.

Apartament banimi në
Sarandë, i porositur në datë
05.07.2012 tek një shoqëri
ndërtimi, kundrejt shumës
90 000 euro.

Apartament, me sipër-
faqe 71 m2, në emër të shteta-
ses A. A.

9 automjete të llojeve të
ndryshme relativisht të sh-
trenjta.

Vlera e pasurive të
sekuestruara llogaritet
rreth 1,5 milion euro.

Pasuritë e sekuestruara
janë lënë në administrim të
Agjencisë së Administrimit
të Pasurive të Sekuestruara
dhe të Konfiskuara.

Po punohet për identi-
fikimin e pasurive dhe
aseteve të tjera që kanë këta
shtetas, por që nuk i kanë të

regjistruar në emër të tyre.
DOSJA E PLOTEDOSJA E PLOTEDOSJA E PLOTEDOSJA E PLOTEDOSJA E PLOTE

Admir Nikaj (Murataj) i
akuzuar për veprat penale
"Vjedhja e bankave" më
shumë se njëherë, "Prodhim
i mbajtjes pa leje të armëve
luftarake" në formën e
grupit të strukturuar, "Kr-
ijimit dhe pjesëmarrjes në
grup të strukturuar
kriminal",(dt 03.12.2015;
13.02.2015 dhe 09.02.2017) të
parashikuar nga nenet 136/
2, 278/1,28/4, 333/a/1, 2 dhe
334/1 të Kodit Penal.

M Ç, të akuzuar për ve-
prat penale "Vjedhja e
bankave", më shumë se
njëherë (për episodet e dat-
ave 03.12.2015, 09.02.2017)
"Prodhim i mbajtjes pa leje
të armëve luftarake" në
formën e Grupit të struktu-
ruar, "Pjesëmarrjes në grup
të strukturuar kriminal", të
parashikuar nga nenet 136/
2, 278/1, 28/4, 333/a/2 dhe
334/1 të Kodit Penal.

Fatjon Xhyliu, i akuzuar
për veprat penale "Vjedhja
e bankave", në një episod (
atë të datës 03.12.2015) "Pro-
dhim i mbajtjes pa leje të
armëve luftarake" në
formën e grupit të struktu-
ruar, "Pjesëmarrjes në grup
të strukturuar kriminal", të
parashikuar nga nenet 136/
1, 278/1, 28/4, 333/a/2 dhe
334/1 të Kodit Penal.

Dritan Sinani, Ale-
ksandër Murataj të aku-
zuar për veprat penale
"Vjedhja e bankave", në një
episod atë të datës 09.02.2017
"Prodhim i mbajtjes pa leje
të armëve luftarake" në
formën e grupit të struktu-
ruar, "Pjesëmarrjes në grup
të strukturuar kriminal",
të parashikuar nga nenet
136/1, 278/1, 28/4, 333/a/2
dhe 334/1 të Kodit Penal.

Episodi i parë i vjedhjes:
Në Prokurorinë pranë
Gjykatës së rrethit gjyqë-
sor Tiranë, fillimisht është

regjistruar procedimi penal
nr. 9437 datë 03.12.2015 dhe
janë kryer hetime në lidhje
me episodin e parë të
vjedhjes, fakt penal ky i
ndodhur më datë 03/12/
2015, ku rreth orës 13:30,
është marrë njoftim se në
segmentin rrugor Qafë
Kashar-Rinas, në afërsi të
kryqëzimit të fshatrave
Bërxull-Domje është
vjedhur me arme një autom-
jet i llojit furgon, i blindu-
ar, i shoqërisë së sigurisë
"Rogat Security", i cili në atë
moment transportonte një
vlerë të konsiderueshme të
hollash. Automjeti në fjalë
shoqërohej edhe nga një
automjet tjetër, i llojit au-
toveturë, në të cilin ndod-
heshin rojet e shoqërisë së
sigurisë "Rogat Security".
GRABITJGRABITJGRABITJGRABITJGRABITJA E PA E PA E PA E PA E PARË EARË EARË EARË EARË E
DHJETORIT 2015DHJETORIT 2015DHJETORIT 2015DHJETORIT 2015DHJETORIT 2015

Mekanizmi i ngjarjes re-
zulton të ketë qenë i tillë që:
mjeteve të shoqërisë private
të ruajtjes dhe sigurisë u
është prerë rruga nga një
automjet i llojit fuoristradë,
i cili është futur nga kryqë-
zimi i rrugës së fshatit
Domje-Laknas në rrugën
kryesore, ku në atë moment
po kalonin mjetet me sasinë
e të hollave. Si rezultat i ve-
primit të autorëve mbi mje-
tin e blinduar duke e godi-
tur me automjetin e tyre,
dhe duke qëlluar me armë
për të kanosur punonjësit
e shoqërimit të këtij mjeti,
kanë arritur të vjedhin të
gjithë sasinë e vlerës mone-
tare që po transportohej.
Nga shpjegimet e dhëna
nga punonjësit e bankës
dhe aktet e sekuestruara
rezulton se shuma objekt
vjedhje përbëhej nga GPB-
1.800.000, USD-800.000, AUD
200.000, CAD-200.000.

Episodi i dytë i vjedhjes:
Më datë 09.02.2017, rreth
orës 12:00 dy automjete të
blinduara të shoqërisë

Sh.P.S.F "Jaguar Security"
janë nisur nga Banka së
bashku me punonjësit e
kësaj shoqërie, për të trans-
portuar një sasi vlerash
monetare për në Rinas. Pasi
makinat e blinduara janë
futur në rrugën e Rinasit,
në mes të makinave të blin-
duara është futur një au-
tomjet fuoristradë, i cili filli-
misht i ka bllokuar rrugën
makinës shoqëruese dhe më
pas ka dalë mbrapa saj. Në
këtë kohë nga një rrugë
dytësore ka dalë një autom-
jet tjetër, fuoristradë, i cili e
ka goditur makinën e blin-
duar duke e ndaluar atë. Në
këtë moment nga ky autom-
jet kanë dalë disa persona
të maskuar dhe armatosur,
të cilët kanë qëlluar në
drejtim të makinës së blin-
duar. Në të njëjtën kohë nga
dy persona të armatosur
është sulmuar edhe makina
e shoqërimit të automjetit
të blinduar. Nga automjeti
fuoristradë që ka përplasur
makinën e blinduar kanë
dalë dy persona, të cilët
mbanin në duar çekiç
(varre) dhe kanë goditur
xhamin e parë të makinës.
Pasi nuk është bërë e mun-
dur thyerja e xhamit, au-
torët kanë goditur xhamin
e derës së shoferit, duke e
thyer atë dhe më pas nën
kërcënimin e armëve kanë
zbritur në tokë dy punon-
jësit e SHPSF-së dhe kanë
filluar që të kërkojnë çelësat
e kasafortës.
GRABITJA E DYTË 9GRABITJA E DYTË 9GRABITJA E DYTË 9GRABITJA E DYTË 9GRABITJA E DYTË 9
SHKURT 2017SHKURT 2017SHKURT 2017SHKURT 2017SHKURT 2017

Në të njëjtën kohë dy nga
autorët e tjerë kanë arritur
të neutralizojnë tre punon-
jësit e tjerë të SHPSF-së që
ndodheshin në makinën
shoqëruese. Pasi autorët
nuk kanë arritur të gjejnë
çelësin e kasafortës, me anë
të një guri fresibël, të cilin e
kishin në makinën e tyre,
kanë thyer kasafortën dukë

marrë nga aty 8 (tetë) thasë
me vlera monetare dhe më
pas janë larguar në drejtim
të urës së Sharkës, në zonën
e Vorës. Aty, kanë braktisur
makinat dhe ju kanë vënë
flakën automjetit tip Jeep
Gran Sheroke dhe tip Chev-
rolet dhe janë larguar në
drejtim të paditur me një
makinë të tretë. Nga dekla-
rimet e dhëna nga punon-
jësit e bankës shuma e cila
është dërguar për shitje jas-
htë shtetit, dhe që ishte e
vendosur në tetë thasët
brenda në furgonin e trans-
portit për në Rinas ka rezu-
ltuar të jetë: 2.4 (dy pikë
katër) milion Euro, 200.000
(dyqindmijë) Dollarë ameri-
kanë, 260.000 (dyqind e gjas-
htë dhjetë mijë) paund brit-
anikë etj.

Episodi i tretë i vjedhjes:
Më datë 13.02.2015 rreth orës
12.30 minuta shërbimet e
policisë kanë marrë
njoftimin se në vendin e qua-
jtur ish-"Stacioni i Trenit"
pikërisht pranë bulevardit
"Zogu i Parë" është vjedhur
nën kërcënimin e armëve
nga tre persona të maskuar
banka ndërkohë që punon-
jësi i bankës dhe një nga
punonjësit e sigurisë të
SH.R.S.F-së "Euro Gjici", po
nxirrnin nga tuneli i kësaj
banke një shumë të kon-
siderueshme parash për
transportimin e tyre në
drejtim të aeroportit të Ri-
nasit. Nga materiali heti-
mor rezulton se shuma ob-
jekt vjedhje përbëhej nga
900.000 (nëntëqind mijë)
franga zviceriane, 800.000
(tetëqind mijë) Paund Brit-
anik si dhe 16.100 (gjashtëm-
bëdhjetë mijë e 100) euro.
GRABITJA E TRETË,GRABITJA E TRETË,GRABITJA E TRETË,GRABITJA E TRETË,GRABITJA E TRETË,
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Sipas akteve hetimore të
grumbulluara për këtë ng-
jarje kriminale, rezulton se
autorët e vjedhjes në mo-
mentin që kanë braktisur
automjetin e SHRSF euro
Gjici, të marrë në vendng-
jarje e kanë braktisur atë
dhe janë parë duke u futur
në një automjet të llojit tip
minifurgon me ngjyrë të
bardhë, i cili është fiksuar
nga kamerat e subjekteve
tregtare që ndodhen në itin-
erarin e rrugës që kanë për-
shkruar edhe autorët e ng-
jarjes pas vjedhjes së
bankës Union. Automjeti i
dyshuar në ngjarjen e datës
13.02.2015 është i llojit mono-
volum; ngjyrë të bardhë; i
dyshuar i tipit "Peugeot
Partner", tip i vjetër, me dis-
qe të thjeshta, pa xhama
anësore. Ky automjet është

i ngjashëm me automjetin
që rezulton i fiksuar edhe
në ngjarjet e datave
03.12.2015 dhe 09.02.2017 të
hyjë në shtëpinë e të pande-
hurit organizator Admir
Nikaj, në fshatin Prezë, ka
karakteristika pothuajse të
njëjta me karakteristikat e
automjetit të dyshuar në
ngjarjen e datës 13.02.2015.

Në vijim të kryerjes së
veprimeve hetimore nga
ana e organit procedues
gjatë kontrollit të banesës
së të pandehurit F. Xh, më
datë 12/02/2017, brenda në
banesë të tij, në Ngurrëz të
rrethit Lushnje, në katin e
dytë të saj, në dysheme,
poshtë disa dërrasave të
improvizuara si parket, që
përkonin me vendin ku
kishte deklaruar vetë i pan-
dehuri F. Xh, janë gjetur
dhe sekuestruar (prc i datës
12.02.2017) me cilësinë e
provës materiale, një sasi të
hollash, të cilat në total janë
48 copë kartëmonedha të
prerjes 100 euro, 1430 copë
kartëmonedha të prerjes 20
pound (gjithsej 4800 euro
dhe 2860 GBP).

Sipas procesverbalit të
këqyrjes dhe marrjes së
provës materiale dhe atij të
sekuestrimit të po të njëjtës
datë 15.02.2017 rezulton se
nga policia gjyqësore është
vajtur për të këqyrur dhe
marrë provën material në
fshatin Karbunar të rrethit
Vlorë, në ullishten në afër-
si të banesës së N.A, janë
gjetur të groposura dy tenx-
here presioni të mbushura
me para. Nga procesverbali
i sekuestrimit rezulton se
janë sekuestruar kartë-
monedha të prerjeve dhe
llojeve të ndryshme në
valutë, në total i janë
sekuestruar 136.410 Euro,
11906 USD, 2400 Dollarë Ka-
nadez, 3050 Dollarë Austra-
lian, dhe 2000 GBPaund.
Ndërkohë që vëllait të të
pandehurit N.A, shtetasit
G.A me procesverbalin e
datës 13.02.2017 i janë
sekuestruar 10050 euro si
dhe vlera të tjera monetare.

Në këndvështrim të dis-
pozitave penale për kuali-
fikimin e veprimeve krimi-
nale të personave nën hetim,
arrijmë në konkluzionin se
ata duhet të mbajnë
përgjegjësi për vjedhjen e pa-
surisë bankare, në formën e
grupit të strukturuar krim-
inal, si dhe për armëm-
bajtjen pa leje parashikuar
nenit 136, 278/1 dhe 333/a
dhe 334/1 të Kodit Penal, për
aq raste sa është vërtetuar
nga ky hetim.

Policia kriminale me vendim gjykate vë nën sekuestro dhe 9 makina luksoze

Megagrabitja në Rinas, sekuestrohen 1.5 mln euro
pasuri të Admir Muratajt dhe familjarëve të tij

Konfiskohen vila 3-katëshe në Prezë të Tiranës, toka
në afërsi të Saukut, një garazh si dhe 3 apartamente

Admir Murataj
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Studentët e Luarasit në ambientet e Western Balkans Fund

Murra: 2 bashkëpunëtorë nga rajoni. Dervishi: Bankë solidariteti për të rinjtë

"Luarasi" hedh themelet e bashkëpunimit
 me Fondin e Ballkanit Perëndimor

Studentët njihen me procedurën e aplikimit për projekte

Prej shumë kohësh, bash
këpunimi rajonal mes të
rinjve dhe shkëmbimi i

ideve e eksperiencave janë
ndër objektivat kryesorë të
universitetit "Luarasi". Në
kuadër të këtij bashkëvepri-
mi, studentë të Fakultetit
Ekonomik dhe një pjesë e
stafit akademik  kanë vizituar
ambientet e Western Balkans
Fund.  Gjatë takimit, u
mirëprit ideja e bashkëpunim-
it mes këtij institucioni dhe
Luarasit.
APLIKIMI

Brenda muajit tetor, do të
hapet thirrja për aplikime e
studentët do të kenë mundës-
inë të dërgojnë pranë Western
Balkans Fund, projekt-idetë e
tyre. Drejtori ekzekutiv i Fon-
dit, Gjergj Murra iu tha stu-
dentëve se duhet të realizojnë
një projekt të përbashkët me
dy partnerë të tjerë nga rajo-
ni. "Në momentin që univer-
siteti Luarasi do të aplikojë,
duhet të gjeni dy partnerë të
tjerë nga rajoni, për të sjellë së
bashku idenë. Duke imple-
mentuar projektin së bashku,
ne e njohim më mirë njëri-
tjetrin. Partentët që mund të
bashkëpunoni duhet të jenë
nga Serbia, Bosnja, Maqedonia
e Veriut dhe Mali i Zi.  Ne nuk
jemi të interesuar të mbësh-
tesim projekte nga institu-
cione publike, por mbështesim
individë të thjeshtë nga insti-
tucione që lidhen me
edukimin apo kulturën siç
janë universitetet. Kjo është
dhe filozofia e fondit tonë",-tha
Murra.
VLERËSIMI

Kryetari i Bordit të Admin-
istrimit në "Luarasi", Dashnor
Dervishi e vlerësoi Fondin e
Ballkanit Perëndimor si një
bankë solidariteti dhe shpre-
hu gatishmërinë e univer-
sitetit për të zgjeruar më tej
bashkëpunimin. "Kjo është
tamam banka e rinisë. Nuk
është bankë klasike, standarde
si gjithë bankat e tjera fitim-
prurëse, por është një bankë
solidariteti që ndihmon jo
vetëm zhvillimin ekonomik të
rajonit tonë, por në mënyrë të
veçantë ndihmon në bash-
këpunimin e kulturës, tra-
ditës dhe miqësisë së bash-
kekzistencës në rajon mes
vendeve të Ballkanit Perëndi-
mor",-u shpreh Dervishi.

PROJEKTET
Dekani i Fakultetit

Ekonomik, Mateo Spaho tha se
do të punohet për projekt ide
të realizueshme dhe që mund
të përballohen financiarisht
nga Fondi. "Studentët e 'Luar-
asit' janë të ftuar që projekt
idetë që kanë t'i vendosin në
letër, pra t'i zbatojnë me ndih-
mën tonë si staf akademik, dhe
këto projekt ide t'i bëjnë në një
projekt real, të zbatueshme.
Mund të kesh ide të mirë, por,
kur vjen puna për ta zbatuar,
për t'ua treguar të tjerëve që
duhet të financojnë, fillojnë
problematikat",-i tha Spaho
studentëve. Edukimi, rinia,
kultura, kërkimi shkencor dhe
zhvillimi ekonomik janë pesë
fusha kryesore ku bazohet ve-
primtaria e Western Balkans
Fund. Gjatë takimit studentët
e Luarasit morën udhëzimet e
duhura për t'u bërë kandidatë
të mundshëm të projekteve në
të ardhmen.
SYNIMI I WBF

Fondi i Ballkanit Perëndi-
mor është një organizatë

ndërkombëtare e themeluar
nga qeveritë e Palëve Kon-
traktuese të BB6 për të nxitur
bashkëpunimin në rajon.
Qëllimi kryesor i Fondit është
të rritë bashkëpunimin midis
anëtarëve të saj, të forcojë
marrëdhëniet dhe kohezionin
rajonal, për të çuar përpara
integrimin në Bashkimin
Evropian. Kjo do të bëhet duke
promovuar vlera të përbashkë-
ta ndërmjet qytetarëve, sho-
qërisë civile dhe aktorëve ra-
jonalë, duke forcuar dhe duke
siguruar një qasje konkrete në
nivelin "njerëzit për njerëzit".

Fondi synon të arrijë këto
qëllime duke mbështetur pro-
jekte të përbashkëta rajonale
dhe duke sjellë njerëzit për të
ndarë përvojat e ndërsjella
dhe të jenë të vetëdijshëm për
vlerat, traditat dhe kulturën e
vendeve të tyre përkatëse. Pro-
cesi i përgatitjes dhe zbatimit
të projekteve nga aktorët ra-
jonal, përfaqësuesit e sho-
qërisë civile, komunitetit të
biznesit dhe institucioneve
vendore do të shërbejë për të
rritur kapacitetin për projekte
më të mëdha dhe më komple-
kse në të ardhmen. WBF sigu-
ron mbështetje financiare për
projektet e vogla dhe të mes-
me me objektivin kryesor të
rritjes së bashkëpunimit ra-
jonal dhe ndërkufitar dhe
forcimit të kohezionit rajonal
në këto fusha kyçe: shkëm-
bimet shkencore dhe shken-
core; bashkëpunimi kulturor;
bashkëpunimi ndërkufitar
dhe rinor; zhvillimi i qën-
drueshëm. Aktualisht, Fondi
po zbaton thirrjen e dytë për
propozime rajonale të projek-
teve që lejojnë një gamë të
gjerë të aktorëve që lidhen nga
individët me organizatat
rinore, rrjetet rajonale të sho-
qërisë civile, institutet aka-
demike dhe kërkimore etj.

GJERGJI MURRA

"PARTNERË NGA
RAJONI"
"Në momentin që
universiteti Luarasi do
të aplikojë, duhet të
gjeni dy partnerë të
tjerë nga rajoni, për të
sjellë së bashku idenë.
Duke implementuar
projektin së bashku, ne
e njohim më mirë njëri-
tjetrin. Partnerët që
mund të bashkëpunoni
duhet të jenë nga
Serbia, Bosnja,
Maqedonia e Veriut
dhe Mali i Zi",-tha
Murra.

DASHNOR DERVISHI

TË GATSHËM PËR
BASHKËPUNIM"
"Kjo është banka e
rinisë. Nuk është bankë
klasike, si gjithë bankat e
tjera fitimprurëse, por
është një bankë
solidariteti që ndihmon jo
vetëm zhvillimin
ekonomik të rajonit, por
në mënyrë të veçantë
ndihmon në
bashkëpunimin e
kulturës, traditës e
miqësisë së
bashkekzistencës në
rajon mes vendeve të
Ballkanit Perëndimor",-u
shpreh Dervishi.

MATEO SPAHO

"ZBATUESHMËRIA"
"Studentët e 'Luarasit'
janë të ftuar që projekt
idetë që kanë t'i
vendosin në letër, pra
t'i zbatojnë me
ndihmën tonë si staf
akademik, dhe këto
projekt ide t'i bëjnë në
një projekt real, të
zbatueshme. Se mund
të kesh ide të mirë, por
kur vjen puna për t'ua
treguar të tjerëve që
duhet të financojnë,
fillojnë problematikat",-
tha Spaho.

Voltiza Duro

Gjatë takimit dhe prezantimit
të misionit të WBF
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"Institucionet shtetërore në dispozicion"

Kala festival, 5-fishohet numri i pjesëmarrësve.
Blendi Klosi: Shqipëria, destinacion rinor

Taulant Muka: MASR është një institucion i rënë dhe në funksion të krimit

Skandali i Maturës Shtetërore, teza e
matematikës del para fillimit të testimit
Luçiano Boçi: Besa Shahini, largohu nga posti i ministres

LUÇIANO BOÇI

"TALLJE MASIVE"
"Fushatë karrigesh,
gallatë arsimore, kënetë
shkollash, tallje masive
maturantësh, poshtërim
dijesh... Por Maturë
Shtetërore mos e quani
më! Edhe asaj i keni
dhënë pamjen e
shëmtuar dhe
përbuzëse të qeverisjes
suaj! Besa largohu një
orë e më parë.
Maturantët janë e
ardhmja e vendit, sot ju
po e merrni në qafë",-
shprehet Boci.

AKU asgjëson 44.5 tonë pije
alkoolike e ushqime jashtë standardit

Ende pa nisur provimi
i tretë i detyrueshëm
i Maturës Shtetërore

2019, (ai i matematikës), teza
e testit është publikuar e
shpërndarë në rrjetet so-
ciale. Denoncimi fillimisht
ka ardhur nga ish-deputeti i
PD-sëm, Luçiano Boçi që i ka
cilësuar përfaqësuesit e Min-
istrisë së Arsimit si mash-
trues. "Çfarë i ka ngelur Be-
sës dhe Ramës për të thënë
kur teza e matematikës del
që në 10.00 ende pa filluar
provimi? Për çfarë do i flasin
maturantëve këta derdi-
menë, dallkaukë e mash-
trues kalibri?! Për meritë?!
Për drejtësi?! Për cilësi?!
Pafytyrësia e tyre kalon çdo
cak. Apo për modelin e
hajdutërisë, krimit, gra-
bitjes së meritës, pelivan-
llëkut të poshtër që po e in-
stalojnë që në gjenezë të
brezave?! Këtë po! Këtë e
bëjnë çdo ditë me pasion.
Prandaj merreni këtë paça-
vure! Merreni e quajeni si të
doni",-thekson Boçi. Më tej
ky i fundit i bën thirrje min-
istres Besa Shahini që të
dorëhiqet. "Fushatë karri-
gesh, gallatë arsimore,
kënetë shkollash, tallje ma-
sive maturantësh, posh-
tërim dijesh... Por Maturë
Shtetërore mos e quani më!

Edhe asaj i keni dhënë
pamjen e shëmtuar dhe për-
buzëse të qeverisjes suaj!
Besa largohu një orë e më
parë... Maturantët nuk janë
FBI-ja, por janë e ardhmja e
vendit, të cilët sot ju po e
merrni në qafë...",-shprehet
më tej ish-deputeti i PD-së.
REAGIMET

Sakaq, Ministria e Arsim-
it, Sportit e Rinisë nuk ka
reaguar në lidhje me denon-
cimin e bërë, dhe pse teza po
bënte xhiron e rrjetit në një
kohë që mbi 36 mijë mat-
urantë po i nënshtroheshin
testimit. Lidhur me daljen e
tezës, ka reaguar dhe ish-zv
ministri i Arsimit Taulant
Muka, i cili ka theksuar se
Besa Shahini duhet të
dorëhiqet. Ai e ka cilësuar
Ministrinë e Arsimit si një
institucion në funksion të
krimit. "Matura shtetërore:

Publikohet teza e matema-
tikës përpara fillimit të
provimit. Ligësia e politikës
shqiptare nuk ka fund! Sot
nuk ekziston shteti! E
përsëris, Besa Shahini duhet
të japë dorëheqjen! Një min-
istri që nuk mund të kon-
trollojë një nga proceset më
të rëndësishme jo vetëm për
të ardhmen e një të riu, por
edhe për shtetin shqiptar,
është një institucion i rënë
dhe në funksion të krimit në
arsim!",-shkruan Muka në
rrjetin social Facebook.
Edhe eksperti i arsimit,
Ndriçim Mehmeti, sapo mat-

Mbi 5 mijë të huaj dhe
qindra vizitorë sh-

qiptarë po vizitojnë plazhet
e Dhërmiut dhe zonave
rreth tij, duke krijuar një
atmosferë festive, që ko-
mbinon muzikën, të rinjtë
dhe pamjet e natyrës sh-
qiptare. "Është një ngjarje
e madhe për botën e tur-
izmit shqiptar dhe për kr-
ijimin e festivaleve ndërko-
mbëtare në vendin tonë.
Janë 5 mijë të huaj që kanë
blerë biletat, të cilat janë
shitur të gjitha që 3 muaj

më parë. Jo vetëm për bizne-
sin lokal, që sjell të ardhura
të jashtëzakonshme, duke
qenë se të gjitha dhomat në
Dhërmi janë të zëna, por ajo
që është më e rëndësishme
për ne si institucion i politik-
bërjes së turizmit është pub-
liciteti i jashtëzakonshëm që
i bëhet Shqipërisë turistike
dhe rivierës së jugut në
veçanti, por edhe potencial-
eve që ka vendi ynë për të

qenë destinacion turistik
europian",-tha ministri Klo-
si, gjatë një takimi me për-
faqësues të njohur të medi-
ave ndërkombëtare dhe
gazetarë shqiptarë. Organiza-
torët tregojnë se këtë vit
numri i pjesëmarrësve, kra-
hasuar me një vit më parë,
është 5-fishuar, një arsye pse
kanë shtrirë edhe kohëzg-
jatjen e festivalit, nga 1 javë
që ishte vjet, në 2 javë këtë

vit. "Ambicia e organiza-
torëve është që vitin e ardhs-
hëm të kemi 10 mijë pjesë-
marrës në festival. Është një
erë e re që po fryn në breg-
detin shqiptar, për të qenë
një destinacion rinor turis-
tik. Për ne si ministri e tur-
izmit, është shumë e rëndë-
sishme ajo që pjesëmarrësit
në festival, mijëra turistë,
shkruajnë në rrjetet sociale,
përshtypje super pozitive,

një nga arsyet që këtë vit ka
sjellë në Shqipëri shumë më
shumë turistë se vjet",- tha
ministri Klosi. Ai theksoi se
gjatë këtij viti, së bashku me
organizatorët ka zhvilluar dy
takime të Task Forcës në
Dhërmi, për të garantuar

përfshirjen e të gjitha insti-
tucioneve shtetërore, që
janë vënë në dispozicion
për t'ju përgjigjur shërbi-
meve të shtuara për mijëra
turistë, që kanë ardhur në
Shqipëri për të ndjekur
Kala Festival.

Voltiza Duro

AKU-ja e Shkodrës ka
bllokuar për as-

gjësim 44.5 tonë pije alk-
oolike e ushqime që treg-
toheshin jashtë stan-
dardeve nga dy subjekte
tregtare.

Po ashtu mësohet se
njërit prej subjekteve i
është ndërprerë aktivite-
ti si edhe u vendosen 8

gjoba me vlerë totale 2.3
milion lek.

"Në prani të Oficerit të
Policisë Gjyqësore dhe të
avokatit të subjektit, u krye
inventarizimi i produkteve
ushqimore nga ku u kon-
statuan 44.5 tonë produkte
(verë, raki, maja, uthull,
ujë, lëndë e parë etj.) që
vërtetojnë se subjekti vazh-

donte aktivitetin në shkel-
je të ligjit dhe duke shpër-
fillur Urdhrin e Bllokimit
të organit kompetent të
sigurisë ushqimore. Nga
kontrolli rezultoi se sub-
jekti kishte prishur shen-
jat dalluese dhe vulat e
sigurisë nga inspektimi i
m ë p a r s h ë m " , - t h e k s o n
AKU.

Denoncimi i ish deputetit
të PD-së, Luçiano Boçi

urantët janë futur në testim,
ka publikuar fotot e tezës së
provimit. "Sapo më erdhën
fotot e provimit të Maturës
Shtetërore me dedikimin:
"Me dashuri nga Besa dhe
oficeri i sigurisë në shkol-
la"",-shkruan Mehmeti.
Edhe për dy provimet e më-
parshme të detyrueshme,
(gjuhë e huaj dhe gjuhë sh-
qipe dhe letërsi) është de-
noncuar fakti që teza ka dalë
para ose gjatë testimit. Deri
më tani nuk është marrë as-
një masë konkrete nga ana e
instancave përkatëse për të
ndëshkuar përgjegjësit.

"Një ministri që nuk mund të kontrollojë një
nga proceset më të rëndësishme jo vetëm për
të ardhmen e një të riu, por edhe për shtetin
shqiptar, është një institucion i rënë dhe në

funksion të krimit në arsim!",-shkruan Muka
në rrjetin social 'Facebook'.
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Rrëfehet modelja: Ja e vërteta e fotos që bëri xhiron e rrjetit

Emocionet e sfilatave,
jeta luksoze

"Familja përkufizimi i lumturisë"

Nuk ka më bukur se
kur profesionin e
ke pasion. Ajo ka

punuar fort për t'ia mbërri-
tur kësaj dite. Pandora Prif-
ti vjen në një rrëfim për
"Gazeta shqiptare", për të
na zbuluar emocionet e
pasarelave, të fshehtën e fo-
tos që i habiti të gjithë, si
dhe jetën luksoze në krahë
të të dashurit të saj biznes-
men. Bukuroshja na jep for-
mulën për të pasur një trup
perfekt duke na treguar se
sa e kujdesshme është me
ushqimin. Më tej, modelja
ndan me ne detaje nga jeta
e saj private. Ajo është duke
kaluar një periudhë të
bukur, nga e cila nuk fsheh
se ndihet e lumtur. Sa i për-
ket ditëve të nxehta të
verës, Pandora thotë se do
jetë në lëvizje, sidomos në
plazhe. Asaj nuk i pëlqen të
bëj plane. Gjithçka le të vijë
spontanisht ashtu sikurse
ka  ndodhur deri më sot.

Si do e përshkruaje vet-Si do e përshkruaje vet-Si do e përshkruaje vet-Si do e përshkruaje vet-Si do e përshkruaje vet-
en me tri fjalë?en me tri fjalë?en me tri fjalë?en me tri fjalë?en me tri fjalë?

E bukur, e zgjuar, e suk-
sesshme.

KKKKKur lindi dëshira përur lindi dëshira përur lindi dëshira përur lindi dëshira përur lindi dëshira për
t'u bërë pjesë e botës sët'u bërë pjesë e botës sët'u bërë pjesë e botës sët'u bërë pjesë e botës sët'u bërë pjesë e botës së
modës?modës?modës?modës?modës?

Që e vogël më pëlqente
të sfiloja nëpër shtëpi dhe
mbaj mend që organizonim
'miss lagjja' kur ishim të
vogla.

Të kujtohet  sfi lata  eTë kujtohet  sfi lata  eTë kujtohet  sfi lata  eTë kujtohet  sfi lata  eTë kujtohet  sfi lata  e
parë, si u ndjeve ?parë, si u ndjeve ?parë, si u ndjeve ?parë, si u ndjeve ?parë, si u ndjeve ?

Po ka qenë para disa
vitesh. Jam ndjerë shumë
mirë. Një ëndërr e bërë re-
alitet.

Është dikush në jetënËshtë dikush në jetënËshtë dikush në jetënËshtë dikush në jetënËshtë dikush në jetën
tënde?tënde?tënde?tënde?tënde?

Jam në një marrëdhënie
dhe ndihem e lumtur me
personin që kam në krahë.

Kemi parë një foto,  kuKemi parë një foto,  kuKemi parë një foto,  kuKemi parë një foto,  kuKemi parë një foto,  ku
ti je në krahë të një mash-ti je në krahë të një mash-ti je në krahë të një mash-ti je në krahë të një mash-ti je në krahë të një mash-
kulli. Cili është ai?kulli. Cili është ai?kulli. Cili është ai?kulli. Cili është ai?kulli. Cili është ai?

Ai është partneri im.

Pandora Prifti:

Nuk ka asgjë për të fshehur
derisa ne po jetojmë mo-
mente të lumtura dhe ndi-
hemi shumë mirë pranë
njëri-tjetrit.

Stilisti yt i preferuar?Stilisti yt i preferuar?Stilisti yt i preferuar?Stilisti yt i preferuar?Stilisti yt i preferuar?
Është stilistja Senida Di-

vintari, e cila është edhe
mikesha ime njëkohësisht.

Bën një jetë tejet luksoze.
Si e ke marrëdhënienSi e ke marrëdhënienSi e ke marrëdhënienSi e ke marrëdhënienSi e ke marrëdhënien

me paratë? Të ndihmon bi-me paratë? Të ndihmon bi-me paratë? Të ndihmon bi-me paratë? Të ndihmon bi-me paratë? Të ndihmon bi-
znesmeni?znesmeni?znesmeni?znesmeni?znesmeni?

Gjithmonë kam bërë një
jetë të mirë. Shpenzoj
shumë s'di ta ruaj paranë.
Po më ndihmon dhe ai
natyrisht.

A e zgjedh ushqimin,A e zgjedh ushqimin,A e zgjedh ushqimin,A e zgjedh ushqimin,A e zgjedh ushqimin,
apo je një nga ato që hanëapo je një nga ato që hanëapo je një nga ato që hanëapo je një nga ato që hanëapo je një nga ato që hanë
dhe nuk shtojnë në peshë?dhe nuk shtojnë në peshë?dhe nuk shtojnë në peshë?dhe nuk shtojnë në peshë?dhe nuk shtojnë në peshë?

Sigurisht që kujdesem
me një dietë të rregullt
ushqimore me shumë per-
ime dhe fruta.

FFFFFotootootootootogggggrafja që krafja që krafja që krafja që krafja që ke bash-e bash-e bash-e bash-e bash-
këpunuar dhe je ndjerë mëkëpunuar dhe je ndjerë mëkëpunuar dhe je ndjerë mëkëpunuar dhe je ndjerë mëkëpunuar dhe je ndjerë më
mirë?mirë?mirë?mirë?mirë?

Fjoralba Maliqi është
profesioniste. Të bën të  nd-
jehesh shumë komode.

Kush është Pandora
përtej sfilatave plot shkël-
qim? Është një vajzë e
thjeshtë dhe punëtore.

Ngjyrat që të person-Ngjyrat që të person-Ngjyrat që të person-Ngjyrat që të person-Ngjyrat që të person-
ifikojnë, cilat janë?ifikojnë, cilat janë?ifikojnë, cilat janë?ifikojnë, cilat janë?ifikojnë, cilat janë?

E bardha dhe e kuqja.
Nga kush frymëzohesh?

Nuk kam ndonjë idhull dhe
nuk frymëzohem nga
askush.

Sa e gjendur je në famil-Sa e gjendur je në famil-Sa e gjendur je në famil-Sa e gjendur je në famil-Sa e gjendur je në famil-
je?je?je?je?je?

Familja ime përbëhet
nga prindërit, vëllezërit e
motra. Mundohem të jem
sa më e pranishme tek ata
edhe pse inpenjimet duan
vëmendjen e tyre. Familja
është lumturia më e madhe
për mua.

Çfarë planesh ke përÇfarë planesh ke përÇfarë planesh ke përÇfarë planesh ke përÇfarë planesh ke për
këtë verë?këtë verë?këtë verë?këtë verë?këtë verë?

Plazh, diell dhe të tjerat
ja lëmë kohës.

Egla Xhemali
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Shoqet e Oriolës ndihen keq kur
janë me të, zbuloni arsyen

Oriola Marashi është një
ndër modelet më të

dashura dhe të suksesshme
në Shqipëri dhe përtej
kufijve. Emri i bukuroshes
lakohet nëpër mediat rozë jo
vetëm për punën e saj, por
edhe për jetën private. Së
fundmi, një ndër shoqet e
saj, këngëtarja e njohur
Beatrix Ramosaj ka postuar
një foto në 'Instastory', ku
shihen Kourtney Kardashian
(1,55 m) në krah të së
motrës modele, Kendall
Jenner (1,80), e cila ngjan si
gjigante krah saj, në kuptim
që gjatësia e Oriolës bën
bujë të madhe kur del së
bashku me këngëtaren dhe
shoqet e tjera. Krahasimi që
i bën këngëtarja me rastet
kur del me Oriola Marashin
në rrugë është më se i gjetur
."Ja mi, neve"- shkruan Beat-
rix. Por, pas këtij postimi,
nuk nguroi as Oriola duke ju
përgjigjur këngëtares me anë
të këtij postimi, e cila tregon
se është jo pak, por 1,85 e gjatë! Dhe peshon rreth 67 kilo-
gramë.

Ilda Bejleri më seksi se kurrë
me bikini, ja VIP-i që e  shoqëron

Edhe për atë kanë nisur pushimet e
kësaj vere. Larg zhurmës dhe në

momente relaksi, që aq shumë i ka
pritur. Ajo është një ndër gazetaret
më të pëlqyera në vend jo vetëm për
punën e jashtëzakonshme, por edhe
për bukurinë e saj. Ilda Bejleri nuk
nguron asnjëherë të shfaqë linjat e
saj tejet seksi. Këtë herë, ajo ka
hedhur një foto në 'Instastory', ku
shihet së bashku me Olti Currin. Ata
duken mjaft të lumtur teksa marrin
rreze dielli. Thuhet se Ilda është një
person shumë i afërt dhe ka shoqëri
me emra të njohur, ndër ta edhe me
Olti Currin me të cilin edhe është
parë së fundmi në një pishinë.

Luana i çmendi të gjithë me fustanin e shkurtër,
fansat publikojnë videon ku i duken të brendshmet

Karriera muzikore e
Luana Vjollcës po

ecën me hapa shumë të
suksesshëm dhe më seri-
oze se kurrë. Ajo filli-
misht erdhi me një pro-
jekt muzikor dhe të gjithë
menduan se vetëm ka
sfiduar veten në këtë
fushë, pasi është e
fokusuar në moderim,
por Luana po ia del në të
dyja fushat. Së fundmi, e
kemi parë shpesh në
koncerte të ndryshme
muzikore në vendet ku ka
shqiptarë dhe koncerti i
fundit ishte në Zvicër. Ajo
këndoi para një numri të
madh të të pranishmëve
dhe 'çmendi' ata e veshur
me një fustan super të
shkurtër. Në një moment
Luana ka kthyer të pas-
met nga ata dhe gati sa
nuk i ka zbuluar të gjitha,
por në një moment
tjetër, siç shihet në një
video të kapur nga fan-
sat, këngëtares i kanë
dalë të brendshmet.

Pse s'e ke zgjedhur të bardhë burrin? Linda
Halimi nxehet keq, përgjigjja do ju habisë

Lindita Halimi është një ndër këngëtaret më të mira të skenës
shqiptare. Rreth dy muaj më parë këngëtarja dhe bashkëshorti i

saj amerikan, Davon Edwards u bënë prindër për herë të parë.
Lindita solli në jetë një vajzë, të cilën e quajtën Kaimana. Bash-
këshorti i këngëtares është me ngjyrë, por shumicës së ndjekësve të
këngëtares nuk u ka pëlqyer kjo gjë. Një prej ndjekëseve të saj e ka
pyetur: Nëse je e thjesht, kthema edhe mua komentin. Pse s'e ke
zgjedh atë njeriun të bardhë, por të zi?" Kjo pyetje e ka revoltuar
shumë këngëtaren shqiptare, e cila ka kthyer një përgjigje të gjatë
ku shpjegon se nuk ka rëndësi ngjyra e lëkurës, sepse ajo ka
zgjedhur njeriu që do. Po ashtu ajo ka shkruar se i vjen keq që
shikon se si gjenerata e re, ndonëse në 2019 akoma jeton me injo-
rancë dhe mosdije
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SHKURT
Përleshjet e 27 prillit,

do kërkohet ekstradimi
i Nikola Gruevski

Ministria e Drejtësisë
e Maqedonisë Veri-

ore do të kërkojë ek-
stradim nga Budapesti
për ish-kryeministrin e
arratisur, Nikolla Gruevs-
ki.  Ekstradimi do të
kërkohet për ngjarjet në
Kuvend më 27 prill  të
vitit  2017.  Ministrja e
Drejtësisë, Renata Desko-
ska, dje deklaroi se dosja
është përfunduar dhe do
t'u dërgohet autoriteteve
hungareze. "Dosja e plotë
për 27 prillin nga prokuro-
ria dhe gjykata ka arritur
javën e kaluar. Këto ditë
do të dërgohet në Budap-
est", tha ministrja Desko-
ska.

Haradinaj: Nuk
na duhet liria e

izoluar

Kryeministri  i  Kos
ovës, Ramush Hara-

dinaj, të dielën porositi
bashkësinë ndërko-
mbëtare se Kosovës nuk i
duhet liria e izoluar, duke
iu referuar procesit të in-
tegrimit në Bashkimin
Evropian si dhe integrim-
it në Aleancën Veri-At-
lantike. "Ne kemi luftuar
për lirinë që ta gëzojmë të
gjithë. Ne jemi të lirë, por
i izoluar.  Ne duhet t 'u
bashkohemi popujve të
lirë.  Është Evropa që
duam të anëtarësohemi,
NATO, ku prin Amerika,
pra ne dëshirojmë të
bëhemi bashkë me popu-
jt e lirë. Neve nuk na du-
het liria e izoluar", tha
Haradinaj në fjalimin e tij
gjatë përurimit të shtator-
es së Heroit të Kombit
gjeneral major Shkëlzen
Haradinaj dhe obeliskut
të 183 dëshmorëve nga
Komuna e Pejës. Haradi-
naj shtoi se kur bëhet
fjalë për raportet me
Serbinë, Kosova synon
njohje reciproke,  por
kurrsesi nuk e vë në dy-
shim statusin, që sipas tij
u përcaktua që nga viti
1999. "Jemi të interesuar
të jetojmë në fqinjësi të
mirë edhe me Serbinë,
por jo duke biseduar për
status, sepse është mbyl-
lur në vitin 1999. Ne du-
het ta zgjidhim me ta vetë
çështjen e njohjes.  Të
mos presë më askush që
kërkon paqe dhe stabilitet
në Ballkan në kurriz të li-
risë së Kosovës", tha ai.
Kosova dhe Serbia po për-
gatiten për takimin e
radhës më 1 korrik, në
Paris,  i  cili  pritet  të
mbahet me ndër mjetë-
simin e presidentit
francez Emmanuel Ma-
cron dhe kancelares gjer-
mane, Anglela Merkel.
Takimi i 1 korrikut në Par-
is është vazhdimësi e pro-
cesit të Berlinit, të inici-
uar nga kancelarja Merkel
dhe është cilësuar si shans
për të shpëtuar dialogun
për normalizimin e mar-
rëdhënieve midis Kosovës
dhe Serbisë.

Autoriteti i Aviacionit Civil: Nuk janë vërejtur parregullsi në pajisje

"Pamë vdekjen me sy", incident
në avionin Prishtinë-Bazel

Momente paniku në fluturim, rrëfehen pasagjerët

121 pasagjerë në bordin e
aeroplanit boeing të ko
mpanisë "AKL Air-

lanes" përjetuan moment
paniku mbrëmjen e së di-
elës. 10 prej tyre kanë pësuar
lëndime të lehta për shkak
të turbulencave të forta në
fluturimin nga Prishtina për
në Bazel. Turbulencat nisën
20 deri 25 minuta para uljes.
Pas uljes së aeroplanit në
pistë, të gjithë të lënduarit
janë dërguar për kurim në
spitalin e Bazelit. Pasagjerët
u shprehën për mediat se sit-
uata kishte qenë kaotike për
rreth 20 minuta. "Një grua
është dëmtuar shumë në
kokë dhe ka pasur gjakder-
dhje, ndërsa një pasagjer që
ishte ulur afër meje pasi i
është këputur rripi i sig-
urisë, ka fluturuar afër një
metër", thotë Enver Hoxha,
pasagjer në avionin e linjës
Prishtinë-Bazel. Enver Hox-
ha, 36 vjeç nga Ferizaj, i cili
jeton në Bernë së bashku me
dy motrat dhe dhëndrin
vetëm një ditë me parë kish-
in shkuar në Kosovë për një
rast vdekjeje familjare. Ata
ishin dëshmitarë të tmerrit
që përjetuan të dielën në
mbrëmje 121 udhëtarë në
aeroplanin boeing të ko-
mpanisë "AKL Airlanes", që
po fluturonte nga Prishtina
për në Bazel. Nga turbulen-
cat që ndodhën rreth gjysmë
ore para uljes së aeroplanit
në aeroportin e Bazelit, mbi
dhjetë udhëtarë janë dër-
guar në spitalin e këtij qyte-
ti. Enver Hoxha rrëfen në
detaje rastin që ndodhi në
aeroplan: "Jemi lindur për të
dytën herë", thotë ai. "Kanë

qenë momente kur e sheh
vdekjen me sy. Kishte burra,
gra dhe fëmijë. Frika na kish-
te kapluar të gjithëve. Kish-
te bërtitma të njerëzve dhe
të qara". Enveri tregoi se
aeroplani kishte turbulenca
të mëdha. Janë thyer
mbrojtëset e karrigeve dhe
shumë pasagjerëve iu janë
këputur rripat e sigurisë.
Ndërkaq, përmes një komu-
nikate drejtuar mediave,
Autoriteti i Aviacionit Civil
ka njoftuar se sot në mëngjes
ka kontaktuar me zyrtar të
kësaj kompanie ajrore dhe

ka kërkuar një raport të de-
tajuar lidhur me atë që ndo-
dhi, për hetim të mëtejmë
nga ana e AAC-së. Në këtë
institucion thonë se në bazë
të inspektimeve që kanë
bërë në këtë kompani ajrore
nuk janë vërejtur parregull-
si në pajisje apo përgatitje të
personelit të aeroplanëve, të
cilët do të mund të paraqes-
in ndonjë rrezikim të sig-
urisë së fluturimit. "Një prej
inspektimeve të bëra është
realizuar edhe në këtë ko-
mpani ajrore dhe gjatë këty-
re inspektimeve nuk janë

vërejtur parregullsi në pa-
jisje apo përgatitje të per-
sonelit të aeroplanëve, të
cilët do të mund të paraqes-
in ndonjë rrezikim të sig-
urisë së fluturimit. Bazuar
në informatat që tanimë
janë publike, aeroplani në
fjalë ka hasur në turbulencë
që mund të cilësohet si
shqetësuese dhe aspak e
këndshme për pasagjeret në
bord", thuhet në komuni-
katë. Kjo është komunikata
e plotë e AAC së: "Autorite-
ti i Aviacionit Civil i Kos-
ovës është njoftuar për ndo-
dhinë e aeroplanit të linjës
ajrore 'ALK Airlines' në flu-
turimin nga Prishtina në
Bazel. Autoriteti i Aviacion-
it Civil dje në mëngjes ka
kontaktuar me zyrtar të
kësaj kompanie ajrore dhe
ka kërkuar një raport të de-
tajuar lidhur me këtë ndo-
dhi, për hetim të mëtejmë
nga ana e AAC-së. AAC në
bazë të përgjegjësive që ka
rregullisht bën inspektime
të kompanive ajrore që op-
erojnë në ANP 'Adem Jas-
hari', përfshirë edhe ko-
mpaninë në fjalë. AAC ka
trajtuar dhe trajton çdo
herë shqetësimet e ngritu-
ra nga cili do person juridik
apo fizik dhe merr masa

parandaluese përmes inspe-
ktimeve të rregullta. Një
prej inspektimeve të bëra
është realizuar edhe në këtë
kompani ajrore dhe gjatë
këtyre inspektimeve nuk
janë vërejtur parregullsi në
pajisje apo përgatitje të per-
sonelit të aeroplanëve, të
cilët do të mund të paraqes-
in ndonjë rrezikim të sig-
urisë së fluturimit. Bazuar
në informatat që tanimë janë
publike, aeroplani në fjalë ka
hasur në turbulencë që
mund të cilësohet si shqetë-
suese dhe aspak e këndshme
për pasagjeret në bord.
Megjithëse aeroplanët që sot
janë në përdorim anekënd
globit para futjes në shfrytë-
zim nga operatorët ajrorë,
kalojnë një sërë testesh për
të përballuar ngarkesat e
mundshme të shkaktuara
nga erërat e fuqishme dhe
lëvizjet vertikale të presion-
it ajrorë (turbulencat).
Gjithashtu edhe ekuipazhi i
fluturimit është i trajnuar
për t'u përgjigjur në mënyrë
adekuate dhe sa më pak
shqetësuese për pasagjer.
AAC mbetet e përkushtuar
për të ofruar një ambient të
sigurt për zhvillimin e oper-
imeve të Aviacionit Civil në
Republikën e Kosovës".

Zaev: Ndryshime në qeveri, jo zgjedhje të parakohshme

Kryeministri maqedonas bën hap pas: Nuk
do lejojmë të kthehet sërish nacionalizmi

Mathew Palmer: Rusët synojnë tensionimin e Ballkanit

Zv.ndihmës sekretari amerikan viziton Bosnjën:
Moska do të shohë rajonin e ndarë

Edhe pse paralajmëroi
se do të çonte vendin

në zgjedhje të parakohs-
hme nëse negociatat për
anëtarësim në BE nuk do
të hapeshin në qershor
për Maqedoninë e Veri-
ut, kryeministri Zoran
Zaev duket se ka bërë një
hap pas. Pas mbledhjes
së këshillit qendror të
partisë së tij Social-
demokrate, në Ohër,
Zaev tha se është vendo-
sur që të ketë vetëm ri-
formim të qeverisë, pasi sipas tij, zgjedhjet mund të rik-
thejnë nacionalizmin e radikalizmin në Maqedoninë e
Veriut. "Kemi vendosur kështu me qëllim që të dërgojmë
mesazhin te vendet anëtare të BE-së se nuk do të lejojmë
edhe njëherë të kthehet nacionalizmi, radikalizmi dhe
populizmi në Maqedoninë e Veriut. Nuk do të lejojmë që
sërish të ndahet shoqëria dhe të konfrontohet me të
gjitha shtetet fqinjët. Ne ia kemi arritur qëllimit, deri
në fund të vitit besojmë se do të marrim datën, prandaj
do të shkojmë vetëm në riformatimin e qeverisë, jo më
shumë se të tetë ministrive", ka deklaruar Zaev duke
paralajmëruar edhe shkarkimin e më shumë se 20 drej-
torëve të institucioneve publike.

Zëvendësndihmës sekre
tari amerikan i Shtetit,

Matheë Palmer thotë se Ru-
sia po bllokon proceset e in-
tegrimeve euroatlantike në
Ballkanin Perëndimor.
Duke folur për "Deutsche
Welle", gjatë vizitës së tij në
Bosnjë Hercegovinë, Palm-
er shprehu shqetësimin se
Moska po nxit tensionet dhe
përçarjen në rajon, si mjet
për pengimin e këtyre pro-
ceseve. "Themeli i politikës
amerikane në Ballkanin
Perëndimor është mbësh-
tetja e integrimeve euroat-
lantike, anëtarësimi në BE
dhe në NATO. Rusët kanë
qëllime të tjera në Ballkan.
Ata duan ta shohin rajonin
të ndarë me një nivel të
lartë të tensioneve. Rusët në
vitin 2016 kanë sponsori-
zuar përpjekjet për puç në
Mal të Zi. Kanë punuar
kundër Marrëveshjes së
Prespës dhe kanë bllokuar

rrugën euroatlantike të
Maqedonisë së Veriut". Zyr-
tari i lartë i Departamentit
Amerikan të Shtetit veçoi
marrëveshjen mes Kosovës
dhe Serbisë si një nga
mundësitë më të mira për të
nxitur stabilitetin në Ballka-
nin Perëndimor, ndërsa tha
se rasti i Kosovës nuk duhet
të ndërlidhet me problemet
e brendshme të Bosnjës.
Duke cituar burimet e saj,
gazeta serbe "Veçernje No-
vosti" shkruan se vendet
perëndimore po bëjnë gati
direktivat për marrëveshjen

përfundimtare mes Prish-
tinës dhe Beogradit. Ato do
t'u paraqiten liderëve të dy
vendeve gjatë samitit të
korrikut në Paris, organi-
zuar nga Merkel e Macron.

MATHEW
PALMER
"Themeli i politikës
amerikane në Ballkanin
Perëndimor është
mbështetja e
integrimeve
euroatlantike,
anëtarësimi në BE dhe
në NATO. Rusët kanë
qëllime të tjera në
Ballkan. Ata duan të
shohin rajonin e ndarë
me një nivel të lartë të
tensioneve. Rusët në
vitin 2016 kanë
sponsorizuar përpjekjet
për puç në Mal të Zi.
Kanë punuar kundër
Marrëveshjes së
Prespës dhe kanë
bllokuar rrugën
euroatlantike të
Maqedonisë së
Veriut", tha Palmer.
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SHKURT
Nigeri/ Tri atentate
vetëvrasëse, 30 të

vdekur e 42 të plagosur

Tri atentate kamikaze
kanë ndodhur në veril-

indje të Nigerisë, ku sulmet
e grupi terrorist të Boko
Haram kanë shkaktuar ditën
e diel në mbrëmje 30 të vde-
kur dhe 42 të plagosur.
Lajmin e bën me dije "Daily
Trust", që citon një drejtues
të mbrojtjes civile lokale, i
cili e rëndon bilancin tragjik
në krahasim me të dhënat që
qarkullojnë. Sipas të
dhënave, të tria atentatet
kanë ndodhur në një fshat në
Madarari.

Fundoset varka
në Greqi, 12 të

mbytur

Një varkë me emigrantë të
paligjshëm është fundo-

sur teksa përpiqej të kalonte
nga brigjet turke në Greqi,
mëngjesin e së hënës. "CNN
Turk" raporton se të paktën
12 persona kanë humbur
jetën, ndërsa 31 të tjerë janë
arritur të shpëtohen nga
forcat e rojës bregdetare. Var-
ka u fundos pak pas nisjes
nga brigjet e Bodrumit, në
provincën e Muglas për në
ishujt grekë. Deri më tani
palombarët kanë arritur të
nxjerrin trupat e 12 të mby-
turve, ndërsa ekziston frika
se numri i viktimave mund
të rritet. Hapësira detare mes
Turqisë dhe Greqisë është
kthyer në një prej rrugëve
më vdekjeprurëse në botë
për emigrantët e paligjshëm,
në përpjekje për të arritur në
BE. Deri më tani nuk është
bërë e ditur kombësia dhe
identiteti i plotë i viktimave.

Shtetet e Bashkuara
nuk duan luftë

me Iranin

Shtetet e Bashkuara nuk
duan luftë me Iranin,

thotë sekretari i Shtetit Mike
Pompeo. "Megjithëse nuk ka
asnjë dyshim që Irani ishte
përgjegjës për sulmet ndaj dy
anijeve cisternë këtë javë,
Shtetet e Bashkuara nuk
duan të hyjnë në luftë me Ira-
nin", u shpreh sot shefi i di-
plomacisë amerikane në një
intervistë për rrjetin "Fox
News". "Presidenti Trump ka
bërë ç'është e mundur për të
shmangur luftën", tha zoti
Pompeo duke shtuar se
Amerika do të garantojë lun-
drimin e lirë përmes korridor-
eve të rëndësishme detare
dhe për ta arritur këtë rezul-
tat do të marrë të gjitha ma-
sat e nevojshme, qofshin dip-
lomatike apo të tjera. Irani
mohoi të ketë pasur gisht në
sulme dhe dje thirri ambasa-
dorin britanik në Teheran
për të protestuar, pasi au-
toritetet britanike fajësuan
Teheranin për incidentin, siç
njofton agjencia e lajmeve
ISNA. Ndërkaq, anëtarët e ek-
uipazhit të cisternës norveg-
jeze që u sulmuan javën e
shkuar, mbërritën në Dubai
pasi kaluan dy ditë në Iran.
Të dyja cisternat janë tani
në brigjet e Emirateve të
Bashkuara Arabe.

Italia s'pranon emigrantët e shpëtuar në Mesdhe

Qeveria italiane pranon 10 nga 53 persona,
krizë mes organizatave të shoqërisë civile

Merkel në krye të BE-së? Macron mbështet kandidimin e kancelares

Prapaskena në votime? Juncker:
Kreu i KE të zgjidhet hapur

"Financial Times": Marrëveshje e mundshme
mes dy figurave kryesore të politikës

Ditën e djeshme presi
denti i Komisionit
Europian, Jean-

Claude Juncker foli lidhur
me zgjedhjen e kreut të KE-
së në fjalimin e tij në Erfurt,
në Këshillin Rajonal të Thu-
ringisë, në Gjermani. "Jam
njoftuar për të gjitha ofertat
dhe kërkesat që bëhen në
prapaskenë dhe më duhet të
them se presidenti i ardhs-
hëm i Komisionit Europian
duhet të zgjidhet në mënyrë
të hapur, transparente dhe
demokratike", tha Juncker.
Pas zgjedhjeve të Parla-
mentit Europian në muajin
maj, vihet re një ndryshim i
rrymave politike në BE, ku
së shpejti nisin edhe proce-
durat për zgjedhjen e
krerëve më të lartë të insti-
tucioneve të saj. Ndërkaq,
Angela Merkel shihet gjith-
një e më shumë si
pasardhëse e Jean Claude
Juncker në krye të Komi-
sionit Europian për 5 vitet e
ardhshme, teksa në Parla-
mentin Europian grupet
kryesore nuk po gjejnë gju-
hën e përbashkët për një
kandidat që do t'i bënte ballë
fuqizimit të euroskeptikëve.
Mbështetjen për të e shpre-
hu hapur në një intervistë të
pak ditëve më parë presiden-
ti francez, Emmanuel Ma-
cron. "Nuk më takon mua të
flas për të, por nëse ajo do të
donte të kandidonte, unë do
ta mbështesja. Europa ka
nevojë për personalitete të
forta, për njerëz që kanë
kredibilitet dhe aftësi për të
përmbushur detyrat që kanë
marrë përsipër". Edhe për
kryeministrin e Luksembur-
gut, Merkel është alternati-
va ideale. Xavier Bettel,
kryeministër i Luksembur-
gut: "E mbështes këtë ide
dhe ia kam propozuar Mer-
kelit disa herë. Do të ishte
një kandidaturë perfekte si
për vendin e saj, ashtu edhe
për komisionin. Një
udhëheqëse madhështore! I
pari që propozoi Merkelin
për postin e Komisionit Eu-
ropian ishte presidenti në
largim Jean Claude Junck-

er, i cili në një intervistë për
mediat gjermane në prill e
quajti kancelaren gjermane
"një vepër arti", që nuk
mund ta mbyllë karrierën
politike pas largimit si kan-
celare. Shefja e qeverisë gjer-
mane, megjithatë e ka
hedhur poshtë këtë ide. Sipas
"Financial Times", mes kan-
didatëve që janë në tavolinë,
më i mundshmi është ai që
e sheh kancelaren Merkel si
presidente të Këshillit Euro-
pian. Fërkime midis kan-
celares Merkel dhe presiden-
tit Macron për vendet kyçe

në BE është ky titulli i ar-
tikullit të botuar në gazetën
e përditshme ndërkombëtare
me seli në Londër, "Financial
Times", artikull i cili trajton
tensionet midis dy
kryeqyteteve, tensione që
komplikojnë zgjedhjen e pesë
emrave që do të jenë në krye
të institucioneve europiane
gjatë pesë viteve të ardhs-
hme. Nga ana tjetër, për "Fi-
nancial Times": "Fërkimi
franko-gjerman është par-
athënie e një marrëveshjeje
të mundshme mes dy fig-
urave kryesore të politikës

europiane mbi udhëheqjen e
ardhshme të BE-së, ose shen-
jë se si mosmarrëveshjet
mund të dëmtojnë procesin e
përzgjedhjes së kandidatëve".
Sipas të përditshmes, në tav-
olinë ka disa opsione që mund
të "thyejnë bllokimin". Midis
tyre është opsioni që sheh
"progresistët e Macronit të
marrin Komisionin Europi-
an, për herë të parë që nga
vitet 1990, ndërsa Berlini do
të kënaqet me poste të tjera,
duke përfshirë edhe Bankën
Qendrore Europiane". Në këtë
kontekst, liberalja daneze

Margrethe Vestager shihet si
një "kompromis i vlefshëm".
Një tjetër alternativë për ko-
mpromis është se Gjermania
dëshiron të mbajë kreun e Ko-
misionin Europian, ndërsa
Macron dhe aleatët e grupim-
it liberal të mbajnë postet e
tjera. Në këtë mënyrë, një
francez mund të kthehet në
drejtimin e Bankës Qendrore
Europiane. Po sipas "Finan-
cial Times", një tjetër kompro-
mis, që duket dhe më i be-
sueshmi, do të ishte emërimi
i Merkelit si presidente të
Këshillit Europian.

JEAN-CLAUDE
JUNCKER
"Jam njoftuar për të
gjitha ofertat dhe
kërkesat që bëhen
në prapaskenë dhe
më duhet të them
se presidenti i
ardhshëm i
Komisionit
Europian duhet të
zgjidhet në mënyrë
të hapur,
transparente dhe
demokratike", tha
presidenti i
Komisionit
Europian, Jean-
Claude Juncker.

Qeveria e Italisë ka pran
uar vetëm 10 nga 53

emigrantët e shpëtuar në
Mesdhe në 12 qershor nga
një anije që i përket organi-
zatës joqeveritare gjermane
"Sea 7atch". Emigrantët e
shpëtuar në Mesdhe kanë
shkaktuar një krizë të re
mes organizatave të sho-
qërisë civile dhe qeverisë
italiane. Bëhet e ditur se 53
personat e shpëtuar nga
"Sea 7atch", e cila punon në
mënyrë aktive kohët e fun-
dit për shpëtimin e emi-
grantëve në Detin Mesdhe
janë duke pritur që prej 5
ditësh në brigjet e ishullit
Lampedusa në jug të Italisë.
Zëvendëskryeministri dhe
ministri i Brendshëm i Ital-

isë, Matteo Salvini, i cili ësh-
të lideri i partisë "Lega Nord"
me ide të ekstremit të djath-
të, që njihet me politikat
kundër emigrantëve i ka bërë
"fajtorë" anëtarët e "Sea

7atch" dhe i ka akuzuar "për
pirateri në Mesdhe". Në një
deklaratë në rrjetin social,
Salvini ka rikujtuar se sipas
dekretit të sigurisë, të mirat-
uar në Këshillin e Minis-
trave, leja për hyrjen e
anijeve nga Mesdheu në
ujërat e Italisë jepet nga Min-
istria e Brendshme. Ai thotë
se nuk lejojnë që të hyjë në
portin Lampedusa anije që
kanë në bord 53 emigrantë.
Ndërkohë thuhet se doku-
menti mbi ndalimin e hyrjes
së anijes së "Sea 7atch", e
nënshkruar nga Ministria e
Brendshme u dërgua në Min-
istrinë e Mbrojtjes dhe
Transportit. Salvini bëri të

ditur se vetëm pas kontrollit
të ekipit mjekësor në bordin
e anijes do të nxirren në breg
10 persona, gratë, fëmijët dhe
të sëmurët. Ai tha se 43 per-
sonat në anije nuk do të nx-
irren në brigjet e Italisë,
ndërsa 4 prej tyre janë të mi-
tur dhe nuk kanë pranë tyre
asnjë nga anëtarët e familjes.
Në mënyrë cinike, Salvini
për emigrantët tha: "Ata
mund të qëndrojnë deri për
Vitin e Ri". Sipas përfaqë-
suesve të "Sea 7atch", emi-
grantët në anije kanë thënë
se "kurrë nuk do të rikthe-
hemi në Libi". OJQ-ja gjer-
mane thekson se emigrantët
dëshirojnë të shkojnë në një

port të sigurt. "Në Libi nuk
ka port të sigurt. Nëse i rik-
thejmë këta njerëz, edhe ne
do kryejmë kthimin masiv,
që është një veprim për të
cilin edhe Italia po dënohet.
Libia nuk njihet ndërko-
mbëtarisht si një port i sig-
urt. Këtë e ka thënë komi-
sioneri i Lartë i OKB-së për
Refugjatët, Komisioni Evro-
pian, Ministria e Punëve të
Jashtme e Italisë dhe madje
vetë ministri i Brendshëm
më 25 maj", tha Giorgia
Linardi, një nga zëdhënëset
e "Sea 7atch". Sipas dekretit
të miratuar nga qeveria e ko-
alicionit në Itali, ekziston
rreziku që anëtarët e "Sea
7atch" të gjobiten me një
vlerë prej 10 mijë deri në 50
mijë euro dhe anija të kon-
fiskohet.

Presidenti i Komisionit
Europian, Jean-Claude
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Edhe ata që kishin gëzuar priv
ilegje shprehen në interv
istat që unë kam bërë se ish-

te frikë të pikturoje, sepse nuk ish-
te trimëri e madhe të pranoje që
shokët e tu ishin në burg dhe ata
nuk kishin qenë as më të mirë, as
më të këqij se sa ty, por thjesht kish-
in qenë të sakrifikueshëm.

Ermir Hoxha ndalet gjatë te pe-
riudha e artit shqiptar pas liberal-
izmit. Janë vitet pas festivalit të 11-
të, dhjetëra janë çuar në burgje e
në kampe. Liria që u mendua se po
vinte, u shtyp në mënyrën më të
egër. Libri i tij studimor, fryt i një
pune 10-vjeçare sjell një vëzhgim të
imtësishëm të artit në 142 vite, nga
fotografia e parë deri te vitet e kon-
solidimit të lirisë në art.

"Historia e artit shqiptar" përf-
shin një periudhë që daton nga 1858
deri në vitin 2000. Për studiuesin,
data e fillesës, 1858-a, është e rëndë-
sishme sepse ishte imazhi i parë re-
alist në Shqipërinë e periudhës ori-
entale e shton se duhet të kemi para-
sysh që imazhi i parë realist është i
rëndësishëm, sepse i jep fund një
periudhe dominuese të artit re-
ligjioz.

Por, kur "shpëtuam" nga arti re-
ligjioz, u përballëm me një tjetër
lloji imponimi. Në bisedën e më-
poshtme, ai rrëfen librin dhe peri-
udhat.

-Pse e ndani te k-Pse e ndani te k-Pse e ndani te k-Pse e ndani te k-Pse e ndani te koha e paoha e paoha e paoha e paoha e pavvvvvarë-arë-arë-arë-arë-
sisë?sisë?sisë?sisë?sisë?

Libri ndahet në pesë pjesë, për të
dhënë mundësi që secila periudhë
të zhvillohet brenda vetvetes e të
kuptohet më qartë. Pjesa e parë nis
me 1858 deri më 1912, koha e pavar-
ësisë. Sepse Shqipëria nuk është më
pjesë e integruar e një perandorie
të madhe, por është një shtet më
vete dhe si i tillë, diskutimi nuk ësh-

të më rajonal i ndarë në vilajete, por
është një diskutim kombëtar. Kar-
akteri kombëtar i artit në Shqipëri
nis në periudhën në vitet 1920 dhe
konsolidohet në vitet e monarkisë.
Është periudha ku arti nuk ka më
karakter rajonal, që zhvillohej në
Shkodër më shumë dhe më pak në
Korçë, por ka karakter kombëtar.
Artistët dalin nga dimensioni ra-

jonal dhe përqendrohen në Tiranë,
ku është kryeqyteti. Është kohë
kur imazhi shqiptar është i dyzuar:
allafrënga dhe allaturka. Është
imazhi etnografik, që theksohet
shumë aq sa theksohet edhe imazhi
i Shqipërisë që po modernizohej.

Aspekt tjetër i periudhës së dytë
1912-1945 është institucionalizimi i
artit, si shkolla e vizatimit. Kemi

për herë të parë djem shqiptarë që
studiojnë për art dhe në këtë kohë
merr kuptim profesioni i artistit.
Deri në atë kohë, artistët nuk kup-
toheshin, nuk dihej se ç'ishte pik-
tori.

-Simon Rr-Simon Rr-Simon Rr-Simon Rr-Simon Rrota e përota e përota e përota e përota e përmend këtëmend këtëmend këtëmend këtëmend këtë
në kujtime, të moskuptuarit e ar-në kujtime, të moskuptuarit e ar-në kujtime, të moskuptuarit e ar-në kujtime, të moskuptuarit e ar-në kujtime, të moskuptuarit e ar-
tistit si profesion.tistit si profesion.tistit si profesion.tistit si profesion.tistit si profesion.

Po. I pari që studio ishte
Idromeno. Ishte sfidë e madhe të
çoje fëmijën në shkollë për pikturë
kur jetoje në një realitet ku piktu-
ra nuk njihej. Por, Shqipëria ishte
pjesë e Perandorisë Osmane dhe po
ndryshonte e gjithë Perandoria Os-
mane. Periudha mbyllet më 1945 për
arsye që vetëkuptohen. Arti tash-
më pas 1945-ës deri më 1960 ndry-
shoi funksion dhe arti është në shër-
bim të pushtetit dhe jo vetëm arti,
por çdo qelizë e shoqërisë shqiptare
në atë kohë vihet në shërbim të
pushtetit. Artistët futen tek sektori
i propagandës. Ata janë të
përzgjedhur për të materializuar
ideologjinë, që do të përshkojë
gjithë shoqërinë. Si të tillë, nuk lihet
më hapësirë për të diskutuar urdh-
rat dhe orientimet. Ne këtë kohë ne
kemi përcaktim teme, dimensioni,
trajtim estetik dhe po aq kemi ste-
reotipa që lindin prej tyre. Në fillim
këto orientime ishin teorike, pastaj
morën shembuj përmes ekspozi-
tave të artit sovjetik dhe vizitave
që bënin në vendet e lindjes për të
parë se si ishin modelet.

Periudha e dytë e komunizmit
është ajo më e gjata 1960-1985, është
ajo më e gjata dhe është periudha e
realizmit socialist. Këtu çdo gjë ka-
lon dhe formatohet, sepse është
momenti kur shteti ka investuar
tek artistët, ka marrë nga liceu më
të talentuarit, me biografi të mirë,
për t'i shkolluar në vendet e lindjes

dhe kthehen për t'i dhënë formë
arit të realizimit socialist në Sh-
qipëri. Kjo periudhë është e gjatë,
që ndahet në kohën e implementim-
it të realizmit socialist, në atë të lib-
eralizimit dhe më pas shkak paso-
ja e Plenumit të 4-t.

----- Ishte koha, kur për artinIshte koha, kur për artinIshte koha, kur për artinIshte koha, kur për artinIshte koha, kur për artin
kishte buxhet të madh. Ironikishtkishte buxhet të madh. Ironikishtkishte buxhet të madh. Ironikishtkishte buxhet të madh. Ironikishtkishte buxhet të madh. Ironikisht
ishte edhe koha kur arti kontrol-ishte edhe koha kur arti kontrol-ishte edhe koha kur arti kontrol-ishte edhe koha kur arti kontrol-ishte edhe koha kur arti kontrol-
lohej?lohej?lohej?lohej?lohej?

Po, ndahej jo vetëm për artin
pamor, por edhe për kine-
matografinë, muzikën, teatrin,
letërsinë. Arti ishte një nga insti-
tucionet kryesore të imazhit të
regjimit, ndaj ai ishte vëmendje
maksimale dhe financime maksi-
male. Kjo periudhë mbyllet më 1985-
ën me vdekjen e diktatorit Enver
Hoxha, për t'i hapur rrugë një qasje-
je të re. Periudha e fundit daton nga
1985 deri më 2000. Është periudha
më dinamike e trajtohet për herë të
parë, sidomos vitet 1990 dhe ishte
sfidë brenda sfidës. Çdo histori arti
është sfidë e madhe për çdo studi-
ues, por periudhat e patrajtuara më
përpara si kjo e viteve 1990 janë
ende më shumë.

-Pas periudhës së liberalizmit,-Pas periudhës së liberalizmit,-Pas periudhës së liberalizmit,-Pas periudhës së liberalizmit,-Pas periudhës së liberalizmit,
kur artistët besuan se po i afro-kur artistët besuan se po i afro-kur artistët besuan se po i afro-kur artistët besuan se po i afro-kur artistët besuan se po i afro-
heshin botës, erdhi mbyllja. Pasheshin botës, erdhi mbyllja. Pasheshin botës, erdhi mbyllja. Pasheshin botës, erdhi mbyllja. Pasheshin botës, erdhi mbyllja. Pas
arrestimeve e dënimeve të disaarrestimeve e dënimeve të disaarrestimeve e dënimeve të disaarrestimeve e dënimeve të disaarrestimeve e dënimeve të disa
artistëve, si u përballën artistëtartistëve, si u përballën artistëtartistëve, si u përballën artistëtartistëve, si u përballën artistëtartistëve, si u përballën artistët
me realitetin e ri? A kishte që ume realitetin e ri? A kishte që ume realitetin e ri? A kishte që ume realitetin e ri? A kishte që ume realitetin e ri? A kishte që u
trembën, a kishte që u bënë më tëtrembën, a kishte që u bënë më tëtrembën, a kishte që u bënë më tëtrembën, a kishte që u bënë më tëtrembën, a kishte që u bënë më të
dhënë ndaj sistemit, nga ata që udhënë ndaj sistemit, nga ata që udhënë ndaj sistemit, nga ata që udhënë ndaj sistemit, nga ata që udhënë ndaj sistemit, nga ata që u
bënë më kritikë ndaj sistemit dhebënë më kritikë ndaj sistemit dhebënë më kritikë ndaj sistemit dhebënë më kritikë ndaj sistemit dhebënë më kritikë ndaj sistemit dhe
a kishte nga ata që u mbyllën tërë-a kishte nga ata që u mbyllën tërë-a kishte nga ata që u mbyllën tërë-a kishte nga ata që u mbyllën tërë-a kishte nga ata që u mbyllën tërë-
sisht se nuk dinin më si reagonin,sisht se nuk dinin më si reagonin,sisht se nuk dinin më si reagonin,sisht se nuk dinin më si reagonin,sisht se nuk dinin më si reagonin,
sepse nuk e dinin cili qe vendi isepse nuk e dinin cili qe vendi isepse nuk e dinin cili qe vendi isepse nuk e dinin cili qe vendi isepse nuk e dinin cili qe vendi i
tyre në art?tyre në art?tyre në art?tyre në art?tyre në art?

Kjo është një ndër periudhat më
të vështira. Artistët u ndjenë të lirë
për të eksperimentuar modern-
izmin e tyre. Shteti i la të lirë e më

Kur artistët shqiptarë të çliruar nga komisionet e të çliruar nga monologu, mund të shihnin
çfarë kishte ndodhur në botë për më se 50 vjet, për të nisur një sfidë e re, fituar lirinë e
kërkuar, por liria e kërkuar tashmë ishte transformuar në peshë.

BOTIMI

Fatmira Nikolli

Kur ishte frikë të pikturoje, se të
mundonin imazhet e shokëve në burg

Ermir Hoxha boton studimin "Historia e
Artit Shqiptar", rrymat e zhanret nga
viti 1858 deri më 2000

"Ata nuk kishin qenë as më të mirë as
më të këqij se sa ty, por thjesht kishin
qenë të sakrifikueshëm"

Kopertina

Edison Gjergo, “Epika e yjeve të mëngjesit”, 1971
P. Culi, F. Dushku, Dh. Gogollari, A Mano, “Monumenti i
katër heroinave të Mireditës”, bronz, 1971 Besim Tula, “Në plazh”, 1996, vaj
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pas i dënoi. Zgjodhi mes tyre për të
dënuar disa dhe një pjesë nuk i
preku. Por dënoi kohën, dënoi
frymën e përgjithshme. Modern-
istët në atë kohë janë pothuaj të
gjithë. Vitet e liberalizmit janë vitet
e një muzike si festivali i 11-të, ku
është shtensionuar paraqitja, va-
jzat dalin nëpër Tiranë me min-
ifinde, dëgjohet lirisht në grupe të
caktuara muzikë nga jashtë. Sh-
qipëria po jetonte atë që në perën-
dim, ishin "vitet e luleve". Mendohej
se Shqipëria po bëhej më mirë. Të
mos harrojmë se një pjesë e madhe
e artistëve shqiptarë kanë qenë ko-
munistë në bindje, kanë përfituar
prej atij sistemi: janë shkolluar,
kanë marrë poste drejtuese, kanë
qenë me studio, me orare të kufi-
zuara pune, me leje krijimtarie dhe
i kanë shërbyer pushtetit me dev-
otshmëri maksimale, sepse kanë
besuar në atë sistem. Kjo jo te të
gjithë, por një pjesë e madhe e ndje-
nin. Dhe nuk ishte turp të besoje
në një ideologji që propozonte
barazi totale për shoqërinë dhe një
lumturi të shpërndarë te të gjithë.
Dhe kjo është mëse normale. Është
ende një utopi e madhe komunizmi
për t'u arritur edhe sot. Është një
ideal shumë i madh në versionin e
vet ideal.

Ajo çka ndodhi pas Plenumit të
4-t është njohja e fytyrës jo të ko-
munizmit, por të diktaturës, të një
klike pushtetarësh që nuk donin ta
humbnin pushtetin në mënyrën ab-
solute, në asnjë nivel. Ishte vetëm
faza e parë e një dhune që vijoi deri
më 1983 me eliminime të herëpash-
ershme.

-Artistët u trembën pas Plenu--Artistët u trembën pas Plenu--Artistët u trembën pas Plenu--Artistët u trembën pas Plenu--Artistët u trembën pas Plenu-
mit të 4-t dhe arti nuk mund tëmit të 4-t dhe arti nuk mund tëmit të 4-t dhe arti nuk mund tëmit të 4-t dhe arti nuk mund tëmit të 4-t dhe arti nuk mund të
ishte më ai?ishte më ai?ishte më ai?ishte më ai?ishte më ai?

Edhe ata që kishin gëzuar privi-
legje, shprehen në intervistat që
unë kam bërë se ishte frikë të pik-
turoje, sepse nuk ishte trimëri e

madhe të pranoje që shokët e tu ish-
in në burg dhe ata nuk kishin qenë
as më të mirë, as më të këqij se sa ty,
por thjesht kishin qenë të sakri-
fikueshëm. Ishin në burg me 4-7 vite
burg dhe kjo për një piktor që
punonte në studio ishte tmerr. E
dinin se mund të përfundonin të
pikturonin ndryshe, e dinin se
mund të përfundonin në burg për
t'u bërë shembull për të tjerët, jo
sepse ishe më moderni, as se pse
ishte një pionier që kishe zgjedhur
të sakrifikohej. Asnjëri prej tyre
nuk kishte zgjedhur të sakrifiko-
hej, asnjë nuk e kish servirur vet-
en si martir, pra, edhe disidenca në
Shqipëri, si e tillë nuk ka ekzistuar,
dhe këtë e pranojnë të gjithë. Nuk
kishte disidencë të hapur e të pran-
uar si të tillë, sepse ishte e pamun-
dur. Nuk mund të bëje një akt të
hapur kundra shtetit. Shteti të sh-
kollonte, të punësonte, ta vinte pik-
turën në mur dhe ta blinte. Në fund,

shteti të dërrmonte. Artistët e
kanë shijuar, jetuar dhe vuajtur
artin dhe peshën e shtetit në të në
atë kohë, në gjithë qelizat e veta.

Personat që u dënuan janë Edi-
son Gjergo, Maks Velo, Ali Oseku.
Është Edi Hila që dënohet me punë
në pulari. Edhe shumë artistë të
tjerë, që nuk janë dënuar me burg,
çoheshin në qytete skajore. Dhuna
ka qenë e vazhdueshme, por në vitin
1973 u bë në mënyrë precize. Këta që
u zgjodhën ishin persona të sakri-
fikueshëm, por jo më modernët…

Trashëgimia kulturore e real-
izmit socialist në Shqipëri është
shumë prezente; korpusi i saj ësh-
të shumë i rëndësishëm. Në vitet
1960, disa nga emrat kryesorë janë
Guri Madhi, Sali Shijaku, Jakup
Keraj, Vilson Kilica, Muntaz
Dhrami, Kristaq Rama etj. Këtë
artistë do t'i japin një ngjyrë edhe
panoramë personale artit shqiptar,
sepse ne ndahemi nga BRSS. Real-
izmi socialist shqiptar zhvillohet në
mënyrë të vetme.

-Çfarë vihet re në periudhën-Çfarë vihet re në periudhën-Çfarë vihet re në periudhën-Çfarë vihet re në periudhën-Çfarë vihet re në periudhën
1985-2000? Ka një përpjekje të1985-2000? Ka një përpjekje të1985-2000? Ka një përpjekje të1985-2000? Ka një përpjekje të1985-2000? Ka një përpjekje të
artistëve për të kërkuar identite-artistëve për të kërkuar identite-artistëve për të kërkuar identite-artistëve për të kërkuar identite-artistëve për të kërkuar identite-
tin e tyre, njohin artin e huaj,tin e tyre, njohin artin e huaj,tin e tyre, njohin artin e huaj,tin e tyre, njohin artin e huaj,tin e tyre, njohin artin e huaj,
përpiqen ta imitojnë, janë nëpërpiqen ta imitojnë, janë nëpërpiqen ta imitojnë, janë nëpërpiqen ta imitojnë, janë nëpërpiqen ta imitojnë, janë në
vështirësi sepse janë mes real-vështirësi sepse janë mes real-vështirësi sepse janë mes real-vështirësi sepse janë mes real-vështirësi sepse janë mes real-
izmit socialist që lanë pas dhe ar-izmit socialist që lanë pas dhe ar-izmit socialist që lanë pas dhe ar-izmit socialist që lanë pas dhe ar-izmit socialist që lanë pas dhe ar-
tit në Perëndim?tit në Perëndim?tit në Perëndim?tit në Perëndim?tit në Perëndim?

Për të kuptuar vitet 1990 duhet
parë mbrapa. Sepse duke qenë vend
i izoluar, e kishte kërkuar modern-
izmin që në vitet 1960, por duke mbe-
tur në interpretimin estetik të rry-
mave si kubizmi, ekspresionizmi
dhe surrealizmi dhe kështu kupto-
hej modernizmi. Artistët gjith-
monë kanë dashur të jenë modernë,
një shkallë më lart se sa tradicio-
nalja. Deri në fundin e 1980-ës arti
evokonte heronjtë e modernizmit,
që kishin 100 vjet që kishin përfun-
duar  ciklin e tyre dhe tashmë ish-
in vlera muzeale. Në 1990-ën ndodh
e kundërta. Artistët shqiptarë të
çliruar nga komisionet e të çliruar
nga monologu që kishin me njëri-
tjetrin, tashmë mund të shihnin
çfarë kishte ndodhur në botë për
mëse 50 vjet. Për ta nisur një sfidë e
re. Një sfidë e re shumëplanëshe.

-Cilat ishin sfidat?-Cilat ishin sfidat?-Cilat ishin sfidat?-Cilat ishin sfidat?-Cilat ishin sfidat?
Sfida e parë ishte me telajon e

bardhë. Kishin fituar lirinë e
kërkuar, por liria e kërkuar tash-
më ishte transformuar në peshë.
Sepse tashmë ata nuk kishin më as
temën, as dimensionin, as tra-
jtimin. Duhej t'i kërkonin dhe du-
hej t'i gjenin të gjitha këto për të
krijuar një identitet të vetin artis-
tik. Por për të krijuar një identitet,
kur je formuar tashmë ishte, një

sfidë që jo për të gjithë qe e thjesh-
të. Një pjesë e madhe interpretuan
ato kërkimet estetike modernistë
që kishin bërë në vitet 1960, ose në
vitet 1980. Një pjesë tjetër më
kërkuese, u munduan të rikupero-
nin ato që kishin ndodhur në botë
dhe u munduan të ishin modernë
në formën e vet. Përballjet e para
me jashtë ishin të një natyre dra-
matike, sepse artistët shkuan për
ta parë botën dhe panë se ishte tmer-
rësisht e madhe dhe artistë si ata
kishte me mijëra. Ajo botë e stër-
madhe kishte pak vend për artistët
shqiptarë. Vëmendja e botës për ta
ishte thjeshtë një moment tranzi-
tor, një çast ekzotizmi ndaj një ven-
di të mbyllur.

-Sepse misteri u zbulua tash--Sepse misteri u zbulua tash--Sepse misteri u zbulua tash--Sepse misteri u zbulua tash--Sepse misteri u zbulua tash-
më, u pa se çfarë ishte arti sh-më, u pa se çfarë ishte arti sh-më, u pa se çfarë ishte arti sh-më, u pa se çfarë ishte arti sh-më, u pa se çfarë ishte arti sh-
qiptar?qiptar?qiptar?qiptar?qiptar?

Po, u zbulua. Në fakt nga fundi i
viteve 1990 dhe deri në vitet 2000 ne
kemi pastaj një përqasje të ndry-
shme të artit shqiptar në perëndim.
Vitet 1990 janë shumë dinamike. Të
gjithë mundohen të dalin me ek-
spozita pa fund, me vepra shumë
dhe vepra që shiten shumë. Është
një periudhë që çdo gjë është për t'u
riparë, sepse emra ka shumë dhe
veprat e tyre janë shitur dhe duhet
të dokumentohen.

-Ndarja në periudha është e do--Ndarja në periudha është e do--Ndarja në periudha është e do--Ndarja në periudha është e do--Ndarja në periudha është e do-
mosdoshme për armosdoshme për armosdoshme për armosdoshme për armosdoshme për artin shqiptartin shqiptartin shqiptartin shqiptartin shqiptar.....
Por si janë artistët në raport mePor si janë artistët në raport mePor si janë artistët në raport mePor si janë artistët në raport mePor si janë artistët në raport me
periudhat?periudhat?periudhat?periudhat?periudhat?

Kjo histori arti nis me artin e
një artisti, që është italiani Pjetër
Marubi dhe mbyllet me shqiptarë.
Autorët janë me qindra dhe ata që
kanë një peshë tjetër, janë edhe me
biografi, sepse janë personazhe që
kanë pasur ndikim më të madh. Çdo
periudhë nis me një prezantim his-
torik, sepse arti është produkt i
kohës së vet, nuk mund të jetë ndry-
she. Piktura është dominuese në
artin shqiptar, pastaj ndiqet nga
skulptura dhe fotografia. Në vitet

1990 pasurohen me mediume të reja
si instalacioni dhe videoarti.

-Sa herë që diskutohet në Sh--Sa herë që diskutohet në Sh--Sa herë që diskutohet në Sh--Sa herë që diskutohet në Sh--Sa herë që diskutohet në Sh-
qipëri për artin e realizmit social-qipëri për artin e realizmit social-qipëri për artin e realizmit social-qipëri për artin e realizmit social-qipëri për artin e realizmit social-
ist, ka debaist, ka debaist, ka debaist, ka debaist, ka debate sa takte sa takte sa takte sa takte sa takon emraon emraon emraon emraon emravvvvveeeee, f, f, f, f, fororororor-----
mamamamamavvvvveeeee, a mar, a mar, a mar, a mar, a marrëdhënierëdhënierëdhënierëdhënierëdhënievvvvve që ka pa-e që ka pa-e që ka pa-e që ka pa-e që ka pa-
sur secili me sistemin, të imponu-sur secili me sistemin, të imponu-sur secili me sistemin, të imponu-sur secili me sistemin, të imponu-sur secili me sistemin, të imponu-
ara a të kërkuara me pushtetin.ara a të kërkuara me pushtetin.ara a të kërkuara me pushtetin.ara a të kërkuara me pushtetin.ara a të kërkuara me pushtetin.
A prisni kritika?A prisni kritika?A prisni kritika?A prisni kritika?A prisni kritika?

Mendoj se do këtë shumë kriti-
ka, pasi ndodh diçka. E para, kjo
është një histori e para në peri-
udhën e pluralizmit, pra e çliruar
nga pesha ideologjike. Si e tillë, gë-
zon primatin për kohën, por është
qasje e parë. Ka qenë më herët një
version i Andon Kuqalit, botim i
mirë, por që vuante peshën e poli-
tikës, sepse është i vitit 1988 dhe qe
e pashmangshme. Historia e artit
që kam bërë është e çliruar nga kjo,
por ajo kur shkruhet, është e
gjykuar nga studiuesi që ka inputet
e veta nga intervistat, takimet, ar-
tikujt e lexuar dhe veprat e konsul-
tuara. Për secilin prej artistëve, kjo
nuk është historia e artit që ata
kanë në mendje. Sepse çdo artist ka
një histori të veten të artit, një his-
tori personale. Një histori siç është
gjykimi ndaj realitetit, sepse secili
e sheh realitetin me sytë e vete e jo
të gjithë janë të lumtur, ose të tr-
ishtë. Realiteti artistik që artistët
kanë përjetuar ka qenë një realitet
personal. Por ai që prezantoj unë
është realiteti përgjithësues që
shikon si një sy nga lart çfarë ka
ndodhur dhe mundohet t'u shpje-
gojë brezave që vijnë, pra nuk ësh-
të historia personale e artistëve.
Ndaj kam përshtypjen se do ketë
kritika, sepse artistët e shohin his-
torinë në marrëdhënie me veten.

-Nga intervistat e bëra, a keni-Nga intervistat e bëra, a keni-Nga intervistat e bëra, a keni-Nga intervistat e bëra, a keni-Nga intervistat e bëra, a keni
hasur në refuzim të artistëve përhasur në refuzim të artistëve përhasur në refuzim të artistëve përhasur në refuzim të artistëve përhasur në refuzim të artistëve për
ta pranuar një realitet të caktuarta pranuar një realitet të caktuarta pranuar një realitet të caktuarta pranuar një realitet të caktuarta pranuar një realitet të caktuar
gjatë komunizmit?gjatë komunizmit?gjatë komunizmit?gjatë komunizmit?gjatë komunizmit?

Është e paanashkalueshme kjo,
përballja me vështrime alternative.
Historia e artit shqiptar nuk është
një histori vetëm estetike, por edhe
me njerëz që kanë qenë në burg, me
njerëz që janë penalizuar, ose spi-
unuar me njëri-tjetrin. Por kjo nuk
është një histori moraliste, nuk
kam tagër të bëj një histori si
prokuror, por si historian. Unë tre-
goj në mënyrë sa më etik çfarë ka
ndodhur, pa gjykuar. Impaktet per-
sonale të artistëve nuk janë doem-
os pjesë e përqasjes sime ndaj ko-
hës, por shpjegimi në tërësi i saj. si
e tillë, kjo është një histori që nuk
merr përsipër të vërë pikat mbi i
për fatkeqësinë e njëri a tjetrit, as
për të ritheksuar dënimin e një ar-
tisti, që ka pasur bashkëpunime me
organet e asaj kohe.

ORGANIZOHET KONFERENCA E III MBARËKOMBËTARE E ARKIVISTIKËS NË SHKUP

Drejtoria e Përgjithshme e
Arkivave, së bashku me

Agjencinë e Arkivave të Kosovës
dhe Institutin e Trashëgimisë
Shpirtërore e Kulturore të Sh-
qiptarëve të Maqedonisë së Veriut
organizuan në Shkup Konferencën
e III Mbarëkombëtare të Arkivis-
tikës, pas konferencave
pararendëse të zhvilluara dy vitet e
fundit në Tiranë e Prishtinë. Kjo
konferencë është një tentativë për
të thyer kufijtë shtetërorë në fush-
ën e arkivistikës dhe për të bash-
kuar të gjithë ata që ruajnë memo-
rien kolektive kombëtare shqiptare,
pavarësisht shtetit ku punojnë.
Drejtori i Përgjithshëm i Arkivave,
dr. Ardit Bido vlerësoi se kjo kon-

ferencë mundëson rritjen e kohezi-
onit kombëtar në fushën e arkivis-
tikës dhe se Shkupi ishte mikpritësi
i natyrshëm i radhës pas Tiranës dhe
Prishtinës. Ai tha se arkivat janë
tregues të civilizimit të një vendi dhe
se vendet më të përparuara u kanë
kushtuar shumë vëmendje arkivave.
"Ne sot jemi arkivat e së nesërmes
dhe gjyshërit tanë dje janë arkivat e
të sotshmes. Nëse ne respektojmë
veten tonë, duhet të respektojmë vet-
en edhe përtej momentit që do të
jemi gjallë. Sikurse paraardhësit tanë,
duhet të respektojmë kujtimet e tyre,
duhet të respektojmë atë se çfarë
kanë bërë ata në jetë dhe kontributin
që kanë dhënë", u shpreh dr. Bido.

Kjo konferencë, sipas drejtorit të

ITSHK-së, Skënder Asani, do të ndi-
hmojë në begatimin e arkivit të insti-
tucionit që ai drejton, për të hulumtu-
ar historinë, duke u bazuar në doku-
mente. Ndërkaq, drejtori i Agjencisë
Shtetërore të Arkivave në Kosovë,
Ramë Manaj, tha se misioni i arkivave
shqiptare është që të rrëfejnë his-
torinë e përbashkët kombëtare. "Një
popull, një histori. Një histori e cila,
natyrisht në periudha të ndryshme ka
pasur edhe dallimet e veta dhe
veçoritë e veta dhe që natyrisht ka një
shtrirje në të gjithë gjeografinë sh-
qiptare. Një histori e gjatë dhe e
bujshme, e cila për t'u pasqyruar drejt
dhe në plotni, unë jam i mendimit se
do të duhet të futet në arkiva, jo për
t'u mbyllur, por që nga aty të eksploro-

het me profesionalizëm dhe saktë-
si shkencore", u shpreh Manaj. Në
konferencë u paraqitën 26 kumte-
sa në lidhje me të drejtat e njeriut,
informatizimin e arkivave, mendi-
min arkivor shqiptar, komunikimin
dhe ruajtjen e dokumentacionit, pa-
surimin dhe bashkëpunimin mes
arkivave. Qëllimi i kësaj konference
është të mbledhë bashkë arkivistët
e Shqipërisë, Kosovës dhe Maqe-
donisë, si dhe të tjerë arkivistë që
punojnë apo studiojnë në fushën e
arkivistikës. Konferenca u zhvillua
në Shkup të Maqedonisë së Veriut
e ku tashmë është kthyer edhe në
traditë, pas dy konferencave
mbarëkombëtare të zhvilluara në
Tiranë dhe Prishtinë.

Isuf Sulovari, “Yje të pashuar”, vaj, 1973

Odhise Paskali, “I urituri”, 1924 detaj
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Të vërtetat e politikës
shqiptare, drama e Pirandelos

Opinioni i   Ditës

Nga Prof.dr. Shezai Rrokaj

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

... dramën "Così è" (se vi pare), e
cila u vu në skenë sipas novelës
"Zonja Frola dhe zoti Ponza, dhën-
dri i saj", që ishte botuar qysh në
vitin 1915. Thelbi i kësaj drame në
tri akte lidhet me faktin se realite-
ti social të jep mundësinë të zbu-
losh të vërtetën. Po cilën të vërtetë?
Ai shtron pyetjen: çfarë mund të
dimë për sendet dhe për njerëzit?
Atë që shohim apo atë që besojmë
se shohim, apo edhe atë që do të
donim të jetë. Prej këndej vjen edhe
vështirësia për njohjen e realitetit
që mbulohet me velin e subjektiv-
izmit të njerëzve. Autori rreket të
trajtojë se sa pa vlerë është e vërte-
ta, kur gjithkush thotë se e vërte-
ta është kjo e imja.

Mirëpo, si gjithmonë, edhe te ne
realiteti social është ai që njerëzit
e thjeshtë jetojnë përditë. Dhe si
personazhet në dramë, qasja e
shumë aktorëve politikë ndaj tij
vazhdon me disa të vërteta ose, më
mirë, me ato të vërteta që duan, a
që u pëlqejnë të shohin në këtë re-
alitet.

Në fakt shkenca, më shumë se
arti në tërësi, më vonë do të pro-
vonte në dekadat në vijim, qysh
prej Pirandelo-s, se këndvështri-
met e ndryshme i qasen më shumë
të vërtetës dhe se dialektika e

kundërshtive rrit shkallën e njo-
hjes. Mirëpo në këtë rast nuk ësh-
të fjala për ta tjetërsuar a ndry-
shuar të vërtetën, përkundrazi,
për ta parë atë sa më realisht nga
shumë drejtime.

Njëlloj si këto personazhe të
çartur në dramë po sillen aktorët
tanë politikë, edhe pse ka një shek-
ull largësi. Vetëm se sot çarturia

nuk njeh kufi midis lojës së tyre
në teatrin politik dhe dramës re-
ale të njerëzve.

Bie fjala, të gjitha raportet
ndërkombëtare, që nga DASH-i dhe
BE-ja, OSBE-ja e ODIR-i, lidhur me
reformat, me korrupsionin e
drogën, zgjedhjet elektorale etj.,
lexohen sipas ëndjes së palëve poli-
tike. Ndryshe i lexon opozita e

ndryshe i lexon mazhoranca dhe
secila gjen të vërtetën sipas saj.
Sipas secilës prej tyre në këto
raporte ka dy të vërteta: njëra për
mazhorancën dhe tjetra për
opozitën dhe qytetarët, teksa reali-
teti është një i vetëm, pa ngjyra,
madje as bardhezi. Palët nuk i lex-
ojnë njësoj të dyja anët ose të gjitha
anët e raporteve. Assesi. Ato sho-
hin vetëm njërën anë, atë që u
pëlqen, mù sikur realiteti të ishte
siç do ta donin, ose siç mendojmë
se është.

Në këtë mënyrë, mazhoranca
flet për realitete imagjinare si re-
zultat i reformave për "Shqipërinë
që duam", "për bashkinë që duam".
U fol për "shkollën që duam", për
shkollën digjitale, për reformën e
IAL-ve, që studentët nuk e donin.
U fol për policinë që duam, por na
doli e përfshirë në kanabis. U fol
për mjekësinë falas, por ja që nuk
është falas. U fol për reformën në
drejtësi, por sistemi po kapet dita-
ditës prej politikës. U fol me plane
të 'ERtv' për Unazën tek 'Astiri', për
rrugën Milot-Balldren me kalime
e mbikalime. Para pafund për pro-
jekte të bukura, por dihet pastaj
sesi realizohen realisht.

Po të ishte e vërteta si 'e do' kjo
mazhorancë, përse ky realitet do
t'i largonte prej vendit qytetarët,
përse do të kishte varfëri ekstreme
deri në 50% të popullsisë, e cila
mbahet me 4-5 $ në ditë. Në fakt,

kjo e "vërtetë e bukur" e kësaj
mazhorance është një realitet
migjenian që vret.

Ligje pa fund në letër, më të
mira sesa të vetë BE-së për luftën
kundër pastrimit të parave, kor-
rupsionit e drogës, për konkur-
rencën e lirë, për reformën në
drejtësi. Me kësi ligjesh na ka zili
vetë Evropa e SHBA-të. Po përse
nuk po çelen atëherë negociatat?
Sepse ligjet e bukura janë një re-
alitet tjetër nga ai që ndodh te
njerëzit realë. Ligjet janë të vërte-
ta imagjinare për ata që kanë push-
tetin dhe nuk ndëshkohen, por
janë po aq imagjinare për ata që
nuk përfitojnë nga një e drejtë.

Kjo nuk është politika e reali-
tetit, ose siç thuhet realpolitika,
kjo është politika e dyzuar, e fasa-
dës, a dy të vërtetave; njëra për
opozitën dhe qytetarët e tjetra, ajo
imagjinarja e fitoreve në ekrane,
për mazhorancën. Politika sh-
qiptare ka mbetur si 100 vjet më
parë kur Pirandelo do të ngrinte
në art atë moral social të kohës,
ku aktorët në dramë shohin disa
të vërteta. Por drama e tij "Così è"
e ngriti në art këtë moral social,
kurse tek ne kjo dramë, e ngjas-
hme në tipologji, është e përdit-
shme për të vërtetën e qytetarëve,
teksa aktorët e saj politikë që lua-
jnë në këtë teatër absurd mbeten
si personazhet e nobelistit Piran-
delo.

Nga Kujtim Drishti

Ne shqiptarët morëm të
drejtën e mendimit të lirë dhe
kujtuam se po ndërtojmë
demokracinë.

E kuptuam se gabuam. Kjo ish-
te vetëm themeli i ndërtesës.

Ne ndërtuam partitë dhe kuj-
tuam se ndërtuam demokracinë.

E kuptuam se u gabuam, sepse
kishim përfunduar aty ku ishim:
fatet e kombit u varën në dorën e
vetëm një njeriu. Dhe ky njeri
ndërtoi drejtësinë e tij.

Atëherë ne kuptuam se men-
dimi i lirë në themelet e ndërtesës
demokratike nuk ishte i mjaf-
tueshëm pa Kushtetutë dhe pa
boshtin e saj: drejtësinë që do të
krijonte shtetin e së drejtës.

Por ajo që ne nuk ndërtuam
ishte shoqëria civile, e vetmia
forcë opozitare, më e madhe, për-
ballë çdo partie dhe çdo pushteti,
që do të qëndronte në mbrojtje të
Kushtetutës e të drejtat e njeri-
ut, ndoshta më mirë se vetë
Gjykata Kushtetuese. Kjo ndodhi

sepse ne u bazuam te mentaliteti
i klanit.

Por për demokracinë, për
punën e për drejtësinë duhej një
mentalitet i ri në popull. Duhej
që vetë populli të merrej me poli-
tike, por jo më politikën e përpara
televizorit, as politikën e kafen-
eve e të rrugëve. I organizuar në
shoqëri dhe organizma, ai duhej
të survejonte Kushtetutën, sepse
ajo sot e ka kthyer popullin nga
sovran në një qenie amorfe, zëri i
së cilës është mbyllur me me-
kanizma antidemokratike të
mbivendosura artificialisht në
një Kushtetutë e lindur për të
qenë demokrate.

shoqëria civile i qëndron mbi
kokë e mbi ndërgjegje të gjitha

partive.
Kështu partitë, e akoma më

pak shefat e partive, nuk mund
ta konsiderojnë veten mbi popul-
lin, ashtu siç ndodhi në këto 30
vjet të humbura.

Çështja shtrohet: ose një sho-
qëri civile me ndërgjegje
demokratike, ose diktature e një
partie. Ose një shoqëri që zgjedh
idenë e shtetit të së drejtës, ose
një shoqëri që preferon individin
që bëhet i pakontrollueshëm.

Shoqëria civile është e vetmja
shpresë e jona kundra
psikologjisë së klanit, që na solli
në ditë ku rinia e pa shpresë
kërkon të lërë vendin.

Mësimi kryesor që del nga këto
30 vite është:

- Nuk mund të ketë shoqëri të
drejtë e demokratike vetëm me
parti e pa shoqëri civile.

- Shoqëria vetëm me parti har-
roi Shqipërinë dhe popullin e saj.

- Sa më e ndërtuar është sho-
qëria civile, aq më cilësorë do të
jenë dhe shtypi dhe mediat.

- Shoqëria civile e ndërtuar
rreth Kushtetutës dhe të drejtave
të njeriut është opozita e parë e
çdo partie, e çdo pushteti. Është
kjo opozitë që çdo parti duhet të
futë në ndërgjegjen e saj për të
kontrolluar veten.

Edhe populli është përgjegjës
për gjendjen e krijuar.

Vetëm ndjenja e
përgjegjësisë e popullit e
te çdo qytetar mund ndry-

Shoqëria civile, e
vetmja shpresë e jona

Opinioni i   Ditës
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Mos merrni vendime teksa jeni të përf-
shirë nga emocionet. Kjo është më se e
vërtetë, mbi të gjitha nëse bëhet fjalë për
një projekt të komplikuar. Nëse do të jetë e
nevojshme, duhet t'i thoni 'jo' edhe një
marrëveshjeje të re pune.

DEMI

Gjatë kësaj dite mund t'ju vijnë surpriza
mjaft të këndshme. Madje, ato mund t'ju
ndryshojnë edhe kursin e jetë. Ata që
kanë ndërmend të ndryshojnë vendin e
punës, duhet të marrin parasysh këshil-
lat e të afërmve të tyre.

UJORI

BRICJAPI

SHIGJETARI

AKREPI

PESHORJA

LUANI

V I R G J E R E S H A

GAFORJA

BINJAKET

DASHI

PESHQIT

Kjo ditë do të kalojë e qetë. Qëndruesh-
mëria do të jetë çelësi i fitoreve të reja. Në
punë përpiquni të jepni maksimumin tuaj.
Ata që kanë dëshirë të nisin një mar-
rëdhënie të re romantike, nuk duhet ta fshe-
hin simpatinë për një person të veçantë.

Mos ndani me askënd asnjë prej plan-
eve personale, ideve kreative apo pro-
jekteve për biznes. Ka gjasa që dikush
t'ju kopjojë, madje edhe qëllimisht.
Parashikohet fat në marrëdhëniet per-
sonale.

Bëni kujdes me kritikat ndaj njerëzve tuaj të
dashur. Mendohuni mirë para se të flisni.
Dita do të kalojë shumë më mirë nëse mbani
veten nën kontroll. Mendoni më shumë se
çfarë doni të arrini në të ardhmen dhe
veçanërisht për familjen tuaj.

Kjo e martë nuk ka gjasa t'ju sjellë
mundësinë për t'u relaksuar. Do t'ju
duhet gjatë gjithë kohës të nxitoni apo
të negocioni për diçka. Vetëm në
mbrëmje mund të gjeni pak momente
për veten dhe partnerin tuaj.

Ekziston mundësia për incidente miste-
rioze. Nuk rekomandohet të bëni një plan
strikt për këtë të martë, pasi rrethanat
nuk do t'ju lejojnë ta zbatoni atë. Ka gjasa
t'i ktheheni dashurisë së vjetër, çfarë do
t'jua ndryshojë krejtësisht gjendjen tuaj
emocionale.

Të lindurit e kësaj shenje duhet të shmangin
egoizmin, mbi të gjitha kur bëhet fjalë për profesio-
nin tuaj. Nuk rekomandohet të ndihmoni dikë duke
dalë jashtë kapacitetit tuaj. Në mbrëmje mund të
zhvilloni një bisedë shumë të rëndësishme, e cila
mund të ndikojë në të ardhmen tuaj.

Ngjarjet gjatë kësaj dite mund t'ju surpri-
zojnë. Mund të rriteni në detyrë, çfarë do
të ndikojë menjëherë në buxhetin tuaj.
Kontrolloni emocionet, pasi kështu mund
të parandaloni një situatë mjaft të ndër-
likuar.

Ka gjasa të përballeni me probleme si
në anën profesionale, ashtu edhe per-
sonale. Ata që kanë qëndruar për një
kohë të gjatë në një pozicion pune,
mund të kërkojnë opsione të reja punë-
simi.

Do të keni shumë kërkesa gjatë ditës së
sotme. Ekziston mundësia që të përfshihe-
ni në marrëdhënien e dikujt ose të humbisni
një shans profesional. Në mbrëmje reko-
mandohet të qëndroni pranë familjarëve dhe
të këshilloheni me ta.

Do të ndiheni shumë të lodhur gjatë kësaj
të marte dhe nuk do të keni dëshirë për të
punuar. Megjithatë, është e nevojshme
që t'i kushtoni kohë vetes suaj. Bëni shumë
kujdes me regjimin ushqimor, pasi do të
ndikojë ndjeshëm në shëndetin tuaj.

Lexo "Bild"-in dhe
marsho drejt 30 qershorit

Opinioni i   Ditës

Nga Andi Bushati
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... E reja e këtyre 16 regjistri-
meve të sapo dala është se ato pro-
vuan pa pikë dyshimi që në krye të
kësaj bande grabitësish qëndron
vetë Edi Rama.

Nëse në rastin e Durrësit këtë
përfundim e kishim me deduksion,
si pasojë e lidhjes së fortë të Edit
me Gjushin, tani askush nuk ka
më dyshime.

Në historinë e vjedhjes së vo-
tave të Dibrës, e cila qëndron e var-
rosur në dosjen 184/2006, në zyrën
e Arat Markut, ne e dimë se truri i
krahut të armatosur të kësaj
bande është kryeministri.

Pasi votimet janë mbyllur, pasi
rezultati ka ndryshuar me plus
katër mijë në raport me zgjedhjet
e kaluara, ai dëgjohet të komuni-
kojë me një drejtor të lartë policie,
Arben Keshin.

Biseda telefonike që të kujton
filmat me mafiozë të Scorceses, na
e paraqet Ramën me zërin e një
padrinoje të qetë, që trimëron tru-
pat e tij, që pyet për komisionerët
zgjedhorë dhe kërkon llogari për
zbatimin e objektivave.

Se cilat janë këto objektiva na e
qartësojnë 15 përgjimet e tjera.
Arben Keshi duhet të raportonte

në fund te Rama, se si kishte blerë
vota, se si kishte intimiduar
zgjedhësit e opozitës, se si kishte
frikësuar mësuesit, se si biznes-
menët kishin blerë vota me 50 mijë
lekë, sesi policia kishte ndaluar
autobusët, se si kishte menaxhuar
kriminelët për të arritur zgjedhjen
e kryebashkiakut socialist, Mu-
harrem Rama, që do të zëvendëson-
te Shukriun me brekë me vrimë.

Natyrisht, krahu i armatosur i
kryeministrit, Arben Keshi, i ka
kryer të gjitha këto. Prandaj, një
ish-deputet i PS i flet atij në emër
të Ramës duke i thënë: "more pikët
maksimale".

Pse duhet që të merrte pikët e
maksimale në një palë zgjedhje
vendore? Pikërisht për faktin se i

kishte manipuluar ato. Pikërisht,
sepse Rama i dinte të gjitha krimet
në të cilat kishte zhytur duart ai.

Kjo pra është fabula e 16 përgji-
meve të reja të 'Bild', e cila na tre-
gon se grabitjet elektorale janë
shndërruar në një praktikë të za-
konshme të rilindjes.

Prej tyre ne kuptojmë më mirë
se përse opozita doli nga Kuvendi
dhe po refuzon të shkojë drejt bete-
jës lokale.

Prej tyre ne kuptojmë se përse
Basha vazhdon të bërtasë slloga-
nin: "Zgjedhje të tilla nuk mund të
ketë në 30 qershor"

Prej tyre ne kuptojmë se përse
Rama vazhdon të japë me firmën e
tij PPP e koncesione sikur të jetë
në ditët e popullaritetit më të madh.

shojë radikalisht situ-
atën.

Gjëja më lehtë për një
popull është të zgjedhë individë
pa përgjegjësi. Papërgjegjësia e
popullit kthehet në papërgjegjë-
si të udhëheqësit të tij.

Nëse populli dhe individi bren-
da tij ndjehet përgjegjës për këtë
situatë, atëherë kthesën mund ta
marrë vetëm ai, pa shpresuar më
te politikanët e sotshëm, sepse
ata e mbaruan ciklin e tyre me
një situatë të rëndë, që nuk u
për mirësua si në treguesit
demokratikë, ekonomikë, de-
mografikë, ashtu edhe në tregues-
it e shpresës për ditë më të mira.

Prandaj do të doja t'u bëja thir-
rje të gjithë profesioneve të çfarë-
do fushe qofshin, të organizohen
për të mbrojtur të drejtat e tyre
dhe të popullit,

duke përdorur Kushtetutën
dhe të drejtat e njeriut si
udhëheqësin e tyre.

...Të beja thirrje të dalin nga
logjikat e partive e të shpëtojnë
Kushtetutën.

.. T'u bëja thirrje në radhë të
parë avokatëve të Shqipërisë dhe
njerëzve që kanë për profesion
drejtësinë.

Avokatët dhe njerëzit e rinj të
këtij profesioni do të jenë në
gjendje të konfrontojnë prak-

tikën e shtetit me parimet e Kush-
tetutës, për rrjedhojë edhe shkel-
jet e saj ose tradhtinë e saj.

...T'u bëja thirrje të gjithë ped-
agogëve të universitetit publik e
atyre të universiteteve private.

...T'u beja thirrje të gjithë
mjekëve të Shqipërisë që nëpërm-
jet 'Urdhrit' të tyre te mobilizohen
rreth Kushtetutës.

... T'u bëja thirrje të gjithë sh-
krimtarëve, artistëve e të gjithë
njerëzve të shkolluar të dalin nga
guaskat e tyre për interesat e pop-
ullit e të lidhen me Kushtetutën
për ta shpëtuar atë.

... T'u bëja thirrje padronëve të
të gjitha shtëpive botuese të mo-
bilizohen për të shpëtuar Kush-
tetutën.

Kushtetuta nuk është një 'copy-
right' e shtetit, as e individëve në
krye të tij ose të partive, ajo është
një 'copyright' e popullit.

I bëj thirrje të gjithë popullit
të dalë në rrugë i qetë, me qirinj
të ndezur, pa violencë, në heshtjen
e fuqishme të tij.

Për t'u treguar politikaneve
tanë dhe Europës se ne e meri-
tojmë Kushtetutën, të drejtat e
njeriut dhe demokracinë. Se ne
nuk jemi të padenjë për të, se ne
jemi kundra korrupsionit dhe pa-
drejtësisë.

Deri tani populli ka heshtur i

shpërndarë.
Le ta grumbullojmë e përqen-

drojmë heshtjen
në rrugë e bulevarde, ditën e

natën me qirinj. Qetësia është
forcë e mendjes. Violenca është
dobësi.

Manifestim në heshtjen e grum-
bulluar dhe përqendruar do të tre-
gojë pjekurinë e një populli që ka
kuptuar se armiqësitë e
udhëhequra nga partitë ishin
vetëm një alibi e konfliktit midis
korrupsionit, i cili bëri të harro-
hen interesat e Shqipërisë.

Heshtja në manifestime do tre-
gojë forcën e një populli sovran që
nuk del për të shfryrë, por për të
treguar përgjegjësinë që ka për
fatet e veta.

Konflikti i hapur fizik do t'u
jepte armë njerëzve që duan vio-
lencë. Shqipëria ka nevoje për
mendjen dhe vullnetin e fortë të
një populli të përgjegjshëm, që ka
kuptuar gabimet e veta të shfaqu-
ra te politikanët e tij.

Vetëm një parullë: Mbrojtja e
Kushtetutës së tradhtuar dhe
mbrojtja e shtetit të së drejtës së
braktisur.

Partitë tani për tani mbajnë ur-
rejtjen më shumë se idetë e të dyja
klaneve, urrejtje që ato duan të
injektojnë në popull, siç e kanë
tashmë injektuar në skenat qe-

Prej tyre ne kuptojmë se pse ai
nuk pranon të tërhiqet dhe të
shpallë një garë të barabartë me
rregulla loje të ndershme për të
gjithë.

Por mbi të gjitha, prej tyre ne
kuptojmë se përse njeriu me tepsi
në dorë, po shkon i vendosur, drejt
të vetmeve zgjedhje moniste që pas
rënies së regjimit komunist. Kjo
është ajo që ka ëndërruar, për të
cilën është përpjekur, të cilën e re-
alizoi brenda partisë më plurale të
vendit, asaj socialiste dhe tani po e
shtrin në të gjithë Shqipërinë.

Natyrisht, për të arritur deri
këtu, ai u detyrua të bëjë pakte me
shumë djaj, që nga banditët
narkotrafikantë të tipit Avdylaj në
Durrës e deri tek policë që duhet të
ishin nën pranga, si Arben Keshi.

Me bashkëpunimin e tyre ai
prishi çdo mundësi për zgjedhje nor-
male mbi këtë dhe. Prandaj, tani, po
marshon i vetëm drejt 30 qershorit,
ashtu sikurse kishte fantazuar në
vegimet e tij më të çmendura.

Por fatmirësisht, tani, falë 'Bild'
ne e dimë se përse po ndodh kjo. Ne
e dimë se 30 qershori nuk është as
ditë zgjedhjesh, as ditë votimesh.
Ajo është dita e emrit të një hajdu-
ti të shumfishtë.

Edi Rama është i dënuar të sh-
kojë kokëfortë drejt saj. Pasi për
një gjë është i sigurtë: Nuk mund
të kryejë dot asnjë krim më shumë
se sa ka bërë.

sharake të parlamentit.
Urrejtja nuk është ndërtuese.

Ajo është vetëm shkatërruese.
Guri i provës për çdo parti te

re, për çdo organizim duhet të jetë
Kushtetuta e Republikës dhe sh-
teti i së drejtës

Le ta fillojmë nga e para.
Shtet ligjor kishte edhe Zogu,

edhe E.Hoxha, por jo shtet të së
drejtës.

Kjo nuk është thjesht një thir-
rje e imja, personale. Kjo është një
thirrje që bën zemra e popullit, e
ndërgjegjësuar se 30 vjet ishin boll
për të kuptuar se udhëheqësi ynë
i vërtetë do të jetë dashuria për
Shqipërinë, jo urrejtja midis nesh,
urrejtja që harroi principet e lar-
ta të demokracisë të kristalizuara
në Kushtetutë dhe Deklaratën e të
Drejtave të Njeriut.

Ka ardhur koha që populli të
tejkaloje veten e të sfidojë forcat
e errëta që e kane futur në kaos
dhe padrejtësi.

Uroj me zemër të rrojë Kush-
tetuta demokratike në zemrën e
popullit e jo individët në krye të
klaneve.

Nuk mund të ketë shoqëri të
lirë pa një shoqëri civile. Shoqëria
vetëm me parti harroi Shqipërinë.
Fati ka dalë në derë e po na pret.

Përndryshe do të jetë përsëri
diktatura.
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Supergoditje e Partizani, Korderio
dhe Hakaj vishen të kuq

SPORT

Prezantohet trajneri i ri i të kuqve. Dorëzon menjëherë çelësat e ndërtimit të ekipit

Lerda: Krenar që jam te Partizani,
merkaton do ta bëjë Olsi Rama!

Italiani nuk i kursen lëvdatat për ish-teknikun Gega
Franko Lerda është pre

zantuar ditën e
djeshme si trajneri i ri

i Partizanit. Italiani, që kish-
te mbyllur çdo detaj javën e
shkuar me drejtuesit e kuq,
ka dalë përpara mediave ku
ka folur për atë çka ai pret
nga sezoni i ri me klubin
kryeqytetas. Ish-trajneri i
Torinos dhe Leçes, i sho-
qëruar nga drejtori i
përgjithshëm Olsi Rama, iu
përgjigj interesimit të medi-
ave.

A kishe dëgjuar për Par-A kishe dëgjuar për Par-A kishe dëgjuar për Par-A kishe dëgjuar për Par-A kishe dëgjuar për Par-
tizanin më parë?tizanin më parë?tizanin më parë?tizanin më parë?tizanin më parë?

Për mua është një
kënaqësi e madhe që ndod-
hem këtu. Vend i cili është i
afërt edhe nga ana kulturore
me Italinë. Jam krenar që do
të përfaqësoj këtë klub.
Specifikisht nuk është se e
njihja Partizanin, por gjith-
sesi mund të them se kam
njohuri.

Jeton Selimi

in dhe presidentin, objektivi
ynë është të krijojmë men-
talitet, stil e imazh për
skuadrën nëpërmjet punës,
idesë së futbollit për rritjen
e tij. Më bën të ndihem kre-
nar që do drejtoj një skuadër
kampione. Gjithsecili, ka
mënyrën e vetë të punës,
shpresojmë që të jemi në të
njëjta nivele sezonin e ardhs-
hëm dhe të synojmë titullin.
Dua të përgëzoj trajnerin e
mëparshëm Gega.

Trajnerët italianë te Par-
tizani kanë dështuar!

Do të punojmë! Nuk
mund të flas për problemet
që kanë pasur bashkëko-

përgatitim sa më mirë
ndeshjen. Duke folur me Ols-

Cili është objektiCili është objektiCili është objektiCili është objektiCili është objektivi?vi?vi?vi?vi?
Objektivi ynë primar ësh-

të të përgatitim ndeshjet e
Champions, i pari është të

mbësit e mi më përpara. Se-
cili ka stilin e tij të inter-
pretimit të gjërave, gjithç-
ka bëhet nëpërmjet punës.
Nuk ka gjë të lehtë në jetë.
Projekti që më ofruan drej-
tuesit ishte shumë am-
bicioz. Unë jam një njeri
ambicioz. Vij në një realitet
të panjohur, por ekzistojnë
mundësitë për të eliminu-
ar ato që cilësohen si
pengesa.

A është Partizani, majaA është Partizani, majaA është Partizani, majaA është Partizani, majaA është Partizani, maja
e karrierës për ju?e karrierës për ju?e karrierës për ju?e karrierës për ju?e karrierës për ju?

Kam trajnuar lojtarë sh-
qiptarë edhe në Itali, si
Memushaj dhe Çani, të cil-
in e bëra unë të debutonte.
Tani kemi një avantazh, por
vetëm puna praktike në
krahasim me klubet e tjera
shqiptare do të më japë
përgjigje. Futbolli në Sh-
qipëri, Rusi, Kinë është në
fushë, një raport klub-sho-
qëri-lojtarë. Gjithçka varet
nga puna, fusha dhe
strategjia që do të mun-
dohemi të arrijmë.

MerMerMerMerMerkakakakakato…to…to…to…to…
Për momentin nuk kam

asnjë lojtar specifik që u
kam kërkuar drejtuesve. Me
merkaton do të merret drej-
tori Olsi Rama. E di që do
vijnë lojtarë, me kalimin e
kohës do të jem këshilltar.
Frikën ua lë të tjerëve, unë
nuk kam frikë. Unë punoj,
mendoj të punoj sa më mirë.
Objektivi ynë i parë është që
të luajmë ndeshjen e parë
me një përgatitje teknike-
taktike-fizike të një mënyre
të caktuar me ato që janë
mundësitë tona për momen-
tin. Frikën në këtë moment
nuk e shoh, kam vetëm en-
tuziazëm e besim për atë që
mund të bëjmë.

Me ç'skemë do të luani?Me ç'skemë do të luani?Me ç'skemë do të luani?Me ç'skemë do të luani?Me ç'skemë do të luani?
Çdo gjë do ta bazojmë në

bazë të lojtarëve që do të
kemi në organikë. Nuk kam
ndonjë kundërshtar të
preferuar, të gjithë janë
mjaft të vështirë.

Partizani nuk ka hum
bur kohë, men-

jëherë pas prezantimit
të trajnerit italian Fran-
ko Lerda, klubi i kuq ka
zyrtarizuar dy afrimet e
para në merkato. I pari
është prezantuar brazil-
iani Ulliam Kordeiro,
ish-lojtari i Kukësit, që
ka shkëlqyer me veril-
indorët sezonin e sh-
kuar. "Klubi Futbollit

'Partizani' zyrtarizon ar-
ritjen e marrëveshjes me
Uilliam Kordeiro Melo.

nivele të larta te Teuta e
Durrësit. Shkodrani, që në
aventurën e tij të parë nuk
arriti të shprehej siç duhej
për shkak të dëmtimeve,
është gati për bastin e tij të
madh. "Partizani njofton ar-
ritjen e marrëveshjes me
Esin Hakaj. Mbrojtësi i ma-

jtë ka nënshkruar një
kontratë njëvjeçare me
klubin, me opsion rinovi-
mi edhe për një tjetër vit.
22-vjeçari rikthehet në
familjen e kuqe, pas dy
sezonesh pozitive te Teu-
ta. Hakaj i është bashkuar
menjëherë skuadrës, për
të qenë pjesë e për-
gatitjeve në Slloveni",
njofton zyrtarisht Parti-
zani.

Mbrojtësi i djathtë brazil-
ian do të jetë pjesë e
skuadrës për sezonin e ri
futbollistik 2019-2020, pasi
ka nënshkruar kontratën
me klubin me opsion
rinovimi edhe për një tjetër
vit. 25-vjeçari vishet i kuq
pas eksperiencës pozitive te
Kukësi, skuadër me të cilën
u aktivizua në 33 ndeshje,
duke realizuar edhe 5 gola.
Uilliam, i cili përshtatet

mjaft mirë në mbrojtje edhe
në mesfushë, do t'u bashko-
het sot kampionëve në fuqi,
për të nisur përgatitjet me
skuadrën", shkruan Partiza-
ni në njoftimin zyrtar. I dyti
ka qenë mbrojtësi i majtë
Esin Hakaj, që rikthehet te
Partizani pas dy sezonesh në

Lamtumira e hidhur nga Roma

Toti: Largohem, pronarët nuk
më përfshinë kurrë në klub

Sëlltiku duhet evituar

Partizanin e pret një short
i vështirë në Champions
UEFA ka ndarë

dje ekipet me
të cilat do të ndahet
edhe shorti i turit të
parë eliminator të
Ligës së Kampion-
eve, ndërsa Partiza-
ni, kampioni në fuqi
i Shqipërisë, ka më-
suar edhe grupin e
ekipeve prej nga do
të dalë rivali i tij.
Kështu, të kuqtë
janë ndarë në
grupin e dytë së bashku me kampionët e Skocisë,
Sëlltikun, ata të Azerbajxhanit, Karabakun, kampi-
onët e Moldavisë, Sherifin e Tiraspolit, të Sllovak-
isë, Sllovan Bratislavën dhe kampionët e Luksem-
burgut, Dudelanzhin. Shorti duket i vështirë për të
kuqtë, pasi Sëlltiku është nga emrat e mëdhenj të
kontinentit, ndërsa Karabaku dhe Sherifi njihen
për investimet e tyre të mëdha. Bratislava është rri-
tur mjaft në edicionet e fundit, ndërsa Dudelanxhi
i Luksemburgut sezonin e shkuar luajti në fazën e
grupeve të Ligës së Europës.

SHORTI PER CHAMPIONS

GRUPI 2
Partizani (ALB)

RIVALET
Sëlltiku (SKO)
Karabag (AZE)
Sherif Tiraspol (MOL)
F91 Dudelanzh (LUK)
Sllovan Bratislava (SLLO)

Pasi u largua nga
fusha, Françesko Toti

i jep fund edhe aventurës
si drejtues në klubin e
Romës. "Dashuria" e mad-
he e kapitenit për
skuadrën e tij të zemrës
që nuk e braktisi asn-
jëherë në karrierë ka për-
funduar. Duhet ishte një
ditë celebrimi për 17-vje-
torin e titullit të fundit
kampion për romanët të
firmosur pikërisht nga
Françesko Toti, por ajo
është kthyer në një ditë
të errët për klubin verd-
hekuq. Nuk ishte një
koincidencë, pasi ish-
kapiteni duket se e ka
zgjedhur vetë këtë datë
për të treguar të vërtetat
e tij, të cilat pritet të
pështjellojnë më tej at-
mosferën te Roma. "Ësh-
të një ditë që shpresoja
që nuk do të vinte kurrë.
Jap dorëheqjen, por nuk
është faji im, pasi nuk më
dhanë mundësi të shpre-
hesha. Nuk më përfshinë
asnjëherë në një projekt

teknik. Mund të qëndroja në
vitin e parë, por më pas… Më
mbanin jashtë gjithçkaje.
Është një mirupafshim dhe
jo lamtumirë. Nëse në të
ardhmen pronarët e klubit
do të kërkojnë të mbësh-

teten fort tek unë, atëherë
do të jem gati", ka thënë
Françesko Toti, duke lënë të
kuptohet se krisja me klubin
erdhi pas largimit të mikut
të tij dhe kapitenit, Daniele
De Rosi.
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Gjeni ndryshimin

Dy figurat kanë ndryshime nga njëra-tjetra

Përgjigja, ja cilat janë ndryshimet e figurave
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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. Film i hitchock.
6. Fillojnë premierën.
7. Janë legjendat.
11. Kush ka... ka zët.
12. Thurman aktore.
15. Një pjesë e testamentit
16. Një pjesë e studimeve.
18. Kështu është situata e tensionuar.
21. Telefoni në kartëvizitë.
22. Eshtë ngasje.
24. Në krye të autoriteteve.
25. Mbyllin mbledhjen.
26. Pason abetaren.
28. Nisin nga kreu.
29. Fillojnë aafrimin.
30. Cocker këngëtar.
31. Bartok kompozitor.
33. Tiriac që qe tenist.

HORIZONTAL
1. Pupi regjisor.
5. Kujtohet për një fitore të grekëve ndaj persëve
11. Turner aktore.
12. Fillojnë festat.
13. Skuadër greke.
14. Falen pa fe.
15. U shkrua nga Gorkij.
18. Një sferë për... model.
19. Janë bisha.
22. Parashtesë për dy.
23. Demoni që persekutonte Sarën.
24. Stacion i famshëm orbital.
25. Mendes regjisor.
27. Një rreth i ngushtë miqësor
29. Film me Robert de Niro dhe Jean Reno
30. Këndohen në opera.
32. Eshtë lajm i vjetër.

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

35. Oxa këngëtare.
36. Kalimi në ekstreme.
37. U shkrua nga Zola.
39. Fise pa fe.
40. Eshtë mballomë.
41. I mungon apatikut.
43. Një pjesë e medaljeve.
44. Një këngëtar lirik.
46. Pak torturuese.
48. Ka privilegjin e jetës.
51. I famshmi Pacino.
52. Nasi shkrimtar.
53. Janë temperaturat më të ulëta.
54. Me pit në box.
VERTIKAL
1. Janë enigmatikë.
2. Emri i Vivaldit.
3. Rrjedh në klepsidër.
4. Inicialet e Selleck aktor.

5. Fillojnë rubrikën.
6. Ishte babai i Proknit dhe Filomelës.
8. Vitet pa kufij.
9. Mbyllin kanate.
10. U shit për një pjatë thjerza.
13. ... e shëndoshë në trup të shëndoshë.
14. Moore aktore.
17. Rocca aktore.
19. Janë përmasa.
20. Fund dhjetori.
23. Mbyllin krahun.
26. Fillojnë kalimin.
27. Duhen ruajtur.
32. Ishte Europa komuniste.
34. Agjenci Kombëtare Lokale
38. Berg kompozitor.
40. Të parat në Amsterdam.
42. Elsa këngëtare.
45. Memoria në computer
47. Me të nxjerrin trarë.
49. Në mes të dhomës.
50. Ekstreme kateti.
52. Kufijtë e lutjes.

- Forca e njeriut tregohet
në fatkeqësi, besnikëria e
mikut në fortunë.
- Ata që e kanë mënyrën e
tyre, besojnë se më e
rëndësishme në botë është
dashuria. Të varfërit dinë
se është paraja.
- Një ëndërr bëhet objektiv
kur ndërmerren veprime
për realizimin e saj.
- Udhëtimi, ashtu si
dashuria, është një
përpjekje për ta kthyer
ëndrrën në realitet.

ZBAVITJE

- Vetëm në ëndrrat tona jemi të lirë.
Pjesën tjetër të kohës kemi nevojë për
pagat.
- Asnjë ëndërr nuk bëhet realitet në
mënyrë magjike. Duhet djersitje, dëshirë
dhe punë e vështirë.

- Të premtoni vetëm atë që mund të
realizoni. Të realizoni më shumë se sa
premtoni.
- Dikur njerëzit studionin për të
përsosur veten e tyre. Tani studiojnë
për të shkaktuar admirimin e të tjerëve..

34. Sharif aktor.
35. Martin i Norma Rae.

36. Mund të jenë filmi.
38. Një jepet për hartim.
39. Ami i Maupassant.
41. Fundi i Turandot.
42. Halili këngëtare.
45. Neill i Jurassic park.
47. Pineda e Garcia Lorca-s.
48. Giorgio stilist

VERTIKAL
1. Morissette këngëtare.
2. Kilmer aktor.
3. Heche aktore.
4. Fillojnë tatëpjetën
5. Eshtë diapozitiv shumë i
ndjeshëm.
6. Mbyllin spitale.
7. Në krye të masave.
8. Bëjnë shirit me shi.
9. Qe vajza e Tantalit.
10. Janë më shumë se dëshira
12. Ishte dekret i sulltanit.
15. Qe mbreti i urtë i Pilos.
16. Quinn aktor.

17. Gasol i NBA.
20. Fillojnë garën.
21. Një pjesë e reformave.
26. Eshtë si biskotë.
28. Mund të jetë karmelitan.
29. Sjellin shi.
30. Bel i Maupassant.
31. Direk pa ekstreme.
33. Gjysma e bimëve.
34. Mbyllin një motor.
36. Eshtë bitum.
37. Fara këngëtare.
38. Hanks aktor
39. Stiller aktor.
40. Morrison rockstar.
42. Fillojnë masat.
43. Në krye të tabelës.
44. Derisa janë në fund.
46. Fund filmi.
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