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Presidenti: Po të ishte 
vërtet sukses reforma në 
drejtësi, Shqipëria asnjë 
minutë s’do ishte pa 
Gjykatë Kushtetuese

Presidenti i Republikës Ilir 
Meta mbajti dje në konfer-
encën “Sfidat e Sigurisë në 
Ballkan dhe roli i aktorëve 

të jashtëm në kohën e tranzicionit 
euroatlantik” disa qëndrime të for-
ta mbi reformën në drejtësi si edhe 
sjelljen e aktorëve vendas e të huaj 
rreth saj. Presidenti tha se reforma 
në drejtësi nuk është e suksesshme, 
por përkundrazi ka shkatuar krizë 
institucionale. Fakt për këtë si-
pas Kreut të Shtetit është mosfuk-
sionimi i Gjykatës Kushtetuese dhe 
mungesa e investimeve nga vendet 
e zhvilluar perëndimore. Në fjalim-
in e tij, Meta ka shigjetuar edhe mi-
sionin e Euralius në Shqipëri, ku 
sipas tij, ky mision me porosi poli-
tike, dha një përgjigje negative për 
tu përfshirë në proces, në kohën kur 
shorti i KED kishte dështuar për të 
dytën herë. Po ashtu, Meta nënvizoi 
se  Kushtetutën e vendit nuk mund 
ta shkelë askush, dhe aq më pak 
diplomatët apo komisionerët e huaj.

“Ne flasim për sukseset e re-
formës në drejtësi. Unë i jam 
shmangur kësaj çështje publik-
isht, pavarësisht se me partnerët 
ndërkombëtarë kam folur hapur 
prej kohësh. Po bën 3 vite nga mi-
ratimi me konsensus i reformës në 
drejtësi dhe mund t’ju them që po 
të ishte vërtet një sukses, Shqipëria 
asnjë minutë nuk do të ishte pa 
gjykatë kushtetuese. Kur është bërë 
reforma kam qenë kryetar kuvendit, 
kam thënë prit: Vettingu po, pat-
jetër, por do të kemi kujdes sepse 
mund të kërcënohet funksioni-
mi i Gjykatës Kushtetuese. Refor-
ma nuk bëhet me retorikë dhe pre-
sione, bëhet me standarde. Nëse 
reforma bëhet me emra atëherë nuk 
ka një reformë të qëndrueshme, 
por ka forma të reja për kapjen 
e institucioneve. Vijmë tek ras-
ti i Gjykatës Kushtetuese, sepse 
nuk mund të jem i qetë pa e nxjer-
rë këtë merak me ju. Dy herë janë 

hedhur shortet e KED-së, që është 
institucioni kryesor që ka të bëjë 
edhe me zgjedhjen e Gjykatës Kus-
htetuese dhe të Inspektorit të Përg-
jithshëm. Kam bërë përpjekjet më 
të mëdha që gjithçka të bëhet në 
përputhje me kushtetutën. Herën e 
dytë, si president duke ditur dësh-
timin e herës së parë që u humb një 
vit kohë dhe askush nuk mbante 

përgjegjësi, sepse njëra palë tho-
shte me ka dezinformuar ky, tjetri 
thoshte ky, papërgjegjshmëri totale 
përfshi edhe partnerin ndërkom-
bëtar. Kam kërkuar me shkrim an-
gazhimin e delegacionit të BE dhe 
Euralius dhe kam folur hapur, më 
takon si president, që të unifiko-
jmë një qëndrim të përbashkët, 
mos kemi debate, mos kemi kon-

testime dhe ditën e fundit Eura-
lius çon përgjigje se nuk vijmë dot 
në takim se jemi mision teknik, kjo 
do të thotë se ke marrë porosi poli-
tike. Unë nuk e di nga u mor kjo 
porosi politike. Bëhet fjalë për in-
stitucionet e këtij vendi. Kjo nuk 
mund të jetë drejtësi europiane, 
nuk do luftojë korrupsionin e krim-
in e organizuar më shumë, dhe në 
fund vijoni dëgjoni historitë e pesh-
qve. Kam  një pyetje për të gjithë: 
Ky EURALIUS s’i i jep një vërte-
tim një kryetari shumë të nderuar 
të Komsionit të Ligjeve për të zg-
jedhur një institucion që nuk ekzis-
ton në Kushtetutën e Republikës 
së Shqipërisë, në kundërshtim të 
hapur me Kushtetën e Shqipërisë. 
Unë kam thënë që në fillim dhe do 
e them prapë. Reforma në drejtë-
si do të jetë e suksesshme kur në 
Shqipëri të ketë më shumë inves-
time amerikane, gjermane, britan-
ike dhe nga vendet më të zhvillu-
ara, bizneset e të cilave kanë kriter 
kryesor sistemin e drejtësisë dhe 
gjykatave”, tha dje me bindje Pres-
identi. 

Më tej në fjalën e tij, Meta po-
hoi se i kishte kërkuar Drejtorit të 
përgjthshëm të Zgjerimit Danielsen, 
Komision vlerësimi për zbatimin 
e reformës në drejtësi. “Ne duhet 
t’i bëjmë të qartë kujdo që kushte-
tutën tonë nuk mund ta shkelë ask-

ush, as presidenti jo e jo, se ka vënë 
dorë mbi Kushtetutë dhe duhet të 
përgjigjet për çdo shkelje. Por asn-
jë ambasador, asnjë diplomat, as një 
komisioner dhe asnjë tjetër. I kam 
kërkuar që në fillim të tetorit, Dre-
jtorit të përgjthshëm të zgjerimit, 
zotit Danielson, që është një njeri 
shumë i përgjegjshëm. I kam thënë 
që ne jemi në një situatë të tillë. Ju 
shumë mirë që flisni për sukseset 
e reformës në drejtësi, por në kemi 
kaq kohë pa Gjykatë Kushtetuese. 
I kam thënë sillni një komision 
vlerësimi për zbatimin, sepse po 
ikën kaq kohë, të reformës, që ne 
vërtet të garantojmë që kjo është 
një histori suksesi për ne dhe për ju. 
Përmes kësaj reformë ne do të jemi 
më të besueshëm për të çelur ne-
gociatat dhe për tu anëtarësuar në 
BE”, deklaroi kreu i shtetit. 

 “Kërkova angazhimin e delegacionit të BE dhe Euralius dhe 
ditën e fundit Euralius çon përgjigje se nuk vijmë dot në takim se 
jemi mision teknik, kjo do të thotë se ke marrë porosi politike”

Politikë

Qëndrimi i fortë

Presidenti i Republikës bëri thirr-
je dje për përgjegjësi nga të gjithë 
aktorët kombëtarë dhe ndërkom-
bëtarë për të adresuar krizën në të 
cilën ndodhet vendi. “Shpesh dëg-
joj njerëz që thonë çfarë bën pres-
identi i Republikës. Dëgjojmë dhe 
histori nga më të ndryshmet. Pres-
identi i Republikës ka bërë dhe 
bën maksimumin me përgjeg-
jësinë e tij duke respektuar fry-
mën e kushtetutës, por presidenti i 

Republikës nuk mund të ulë në ta-
volinë dy apo tre njerëz që thonë 
ne nuk ulemi me  këtë sepse është 
kryeministër apo si kryeministër, 
apo edhe me dikë tjetër që thotë 
30 qershori do të jetë një ditë suk-
sesi e madhe për demokracinë 
në Shqipëri në këto kushte që 
jemi. Kjo situatë  kërkon përgjeg-
jshmëri  nga të gjithë aktorët ven-
das dhe aktorët ndërkombëtarë,  
kërkon paanësi”, deklaroi ai.

Presidenti sqaron
“S’mund të ulë në tryezë, njërin që 
s’pranon tjetrin dhe dikë që pohon 
se 30 Qershori do jetë ditë suksesi”

Presidenti Meta dje në konferencë

Konferenca e djeshme
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faqeve
Në konferencën për sigurinë në 
Ballkan, ish-presidentja e Repub-
likës së Kosovës, Atifete Jahja-
ga dhe Ministrja e Mbrojtjes Olta 
Xhaçka i kërkuan BE një angazhim 
më të madh he në Ballkanin Perën-
dimor. Sipas tyre, ndikimi rus dobë-
son edhe rolin e Europës në këtë 
rajon. “Rusia vazhdon të ketë in-
fluencë të madhe në Ballkan, sido-
mos përmes aleatit kryesor në ra-
jon, Serbisë”, tha Jahjaga.

Ndërkohë ministrja e Mbrojtjes 
pohoi se: “Vendet tona, shoqëritë 
tona, përballen me një kërcënim 
shumë real në formën e influencave 
të huaja të cilat synojnë të depër-
tojnë jo thjesht në qarqet politike, 
ekonomike apo institucionale, por 

edhe në mënyrë kapilare në sho-
qëritë dhe në komunitetet tona”. 

Tezën për ndryshimin e kufi-
jve, ish-presidentja Jahjaga e konsid-
eron një platformë të rrezikshme që 
rrezikon të hapë plagë të vjetra në ra-
jon. “Rajoni jonë është i ekspozuar 
ndaj një retorike të rrezikshme rreth 
ripërcaktimit të kufijve.Ky disku-
tim nënkupton kthimin tonë në të 
kaluarën të shënuar me periudha të 
dhunshme të vuajtjes dhe të përçar-
jeve”. I ashpër ndaj mbështettësit 
të tezës për ndryshimin e kufijve u 
shpreh edhe Presidenti i Shqipërisë, 
Ilir Meta. Sipas tij këto janë delir-
ime politikanësh që kërkojnë t’i 
kthejnë popujt e tyre në një film të 
parë në të shkuarën. 

Jahjaga dhe Xhaçka: Ballkani ka 
kërcënim real nga influencat e huaja

Politikë

Në fjalën e tij në konferencën e or-
ganizuar nga Shoqata George C. 
Marshall Shqipëri, kreu i shtetit 
Ilir Meta foli me tone kritike, ndaj 
tezave për bashkim të shqiptarëve 
në Ballkan. “Dëgjojmë shpesh ore 
pse të mos bashkohen të gjithë 
shqiptarët? Por natyrshëm, pse të 
mos bashkohen të gjithë serbët, 
pse të mos bashkohet të gjithë kro-
atët, të gjithë boshnjakët? Këto de-
lirime gjoja patriotike, më shumë 
se folklorizëm, janë diabolizëm i 
gjallë. Janë një përpjekje e politi-
kanëve autoritarë për tu shmangur 
nga llogaridhëniet e brendshme dhe 
për të provokuar tema të cilat pos-
tojnë vëmendjen e opinionit dhe 
shpesh e bëjnë këtë në mënyrë të 
koordinuar. Njëri pasion dhe tjetri 
zhyt. Ndërkohë, ikin të rinjtë nga 
Shqipëria, nga Bosnja, nga Ser-
bia, nga Kosova. Dhe na ftojnë të 
shikojmë një film që e kemi parë 
më parë.” theksoi Meta. Po ash-

tu kreu i shtetit theksoi se në dia-
logun me Serbinë, Shqipëria du-
het të respektojë institucionet e 
Kosovës dhe të punojë për unifi-
kimin e qëndrimeve të tyre. “Du-
het të kemi parasysh se kur bëhet 
fjalë për dialogun Kosovë-Serbi, 
Shqipëria në këtë çështje thjeshtë 
është një mbështetëse e këtij di-

alogu. Nëse Shqipëria hyn në këtë 
dialog cenon integritetin e in-
stitucioneve të Kosovës. Shqipëria 
ka njohur Republikën e Kosovës, 
ka qenë ndër vendet e para, e njeh 
dhe do ta njohë gjithmonë. Dhe kjo 
do të thotë se ne duhet të respekto-
jmë institucionet e Kosovës në dia-
logun me Serbinë. Kush thotë se do 
bisedojmë me Tiranën se do kufizo-
jmë serbët me shqiptarët, na fton të 
shohim filmin që kemi parë dekada, 
shekuj më parë në Ballkan. Gjërat 
duhet të jenë të qartë, nuk duhet 
të zbehim rolin konstruktiv, pozi-
tiv, që ka pasur dhe duhet të ketë 
Shqipëria. Detyra jonë është të nx-
isim unifikimin dhe konsensusin e 
përbashkët në Kosovë dhe të kërko-
jmë bashkërendim dhe koordinim 
me BE-në dhe SHBA. Nëse dikush 
mendon se duhet të angazhohet më 
pak Europa, apo më shumë Amer-
ika, bën shumë gabim”, nënviz-
oi Meta.

Pas deklaratave të kreut të Shtetit, 
Ilir Meta, për ngërçin institucional 
që ka sjellë reforma në drejtësi ka 
ardhur edhe reagimi i Edi Ramës. 
Me anë të një postimi në tëitter, 
Kryeministri i përgjigjet Presidentit 
duke i thënë që vettingu ka pastru-
ar sistemin e drejtësisë nga të kor-
ruptuarit. “Falë Vetingut, Gjyka-
ta Kushtetuese është sot një djep 
bosh pa shejtanin brenda! Kjo është 
më shumë se gjysma e një pune të 
madhe që kërkon durimin e kohën 
e saj.”-tha ai.  Në lidhje me tërheq-

jen e Presidentit për të ulur bash-
kë Ramën dhe Bashën për shkak të 
mungesës së vullnetit të këtyre të 
fundit, Kryeministri i kërkon Metës 
opinionin e tij për datën 30 qershor. 
“A e pengon mungesa e Gjykatës 
Kushtetuese Presidentin e Repub-
likës të mbrojë datën e zgjedhjeve 
që sipas Kushtetutës ai e ka dekret-
uar? S’e dimë opinionin e Presiden-
tit për këtë dhe bashkë me kritikat 
e tij, mezi e presim apelin e vonuar 
në mbrojtje të 30 qershorit.”- thek-
soi Rama.

Kufijtë dhe shqiptarët

Meta: Delirime gjoja patriotike që realisht janë 
diabolizëm i gjallë. Përpjekje e politikanëve autoritarë

Rama i përgjigjet Metës: Falë Vetingut, Gjykata 
Kushtetuese është sot një djep bosh pa shejtanin brenda

Ish-ministri i Drejtësiëë Ylli Man-
jani ka reaguar dje pas qëndirmeve 
të kryeministrit ndaj deklaratave të 
Presidentit Meta, Sipas Manjanit, 
me reagimin e tij Rama tregoi se për 
karrigen e tij dhe pushtetin që mban 
prej thuajse 6 vitesh ëhstë i gatshëm 
të shkelë çdo normë të shtetit ligjor 
e demokratik. 

Komenti i plotë i Manjanit
Në përpjekje të pa precedentë për 

të justifikuar mungesën e Gjykatës 
Kushtetuese, Kryeministri sqaron 
se: “më mirë djepi bosh se shejtani 
brenda”... Krejt pa lidhje është kjo 
shprehje Mirditore me mungesën e 
Gjykatës Kushtetuese. Gjykata Kus-
htetuese ka qenë më e balancuara 
dhe gjithnjë ka arritur të japë zgjidh-
je të pranueshme çdo mosmarrëve-
shje ndërmjet pushteteve. Gjyka-

ta Kushtetuese, me apo pa shejtan 
brenda, është garancia që Kushtetu-
ta dhe veçanërisht liritë dhe të dret-
jat themelore zbatohen.

Mungesa e gjykatës, automatik-
isht shtoi vendimmarrjen abuzive të 
qeverisë ndaj lirive dhe të drejtave 
themelore të njeriut. Raste pa fund 
e të përditshme të sjelljes abuzive, 
haptazi anti-kushtetuese të qeverisë, 
policisë dhe administratës na dëg-
jojnë veshët e na shohin sytë. Në 
Shqipëri, pas nxjerrjes nga funksio-
ni të Gjykatës Kushtetuese, nuk ka 
më asnjë pushtet apo autoritet tjetër 
të pavarur apo autonom. Qartësisht 
është vetëm qeveria e cila bën ç’a i 
do qefi.

Kushtetuta themeli i sundimit 
të ligjit ka rënë. Tani sundon vetëm 
qeveria! Ajo kontrollon gjithç-
ka. Punën, pagat, bankat, tele-

fonat, rrugët, pronat, jetën private, 
gjykatat, prokurorët po e po, medi-
at, fjalët në çdo faqe FB, shërbimet 
publike, biznesin privat, çdo gjë. 
Ndaj s’ka se si të ketë gjykatë Kus-
htetuese e Kushtetutë ky vend. Por, 
që shprehja Mirditore e përdorur 
nga Kryeministri të kishte kup-
tim, duhet të përdorej për QEVER-
INË. Aty është shejtani/djalli/dreqi i 
mallkum. Aty është ulur këmbëkryq 
dhe bën çfarë i do qejfi.

Në çdo sistem demokratik, 
qeveria është problemi dhe gjykatat 
janë mbi qeverinë për të siguruar 
që ky problem nuk bie në mënyrë 
abuzive mbi njerëzit. Edi Rama po 
rreket të na bindë për të kundërtën... 
Demokatikisht cilido Kryemi-
nistër që mbron tezën se më mirë pa 
gjykata sesa pa qeverinë e tij, është i 
papranueshëm. Shumë turp!

Reagimi i Ramës, Manjani: Mbron tezën 
më mirë pa gjykata sesa pa qeverinë e tij

Reagimi i Ramës në Twitter

Nishani, Jahjaga, Meta
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Rama fton Bashën 
për dialog pa 
kushte: 30 Qershori 
nuk negociohet
Kryeministri Edi Rama i 

drejtoi dje një letër pub-
like kreut të opozitës 
Lulzim Basha ku e fton 

këtë të fundit në dialog pa kushte. 
Rama shkruan se nga ana e tij 30 
qershori si një datë zgjdhjesh është e 
panegociueshme nga ana e tij, ndër-
sa për kreun demokrat e la të lirë 
hapësirën për të diskutuar në tryezën 
e dialogut. “Por Dialogu duhet të 
nisë pa humbur kohë, pavarësisht 
atyre që thoni e mendoni të bëni Ju 
në 30 qershor dhe pavarësisht faktit 
se unë 30 qershorin s’kam asnjë fuqi 
ligjore ta negocioj, edhe pse Ju jeni i 
lirë ta diskutoni në Tryezën e Dialo-
gut.”- shkruan ai. 

LETER PUBLIKE 
LULZIM BASHES

Zoti Kryetar,
Ju drejtohem me këtë letër pub-

like, në përpjekjen për t’i thir-
rur arsyes Suaj dhe për t’iu kthy-
er të vetmes rrugë që demokracia 
njeh, për trajtimin e mosmarrëvesh-
jeve mes palëve: Dialogut! Unë sig-
urisht, s’kam asnjë mirëkuptim për 
rrugën e zgjedhur prej Jush, qyshse 

braktisët marrëveshjen pozitive të 
17 majit 2017 dhe vendosët ta nxir-
rnit grupimin Tuaj, plotësisht jashtë 
shinave të shtruara në atë marrëve-
shje. S’kam se si ta mirëkuptoj as 
gjuhën e urrejtjes, as djegien e man-
dateve, as dhunën e frymëzuar e or-
ganizuar prej Jush, prej së cilës 
nuk jeni distancuar asnjëherë; për 
të cilën jeni akuzuar botërisht, me 
emër e me mbiemër, nga partnerët 
e miqtë e pazëvendësueshëm të 
Shqipërisë dhe si pasojë e së cilës 
sot, një numër jo i vogël ndjekësish 
Tuajt gjenden në duart e drejtësisë. 
S’kam si të mirëkuptoj kurrësesi, as 
bojkotin e paprecendentë të zgjedh-
jeve dhe lëre pastaj, shantazhin mbi 

vendin e mbi qytetarët e këtij vendi, 
se Ju nuk do t’i lini ata të votojnë në 
30 qershor.

Por mungesa e plotë e mundë-
sive të mia për të mirëkuptuar gjithë 
sa më lart, nuk më pengon, përkun-
drazi, më detyron t’Ju drejtoj publik-
isht, këtë herë me shkrim, ftesën për 
t’u ulur pa humbur kohë në Tryezën 
e Dialogut. Dialogun s’mund ta pen-
gojnë assesi, qoftë pozicioni Juaj 
ekstrem në lidhje me zgjedhjet 
vendore, qoftë pamundësia ime eks-
treme në lidhje me datën kushtetuese 
të zgjedhjeve.

Jeta politike nuk mbaron në 
30 qershor dhe që të jemi të qa-
rtë mes nesh, zgjedhjet në 30 qer-
shor Ju mund t’i vështirësoni, nëse 
do t’i shkoni deri në fund rrugës pa 
krye, ku po e udhëhiqni grupimin 
Tuaj politik, por s’ka asnjë shans që 
t’i ndaloni të zhvillohen. Por Dia-
logu duhet të nisë pa humbur kohë, 
pavarësisht atyre që thoni e mendo-
ni të bëni Ju në 30 qershor dhe pa-
varësisht faktit se unë 30 qershorin 
s’kam asnjë fuqi ligjore ta negocioj, 
edhe pse Ju jeni i lirë ta diskutoni në 
Tryezën e Dialogut.

Unë Ju ftoj në një dialog pa kus-
hte dhe në kushtet kur Shqipëria 

e shqiptarët, nuk meritojnë 
përkeqësimin e një situate politike 
krejt të pakuptimtë, e cila po u kus-
hton në mënyrë krejt të pameritu-
ar. Shumica dërrmuese e tyre, përf-
shirë edhe shumicën e atyre që si 
zgjedhës të pakicës, s’kanë votuar e 
s’kanë ndërmend të votojnë ndon-
jëherë për mua dhe qeverinë që dre-
jtoj, duan dialog mes nesh, e jo aca-
rim mes shqiptarëve dhe dëmtim të 
Shqipërisë, për shkakun tonë. Aq 
më pak duan çka Ju po u ofroni sot, 
në një rrugë ku, të kuptohemi, nuk 

është fare halli im se do shkoni keq 
e më keq politikisht si grupim, po ku 
edhe ata vetë janë të humbur dhe ku 
askush nuk del i fituar.

Me shpresën e vobektë se fte-
sa ime do të merret parasysh dhe 
me urimin, që përveç fjalive prop-
agandistike, të marr mbrapsht edhe 
përgjigjen pozitive për këtë ftesë, Ju 
lutem zoti Kryetar të pranoni shpre-
hjen e dëshirës sime të sinqertë për 
shëndet të patrazuar, për Ju person-
alisht dhe familjen Tuaj. Edi Rama, 
22 Maj, 2019

Politikë

Letra publike

Kreu i grupit të LSI-së, Petrit Vasi-
li në një postim në facebook de-
noncoi dje heqjen e 1.7 milion dol-
larëve nga buxheti i Ministrisë së 
Mbrojtjes për t’i kaluar Ministrisë 
së Brendshme, e fundit kjo që ka 
përllogaritur shpërblimin e policivë 
eqë kanë qëndruar në krye të de-
tyrës gjatë protestave të opozitës. 
Vasili shkruan se ky është një skan-
dal, që duhet hetuar, kjo pasi paratë 
e Fondit rezervë të qeverisë, të bux-
hetit të koncesioneve dhe të tender-

ave nuk preken, kurse Ministrisë se 
Mbrojtjes si institucion kyç i Sig-
urisë Kombëtare i zhvaten paratë.

Postimi i Vasilit
SKANDAL I!
Ministrise se Mbrojtjes i hiqen 

nga buxheti 1.7 milion dollare me 
firmen e Edi Rames per t’ja dhene 
Ministrise se Brendeshme. Nje mil-
ion e shtateqind mije dollare shper-
blim per policine sepse pati “mer-
iten” e turpshme qe te hidhte gaz 

helmues,te rrihte dhunshem dhe ar-
restonte qytetaret e pafajshem dhe 
mbrojti me zjarr egersisht te kor-
ruptuarit e qeverise.

Ministria e Mbrojtjes per te gen-
jyer NATO-n dhe nga qe gjoja nuk 
i dilnin parate per buxhetin, futi ne 
buxhetin e mbrojtjes edhe spita-
lin e traumes helikopteret e shende-
tesise dhe emergjencat civile,nder-
sa sot lejon ti marrin plot 1.7 milion 
dollare sevap per policine. Parate e 
Fondit rezerve te qeverise,te bux-

hetit te koncesioneve dhe te tender-
ave ku vjedh qeveria nuk preken 
kurrsesi,kurse Ministrise se Mbro-
jtjes si institucion kyç i Sigurise 
Kombetare i zhvaten parate.

Nje skandal i tille duhet hetu-
ar deri ne fund. Shteti i rënë pagu-
an mercenarizmin policor per tu 
mbajtur ne kembe edhe ca dite me 
shume. Shiheni vete Vendimin e 
turpshem te qeverise dhe kuptoni 
kete banditizem qeveritar te pade-
gjuar.

Skandali

Vasili: Rama i heq 1.7 milion dollarë Ministrisë së 
Mbrojtjes për t’ia kaluar Ministrisë së Brendshme

Letra e Ramës

Vendimi ndaj të cilit ka reaguar Vasili

Edi Rama
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Basha refuzon Ramën: 
Nuk pranojmë teatër në 
kurriz të shqiptarëve. 
Largimi i tij i 
panegociueshëm
Pasi kryeministri e ftoi pub-

likisht në dialog pa kus-
hte, kreu i PD-së, Lulzim 
Basha deklaroi dje nga 

Durrësi se largimi i Ramës është 
një hap i panegociueshëm që do ti 
hapte rrugë zgjidhjes së krizës poli-
tike. Basha tha se opozita që ai dre-
jton nuk do të pranojë teatër në kur-
riz të shqiptarëve. “Edi Rama ne 
nuk pranojmë teatër në kurriz të 
shqiptarëve, jemi ngritur kundër in-
teresave tona politike. Ai i ka ka-
pur të gjitha, por sot populli është i 
bashkuar. Për ti dhënë fund këtij te-
atri që i kushton vendit shumë kjo 
përballje ka sot në njërën anë paki-
cën më të tkurrur. Për ju është kjo 
betejë vëllezër dhe për ju do të jetë 
fitorja, që kurrë më Shqipëria të 
mos bjerë në duart e vetëm një nje-
riu dhe qeveria të mos jetë peng e 
kriminelëve. Largimi i Ramës është 
hapi i parë i panegociueshëm që do 
ti hapë rrugë zgjidhjes politike të 
krizës.”- tha ai. 

Qëndrimi
Sipas Bashës, në 30 qershor nuk 

do të ketë zgjedhje vendore, por 
theksoi se nëse ndodh e kundër-
ta shqiptarët do të hyjnë në çdo 
qendër votimi për të mos ndaluar 
kapjen e zgjedhjeve. 

“Edi Rama, kriminelët dhe oli-
garkët me të cilët uzurpoi pushte-
tin, vodhi zgjedhjet dhe po vjedh 
Shqipërinë, na propozojnë kapit-
ullimin. Edi Rama na propozon që 
me 30 qershor ne të bëjmë sehir, 
teksa ai bën një grusht shteti, një 
proces zgjedhor fallco, ku 1 milionë 
e 400 mijë qytetarë shqiptarë nuk 
kanë karta të vlefshme identiteti, 
pra kanë karta identiteti të skadu-
ara, potencialisht 1,4 milionë fall-
sifikime, në një proces zgjedhor, ku 
serveri i regjistrit të gjendjes civ-
ile ka rënë dhe regjistri manipulo-
het nga mëngjesi deri në darkë, siç 
e dini fare mirë ju durrsakët, siç e 
bëri Dako në 2015-n, ku regjistri i 
adresave është bërë lëmsh nga ma-
nipulimet e sejmenëve të pushtet-
it.  Na propozon Taulant Ballën dhe 
Damian Gjiknurin si rojtarë të zg-
jedhjeve, dy njerëz që po të heto-

heshin, siç do të hetohen 339-a dhe 
184-a, po kështu, do të jenë para 
togave të zeza të drejtësisë për të 
marrë dënimin e merituar.  Pra, na 
propozon një proces të dalë tërë-
sisht jashtë rregullave të Kodit Zg-
jedhor, në kundërshtim flagrant me 
ligjin, në kundërshtim flagrant me 
kushtetutën dhe mbi të gjitha të 
kriminalizuara edhe më shumë sesa 
zgjedhjet e 2017-s dhe zgjedhjet e 
2015-s. Na e propozon, pra, kapit-
ullimin na propozon që ne të ulim 
kokën e të pranojmë një tjetër pro-
ces fallc zgjedhor, kësaj radhe edhe 
pa garë, vetëm e vetëm për pushte-
tin e tij, për karrigen e tij, dhe për 
paktin që ka lidhur me krimin dhe 
me kriminelët. Edi Rama me këtë 
propozim i shërben vetëm kar-

riges së tij, vetëm pushtetit të tij 
dhe kriminelëve që e kanë sjellë 
në pushtet. Dhe për këtë arsye ka 
shkelur ligjin, ka shkelur kushte-
tutën, ka shkelur Kodin Zgjedhor 
dhe do që të shkelë mbi dinjitetin 
e çdo shqiptareje dhe shqiptari të 
ndershëm, mbi të ardhmen e fëmi-
jëve tuaj, do që të sakrifikojë fëm-
ijët e Durrësit, të rinjtë e Durrësit, 
pensionistët e Durrësit dhe të të 
gjithë Shqipërisë për pushtetin e 
tij korruptiv. Ky është propozimi 
i Edi Ramës për 30 qershorin, ka-
pitullimi i popullit para krimit, ka-
pitullimi i popullit para bandave të 
bëra njësh me pushtetin. Alternati-
va tjetër është alternativa e përball-
jes vendimtare deri në mposhtjen e 
kësaj bande, deri në fitore. Ky është 
kushtrimi me të cilët i kemi thir-
rur shqiptarët në këtë betejë, me 16 
shkurt, kjo është kauza për të cilën 

dogjëm mandatet, më të pastrat, 
të vetmet të pastra, dhe u rreshtu-
am në krahun tuaj për kauzën tonë 
të njerëzve të thjeshtë. Ky është 
kushtrimi me të cilin shqiptarët 
janë bashkuar në dhjetëra takime 
madhështore, kjo është shpresa 
që po lind e po mbulon anembanë 
vendin, që ka ngritur në këmbë 
Shkodër e Vlorë, Tropojë e Berat, 
Durrës e Korçë. Kjo është alternati-
va e përballjes në çdo qytet, në çdo 
shesh, në çdo rrugë, çdo ditë, çdo 
javë, dhe nëse tenton më 30 qershor 
zgjedhje fallco, zgjedhje me krimin, 
zgjedhje me hajdutët, përballje në 
çdo qendër votimi, në çdo kuti voti-
mi”, theksoi Basha  ë fjalën e tij. 

Më tej, kryedemokrati tha se 
Rama ka kapur sot parlamentin, 
popolicinë, drejtësinë, mediat krye-
sore, si edhe ekonominë me oli-
garkët. “Përballja ka sot nga njëra 
anë pakicën më të tkurrur të hor-
rave, zuzarëve, kriminelëve, gang-
sterëve dhe të politikanëve të ko-
rruptuar, pakicën e vesit, pakicën 
e krimit dhe pakicën e antivler-
ave, para shumicës më të vendosur 
dhe më të bashkuar dhe më morale 
që Shqipëria ka njohur. Por, fjalën 
vendimtare për zgjidhjen njëherë e 
përgjithmonë të plagëve që shkak-
tojnë këtë krizë, do ta kenë përsëri 
shqiptarët”. Më tej Basha bëri të di-
tur edhe alternativën që propozon 
për një ndryshim tërësor të sistemit. 
“Deputetë të zgjedhur drejtëpërdrejt 
në 100 zona maxhoritare apo sistem 
kombëtar me lista të hapura;   Senat 
që e ngadalëson dhe e bën transpar-
ent procesin legjislativ; President 
me kompetenca të plota që kon-
trollon dhe balancon pushtetet, 
pse jo, president të zgjedhur nga 
populli; Ndarje dhe balancim të 
pushteteve që garantojnë gjyqtarë 
dhe prokurorë të pavarur dhe që 
zbatojnë ligjin; Referendume pop-
ullore lokale dhe kombëtare që, 
sovrani, populli të ketë gjithmonë 
mundësinë, levën, për t’iu mbiv-
endosur çdo politikani që humb 
arsyen dhe kërkon të mashtrojë 
votuesit. Referendum për gjithçka 
që kanë të bëjnë me shëndetin, sig-
urinë, jetën”, tha ai. 

Krerët e 5 partive aleate historike të 
Partisë Demokratike, Fatmir Mediu 
i PR, Agron Duka i PAA, Nard Ndo-
ka i PDK, Dashamir Shehi i LZHK 
dhe  Vangjel Dule i PBDNJ, zhvil-
luan një bashkëbisedim të hapur me 
strukturat dhe simpatizantët e partive 
që drejtojnë. Në këtë organizim, që 
tashmë njihet si ‘Forumi për Zgjedh-
je të Lira’, u diskutua për krizën poli-
tike, institucionale dhe ekonomike në 
të cilin ndodhet vendi.
“Mbas 30 vitesh tranzicion, ka ar-
dhur koha që njëherë e përgjith-
monë zgjedhjet të zhvillohen të lira, 
të ndershme dhe të barabarta, me një 
‘qeveri Tranzitore’ pa Edi Ramën 
kryeministër.’”. 
Krerët e partive opozitare deklaruan 

se qytetarët nuk do të lejojnë që zg-
jedhjet e 30 qershorit të kthehen në 
një farsë të demokracisë. Duke i bërë 
apel të gjithë elementëve të përg-
jegjshëm të shoqërisë dhe politikës 
shqiptare, për të shmangur përplasjen 
dhe konfliktin, theksuan se: “është 
e domosdoshme krijimi i kushteve 
politike për ngritjen e një qeverie 
tranzitore; e cila do të çlirojë zgjedh-
jet, ekonominë dhe rrugën europiane 
të Shqipërisë, si dhe, pas tri dekadash, 
t’i japë fund trazicionit të tejzgja-
tur”. Ata e mbyllën takimin duke u 
bërë thirrje qytetarëve të angazhohen 
jo vetëm në moslejimin e zgjedhjeve 
farsë, por edhe në pjesëmarrjen sa 
më të gjerë në protestën e thirrur nga 
opozita e bashkuar në datën 25 maj.

Partitë opozitare aleate të PD-së: 
Koha për zgjedhje të lira, qeveri 
tranzitore pa Ramën kryeministër

Politikë

Takimi i djeshëm i partive opozitare

Basha në Durrës
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Hetimet e Prokurorisë së Tiranës 
për skandalin e kompanisë DH Al-
bania, e cila me dokumente të fal-
sifikuara fitoi tenderin e ndërtim-
it të lotit të parë të Unazës së Re 
dhe linjës së interkonjeksionit Bur-
rel-Peshkopi, janë shtyrë me 3 muaj 
të tjerë. Prokuroret janë duke kry-
er disa veprime të tjera hetimore, 
si dhe janë në pritje të letërporo-
sive nga Shtetet e Bashkuara, ku 
është kërkuar informacion për kom-
paninë dhe mënyrën e themelim-
it të saj në shtetin e Delaëere. Het-
uesit kanë dyshime se të dhënat e 

kompanisë mëmë të DH Albania, 
me origjinë në këtë parajsë fiskale, 
të jenë të falsifikuara. Prokuroria e 
Tiranës dyshon se falsifikimi i do-
kumenteve është bërë në vendin tonë, 
pasi në shtetit e Delaëere-it, ajo është 
regjistruar në 25 Qershor 2018 dhe 
jo në vitin 1998. Gjithashtu, edhe bi-
lanci i firmës është falsifikuar në ven-
dim tonë, sëbashku me firmën e Sek-
retarit të Shtetit të Delaëere-it. Edhe 
noterizimi i dokumenteve në Amer-
ikë është bërë nga një noter, i cili nuk 
ekziston. I vetmi person për të cilin 
është kërkuar arrestimi nga Proku-

roria është Avdjol Dobi. 26-vjeçari 
rezulton të jete përfaqësuesi i vetëm 
i kësaj kompanie, e cila fitoi tender 
me vlerë 30 milionë Euro nga shtetit 
shqiptar. Prej Dhjetorit të vitit të kalu-
ar nuk dihet asgjë se ku ai ndodhet. 
Dëshmia e tij është e rëndësishme, 
pasi mund të çojë në identifikimin e 
personave të përfshirë në këtë skan-
dal. Grupi hetimor mori në pyetje 
ish-Drejtorin e Autoritetit Rrugor, Af-
rim Qëndro dhe atë të OST, Klodian 
Gradeci. Të dy ish-drejtuesit mohuan 
të kenë kryer shkelje gjatë proce-
durave të tenderimit.

Shtyhen dhe 3 muaj të tjerë 
hetimet për skandalin e “DH Albania”

Një vit pas vrasjes së 
Mario Majollarit, autori 
i dyshuar është vetëm 
një hap larg lirimit nga 

qelitë e paraburgimit. Në përfundim 
të hetimeve, Prokuroria e Tiranës i 
është drejtuar gjykatës me kërk-
esën për pushimin e cështjes për 
Kastriot Gjuzin, me argumentin 
se nuk provohet të jetë ai autori i 
krimit që tronditi kryeqytetin.  Se-
anca paraprake për shqyrtimin e 
çështjes, është caktuar të zhvillo-
het me 28 maj. Gjyqtari paraprak 
ka thirrur në proces edhe palën e 
dëmtuar, në rastin konkret nënën e 
të ndjerit Mario Majollari. Famil-
jarët kanë shprehur shqetësim për 
lirimin e të dyshuarit dhe këmbën-
gulin që vrasja dhe motivet e saj 
të zbardhen, përderisa 28-vjecari 
nuk kishte konflikte me askënd. 
Kastriot Gjuzi u arrestua në 
Kosovë, me iniciativën e policisë, 
pa kaluar as 48 orë nga krimi i 
rëndë. Ai dyshohej se e ekzekutoi 
28-vjecarin për motive gjakmar-
rje, pasi babai i Mario Majollar-
it i kishte vrarë vëllain Ilir Gjuzi 
në vitin 2000. 12 orë pas vrasjes 
së Majollarit, policia deklaroi se 
kishte hedhur dritë mbi motivet e 
ekzekutimit të të riut dhe kishte 
identifikuar e shpallur në kërkim 
autorin e dyshuar, i cili u ndalua 
më pas në shtetin e kosovës..“Pas 
një pune intensive dhe profesion-
ale,  gjatë gjithë natës dhe orëve 
të para të mëngjesit, fiksimit të 
çdo prove në vendngjarje, si dhe 
një sërë veprimesh të tjera heti-
more, u bë e mundur zbardhja e 

ngjarjes.në kërkim u shpall Kas-
triot Gjuzi, pasi dyshohet se  rreth 
orës 20:25, në rrugën “Aleksandër 
Moisiu”, për motive hakmarrje-
je ka vrarë me armë zjarri Mario 
Majollarin”. Por, në fakt, Kastri-
ot Gjuzi, pret lirimin, pasi ndry-
she nga sa deklaroi policia natën 
pas vrasjes, më shumë se 12 muaj 
më vonë, nuk janë gjetur prova 
për fajësinë e tij, c’ka do të thotë 
se gjithcka kthehet në pikën zero. 
Vrasja e majollarit mbetet pa au-
tor. Madje, Gjuzi pas lirimit pritet 
të kërkojë dhe dëshpërblim për 

kohën që qëndroi prapa hekurave. 
Mario Majollari u ekzekutua me 
katër plumba mbrëmjen e 10 pril-
lit të një viti më parë, në rrugicën 
e shtëpisë së tij, vetëm 5 ditë pas 
ishte kthyer nga Suedia ku I ishte 
refuzuar azili. Ai ishte vetëm 8 vjec 
kur babai i tij vrau dy persona, krim 
për të cilin është kycur prapa hek-
urave, megjithatë jetonte me frikë 
e terror se do të vritej për motive 
gjakmarrje. Tashmë që edhe i dysh-
uari i vetëm për krimin është dre-
jt lirisë, pyetja që shtrohet është: 
Kush e vrau Marion?

Dy vite në arrati, 
kapet trafikanti 
33-vjeçar në 
Durrës
Një 33-vjeçar është arrestuar ditën e 
djeshme në Durrës. Ai ishte shpal-
lur më parë në kërkim për mbajt-
je dhe trafikim të lëndëve narko-
tike. Gjykata kishte caktuar masën 
e sigurisë “arrest me burg” në kor-
rik të 2017 për 33-vjeçarin me ini-
ciale A.D. “Vijon puna për kapjen 
e personave të shpallur në kërkim 
. Një tjetër person i kërkuar për 
trafik të narkotikëve vihet në pran-
ga. Seksioni për Hetimin e Narko-
tikëve , në vijim të punës për kap-
jen e personave të shpallur në 
kërkim , kapën dhe ndaluan shteta-
sin :A.D.,33 vjeç, banues në fsha-
tin Katund Sukth, Durrës. Kap-
ja dhe ndalimi u bë pasi Gjykata e 
Shkallës së Parë për Krimet e Rën-
da Tiranë, në datë 01.07.2017  
ka dhënë masën e sigurisë “Ar-
rest me burg “, për veprën penale 
“Trafik i lëndëve narkotike, kry-
er në bashkëpunim”, parashikuar 
në nenin 283/a/2 të Kodit Penal.
Materialet hetimore u referuan 
në Prokurorinë pranë Gjykatës së 
Shkallës së Parë për Krimet e Rën-
da Tiranë  për veprime të mëtejsh-
me”-njoftoi policia.

Humbet 
44-vjeçari në 
Kosovë, kërkohet 
ndihmë për 
gjetjen e tij

Policia e Kosovës kërkon ndi-
hmën e të gjithë qytetarëve për gjet-
jen e këtij personi të humbur. Ai 
quhet Hetem Dedaj, i lindur në vi-
tin 1975, banues në rrugën “19 Qer-
shori” në Podujevë. Për këtë person 
është njoftuar në Polici më datën 
16.05.2019 si i zhdukur, dhe që nga 
ajo datë nuk ka arritur që ta zbard-
hë rastin, dhe për këtë kërkojnë ndi-
hmën e qytetarëve, njoftoi Koha.
net.Policia kërkon që të gjithë ata 
që mund të ndihmojnë në identifi-
kimin e vendndodhjes së tij, të in-
formojnë Policinë e Kospvës në lin-
jën emergjente 192.

Një vit pas vrasjes së Mario Majollarit, 
Prokuroria kërkon pushimin e çështjes për Gjuzin

 Familjarët kanë shprehur shqetësim për lirimin e të dyshuarit dhe këmbëngulin që vrasja 
dhe motivet e saj të zbardhen, përderisa 28-vjecari nuk kishte konflikte me askënd. Kastriot 
Gjuzi u arrestua në Kosovë, me iniciativën e policisë, pa kaluar as 48 orë nga krimi i rëndë

Kronikë

Ai ishte vetëm 8 vjec 
kur babai i tij vrau dy 
persona, krim për të cilin 
është kycur prapa hek-
urave, megjithatë jetonte 
me frikë e terror se do të 
vritej për motive gjak-
marrje

Mario Majollari
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Një 40-vjeçar ka djegur veten 
këtë të mërkurë me benzinë në 
Ishull Lezhë. Mësohet se Nikolin 
Gjolaj 40 vjeç, i ka vënë flakën 
vetes në banesën e tij dhe si paso-
jë e plagëve të marra  ka humbur 
jetën në spitalin rajonal të Lezhës. 

Edhe pse u transportua me urg-
jencë në spital, 40-vjeçari nuk ar-
riti të shpëtonte pasi shkalla e dj-
egies ishte shumë e thellë. Policia 
dhe grupi hetimor ka nisur punën 
për zbardhjen e plotë të kësaj ng-
jarjeje të rëndë.

Mbikalimi i Fllakës 
mbetet një pikë e zezë 
për aksidente në Au-
tostradën Tiranë-Dur-

rës. Dy burra u aksidentuan për 
vdekje mbrëmjen e të martës , ndër-
sa shkak dyshohet se ishte gjend-
ja e rrugës dhe shkelja e rregullave 
të qarkullimit. Gjendja e rrugës, 
mungesa e ndriçimit natën dhe 
shkelja e rregullave të qarkullim-
it u bënë shkak për aksidentet që u 
morën jetën dy burrave. Aksiden-
ti i parë ndodhi rreth orës 21:45, 
pranë mbikalimit të Shën Vlashit 
ku një 55 vjeçar u përplas për 
vdekje nga një trajler teksa po qa-
rkullonte me biçikletë. 45 minu-
ta më vone, një burrë rreth të 50-
tave u përplas për vdekje nga një 
makinë teksa tentoi të kalojë au-
tostradën. Të dy viktimat sipas 
policisë janë ende të paidentifi-
kuar. Drejtuesit e mjeteve u sho-
qëruan për sqarimin e rrethanave 
të aksidenteve dhe përcaktimin 
e shkaqeve të aksidenteve të 
radhës në këtë pikë pike problem-
atike të autostradës.Makinat që 
dalin nga autostrada për tu futur 
në mbikalim përballen me rrugën 
e dëmtuar, çka i detyron të ulin 
shpejtësinë. Por këto manovra rri-
sin duke u rritur rrezikun për aksi-
dent nëse shoferi që vjen pas nuk 
ka kujdes.

Shoferi humb kontrollin e 
autobusit, 5 të plagosur në Tiranë

Shoferi i një autobusi të trans-
portit publik ka humbur kontrollin 
e mjetit për t’u përplasur me bor-
durën e një rruge në Tiranë duke 
lënë 5 pasagjerë të plagosur, pa 
rrezik për jetën. Policia tha se ak-
sidenti ndodhi rreth orës 21.45, në 
segmentin rrugor Institut-Bathore. 
Të lënduarit po marrin ndihmën e 
parë mjekësore, ndërsa grupi heti-
mor po punon për sqarimin e plotë  
të rrethanave të ngjarjes. /tvklan.al

Makina përplas këmbësorin , 
vdes 48-vjeçari në Ballsh

Një i ri, duke drejtuar makinën e 
tij ka përplasur dje  për vdekje një 
48-vjeçar në Ballsh. Edhe pse ndi-
hma mjekësore iu dha në kohë re-
kord, ai nuk mundi të shpëtonte për 

shkak të plagëve të rënda. Mëso-
het se viktima para momentit të 
aksidentit po ecte në këmbë buzë 
rrugës ku u përplas për vdekje. 
“Sot rreth orës 13:15, në qytetin 
e Ballshit, shtetasi G.M, 26 vjeç, 
banues në Ballsh, duke drejtuar 
automjetin tip “Benz” ka aksiden-
tuar shtetasin I.M, 48 vjeç, banues 
në Ballsh, i cili ishte duke ecur 
në këmbë. Për pasojë e përplas-
jes ka marrë dëmtime dhe pas ndi-
hmës së parë në Spitalin e Ballshit 
u trasportua për në Spitalin Rajon-
al Fier por gjatë rrugës ka ndërru-
ar jetë. Grupi hetimor po punon për 
dokumentimin ligjor dhe sqarim-
in e plotë të rrethanave të kësaj ng-
jarje”-thuhej në njoftimin zyrtar të 
policisë.

Kronikë

Një 15-vjeçare nga komuniteti rom 
në Fier u denoncua e rrëmbyer nga 
familjarët e saj në polici, por adoles-
hentja që u gjet në Berat deklaroi se 
kishte ikur nga shtëpia për tu mar-
tuar. Policia ka vendosur ta kthejë 
të miturën në banesë, ndërsa famil-
jarët akuzuan policinë për mënyrën 
si e trajtoi rastin. Familjarët u vunë 
në alarm dhe e denoncuan për të 
rrëmbyer, por vajza 15 vjeçare ishte 
larguar me dëshirë nga Fieri dre-
jt Beratit për tu martuar. Djalin me 
të cilin e mitura pretendonte se do të 
lidhte kurorë e kishte njohur në rr-
jetet sociale. Pas kallëzmit të rin-
jtë janë lokalizuar në Berat dhe janë 
ballafaquar me prindërit e vajzës, 
të cilët nga ana tjetër hodhën akuza 
edhe ndaj policisë për mënyrën si e 
trajtoi rastin.“Shefi i policisë tha se 
nuk ke të drejtë ti të marrësh çupën 

në shtëpi sot, çupa do të ikë te burri 
tha”- u shpreh i ati i saj. Ndërsa nëna 
e prekur nga ngjarja pohoi se ajo 
është shumë e vogël për të zgjedhur 
se cfarë është më e mira për të .“Ajo 
është vetëm një 15-vjeçe, nuk mund 
të vendosë për jetën e saj. E ven-
dos unë jetën e saj se jam prind”-tha 
e ëma. Martesat nën moshë janë një 
fenomen i përhapur masivisht mes 
komunitetit rom, por ligji i ndalon. 
Ndaj policia e Beratit ka vendosur 
ta kthejë vajzën në Fier pranë famil-
jes.”Edhe mund të jetë gënjyer nga 
ai person, mund ti ketë thënë fjalë 
të bukura që do të marr etj. Kush 
ma siguron mua? Nuk dua që va-
jza ime të shkojë atje, dua ta marr 
në shtëpi”-vijoi më tej ajo. Sipas 
statistikave, në Shqipëri, çdo tre 
ditë një fëmijë humb kontaktaktet 
me familjen.

Një aksident i rëndë automobil-
istik ndodhur ditën e djeshme 
në Rumani i mori jetën Oficer-
it të Kontaktit të Shqipërisë pranë 
Qendrës për Forcimin e Ligjit në 
Evropën Juglindore, Ervin Dervi-
na dhe bashkëshortes së tij.Lajmin 
e ka bërë të ditur Policia e Shtet-
it, e cila i shprehu ngushëllime edhe 
familjarëve të viktimave. “Policia 

e Shtetit shpreh dhimbjen dhe soli-
daritetin për familjarët e 41-vjeçarit 
dhe bashkëshortes, për humbjen e 
papritur dhe të parakohshme të të 
afërmve të tyre, si dhe është e an-
gazhuar maksimalisht dhe në bash-
këpunim të vazhdueshëm me au-
toritetet rumune për zbardhjen e 
shkaqeve të aksidentit”,- njoftoi 
policia.

Aksidenti i rëndë në Rumani, 
vdes efektivi shqiptar dhe 
bashkëshortja e tij

I vuri  flakën vetes, humbi 
jetën në spital 40-vjeçari 

Familja denoncon rrëmbimin e vajzës, 
15-vjeçarja rome: Ika për t’u martuar

Një grua rreth 40 vjeçe është ngu-
juar prej ditës së djeshme në banesën 
e saj në afërsi të komisariatit 4 në Ti-
ranë. Forca të shumta policie po ne-
gociojnë me të ngujuarën për të cilin 
nuk dihen arsyet e marrjes së një ven-
dimi të tillë. Komshinjtë tregojnë për 

Fax Neës se e ngujuara ka kërcënu-
ar edhe fëmijët e pallatit me thikë, 
ndërkohë që u kërkon uniformave 
blu që të largohen e ta lënë të qetë. 
Gruaja mësohet se ka dy vite që ka 
blerë hyrjen aty, ku jeton bashkë 
me nënën e saj.

Kërcënoi me thikë fëmijët e pallatit, 
ngujohet gruaja në banesën e saj

Mbikalimi i Fllakës, 
vend i rrezikshëm 
për aksidente, dy të 
vdekur në pak orë

Aksidentet e rënda 

 Aksidenti i parë ndodhi rreth orës 21:45, pranë mbikalimit të Shën 
Vlashit ku një 55 vjeçar u përplas për vdekje nga një trajler teksa po 
qarkullonte me biçikletë. 45 minuta më vone, një burrë rreth të 50-tave 
u përplas për vdekje nga një makinë teksa tentoi të kalojë autostradën

Mbikalimi i Fllakës

Aksidenti në Ballsh

Familja rome
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CMYK

Kryetarja e Komisionit të 
Medias, Fatjona Dhim-
itri, kërkoi dorëheq-
jen e Skënder Gjinushit 

nga gara për Kryetar të Akademisë 
së Shkencave. Deputetja e opozitës 
së re në Kuvend i cilësoi të nxitu-
ara, të padobishme dhe në kundër-
shtim me ligjin zgjedhjet për kreun 
e Akademisë. Të nxituara, të pado-
bishme dhe në kundërshtim me lig-
jin i cilësoi zgjedhjet që do të zh-
villohen më 24 maj në Akademinë 
e Shkencave, kryetarja e Komision-
it Parlamentar të Edukimit. Depu-
tetja e opozitës në Kuvend, Fatjona 
Dhimitri, në një deklaratë për medi-
at tha se zgjedhjet duhet të zhvillo-
hen pasi ligji i ri të hyjë në fuqi.

“Ju bëj thirrje të gjithë akade-

mikëve për të hyrë mos hyrë në aven-
turën e zgjedhjeve të 24 majit sa 
kohë ligjërisht duhet presin përpilim-
in dhe hyrjen në fuqi të kuadrit të ri 
ligjior. Të mos përfshihen në procese 
të parregullta ligjore. Theksoj se nuk 
ka asnjë nxitim për mbajtjen e zg-
jedhjeve të pretenduara me 24 maj, 
pikërisht tani që ndërtimi i ligjit për 
Akademinë e Shkencave ka hyrë në 
proces”-u shpreh ajo .

Dhimitri kërkoi largimin nga gara 
të kandidatit të vetëm, Skënder Gji-
nushit. “Edhe shkencën ne politikanët 
e partive politike do ta drejtojmë zoti 
Skënder Gjinushi? Zoti Gjinushi, 
tërhiquni nga zgjedhjet në Akadem-
inë e Shkencave, mos e censuro-
ni kornizën e mendimit shkencor të 
Shqipëri”-theksoi me tej Dhimitri. Në 

një reagim për mediat , Skënder Gji-
nushi e cilësoi politike deklaratën dhe 
tha se do të vijojë garën për kryetar të 
Akademisë së Shkencave. Më 24 maj 
zgjedhje do të ketë edhe për disa po-
zicione vakante, për zëvendëskrye-
tar të Akademisë, Sekretar Shkencor 
dhe kryetar të Seksionit të Shkencave 
Natyrore dhe Teknike.

Konkurimi

“Zgjedhjet në Akademi, të paligjshme”,  
Dhimitri: Gjinushi, tërhiqu nga mos e 
censuro kornizën e mendimit shkencor

Aktualitet

 Deputetja e opozitës në Kuvend, Fatjona Dhimitri, në një deklaratë për mediat tha se zgjedhjet duhet të zhvillohen 
pasi ligji i ri të hyjë në fuqi.“Ju bëj thirrje të gjithë akademikëve për të hyrë mos hyrë në aventurën e zgjedhjeve të 24 
majit sa kohë ligjërisht duhet presin përpilimin dhe hyrjen në fuqi të kuadrit të ri ligjior

Artan Fuga: Të ashtuquajturit reformatorë po rimarrin 
postet drejtuese duke hedhur në kosh reformën!
Po afrohen zgjedhjet farsë të 24 majit 
2019 në Akademinë e Shkencave. Ku 
kryetari do të bëhet përsëri kryetar, sek-
retari nënkryetar, dhe kryetari sekretar! 
Të njëjtët! Po ashtu sikur i quajti kryem-
inistri Edi Rama përpara më shumë se 
një vit e gjysmë më parë, këto lloj zg-
jedhjesh pa alternativa, pa kandidatë ri-
valë, pa platforma, mbyllur brenda rre-
thit të një njëzet vetëve në sallën e vjetër 
të Akademisë së Shkencave, i quante 
farsë. Të ashtuquajturit reformatorë po 
rimarrin postet drejtuese duke hedhur në 
kosh reformën! Tani luhet farsa e farsës, 
por si duket për kryeministrin, farsa nuk 
pranohej kurse farsa e farsës është gox-
ha e mirë, goxha e pranueshme, mjafton 
që fsheh farsën e vërtetë! Paralelisht po 
bëhen përpjekje të ethëshme, krejt të 
çmendura, që të aprovohet projektligji i 
Skënder Gjinushit me iniciativë të Eg-
lantina Gjermenit. Një farsë e farsës të 
farsës kjo. Krejt nul! Por, ja që nuk u ar-
rit të kalojë në Kuvend përpara datës të 
24 majit ku Akademia, shtet më vete, ka 
shpallur se do të bëjë zgjedhjet!

E turpëroi përjetë Kuvendin e 
Shqipërisë, ministrinë e arsimit dhe vetë 
qeverinë dhe kryetarin e saj! Kuvendit i 
deklaroi: Merru me ligje ti, llogje janë, 
ne vazhdojmë edhe për mandatin e ard-
hshëm disavjeçar të veprojmë me këtë 

ligj që është dhe që na le rehat në abuz-
imet dhe parazitizmin tonë.

Ministrisë së arsimit i tha: Shpre-
hu krenare që nuk bëre detyrën, dhe 
projektligjin ta morëm nga sirtaret dhe 
e çuam ku duam ne! Ti Besa Shahi-
ni shprehu e lumtur nëpër fejsbuqe dhe 
në ceremoni abetaresh duke bërë gjeo-
politikë me ëndërra akademish të bash-
kuara! Qeverisë i tha me ty jam në rreg-
ull : Të dhashë partinë në koalicion, ti 
më jep Akademinë ! E në kushtet kur 
Komisioni për Edukimin dhe Mejetet e 
Informacionit në Kuvend ka nisur pro-
cedurat antikushtetuese për të çuar për 
votim ligjin për reformimin e Akade-
misë së Shkencave, një problem mbetet 
i hapur. A është Akademia e Shkencave 
brenda ligjit sot, apo nuk është veçse një 
institucion i vetëdalë jashtë ligjit, i palig-
jshëm, a bën dot zgjedhje të ligjshme, 
madje a ka shkelje të rënda të ligjit në 
fuqi atje për vite me rradhë? Me cilët po 
komunikon Kuvendi? A duhet drejtuesit 
e Akademisë së Shkencave të dëgjohen 
nga Kuvendi, apo ata fillimisht duhet të 
investigohen e dëgjohen nga Kontrol-
li i Lartë i Shtetit, nga shërbimet e min-
istrisë të financave, dhe madje ndofta 
edhe nga Prokuroria? Konflikti i intere-
sit vazhdon prej dekadash në Akadem-
inë tonë të Shkencave ku paraja publike 

menaxhohet pa zbatuar as rregullat dhe 
parimet që evitimi i konfliktit të intere-
sit kërkon. Pranda një kopje libri të shi-
tur ka një kosto reale që mund të shko-
jë nga 200 deri 300 mijë lekë të vjetra. 
Kujdes, po flas për 1 kopje. Prandaj 
nga libra që botohen me një tirazh edhe 
prej 300 ose 400 kopje shiten pas vitesh 
vetëm 20 ose 30 kopje. Prandaj tenderat 
bëhen në atë mënyrë që fituesit janë po 
të njejtët. Prandaj paguhen recenzentë 
që nuk kanë kompetenca në fushën ku 
paraqiten si të tillë ose redaktorët shken-
corë ndodh që janë vetë autorët. Prandaj 
akademikët që janë në administratë, me 
përjashtim të njerës, marrin copën e lu-
anit nga paraja e shtetit për botimet. 
Vetë shkruaj vetë vulos, kjo është mo-
toja e Akademisë të Shkencave. Es-
htë bërë kërdia në menaxhimi e keq të 
parasë publike. Rendimenti financiar 
zero. Zero ! Projektligji i ri që paraqet 
Akademia e Shkencave dhe ku depu-
tetët kanë bërë vetëm rolin e postjer-
it nuk lëviz as qimen nga kjo gjendje. E 
ripërsërit dhe e certifikon atë ! Deputetët 
iniciatorë, me në krye zonjën Eglanti-
na Gjermeni, as i kanë njohur cilat janë 
problemet për t’u dhënë zgjidhje atyre 
me një kuadër të ri ligjor ! Unë pyes 
nëse ka autorë studimesh që kanë marrë 
pagën e përmuajshme për një studim të 

bërë dhe pastaj Akademia e Shkencave 
i ka paguar përsëri si autorë, duke bërë 
që i njejti person, për të njejtën punë, 
të paguhet dy herë nga paraja publike ? 
Nuk jam unë që duhet të investigoj. Unë 
ftoj shërbimet e specializuara të inves-
tigojnë. Autoritetet e shtetit duhet të bë-
jnë detyrën e tyre. Se një institucion i 
kalbur infekton gjithçka përrreth ! Por, a 
janë të ligjshme veprimet ose mosvep-
rimet e Akademisë së Shkencavenë këta 
dy vitet e fundit ? Unë them me bind-
je mesa gjykoj që Akademia e Shken-
cave ka dalë nga shtrati i ligjit. Pra, 
edhe zgjedhjet atje janë të paligjshme, 
edhe kandidaturat e shpallura të palig-

jshme, edhe zgjedhjet farsë që po kry-
hen në 24 maj 2019 janë po ashtu krejt 
të paligjshme. Ja çfarë thotë ligja në 
fuqi fare qartë e pa lejuar asnjë ekuiv-
ok : « Kohëzgjatja e mandatit të Krye-
tarit dhe Zëvendëskryetarit është 4 vjet, 
ndërsa e Sekretarit Shkencor dhe e dre-
jtuesve të seksioneve është 5 vjet. » 
Gjithçka është qartë, e patejkalueshme. 
Edhe për Sekretarin Shkencor, edhe për 
kryetarët e seksioneve! Ja përse të gji-
tha vendimet e asambleve të Akademisë 
së Shkencave janë nul. Ja përse edhe 
grupi i punës që thërritet nga Komisio-
ni i Edukimit dhe Mjeteve të Inform-
imit Publik e ka mbaruar mandatin e 
tij përcaktuar në urdhërin e konstituim-
it të tij të ministres të arësimit. Mandati 
i tij nuk shkonte më larg sesa përgatitja 
e projektligjit dhe dorëzimi i tij në sir-
taret e ministrisë. Ja përse edhe këshil-
li ekzekutiv që drejton veprimtarinë e 
përditshme të Akademisë drejton në fakt 
një institucion pa busull, pa legjitimitet, 
pa strategji. Kjo është arsyeja që kon-
trolluesit e Akademisë së Shkencave pa 
pritur ligjëvënësit nxitohen të bëjnë zg-
jedhjet. Ata duan të mbyllin këtë çësht-
je sa më shpejt, ta vendosin shoqërinë 
dhe shtetin përpara faktit të kryer, dhe të 
vazhdojnë historinë në avazin e saj që 
duhet të dali në dritën e diellit !

Fatjona Dhimitri

Skënder Gjinushi

Artan Fuga
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CMYK

Sociale

Ashtu siç ishte parashikuar 
këtë të mërkurë ka nisur 
protesta e studentëve. Ata 
kanë kërkuar përmes thirr-

jeve që qeveria të mbajë premtimet e 
saj të dhëna pas protestave masive në 
dhjetorin e vitit të kaluar, ku mijëra të 
rinj shpallën 8 kërkesa të panegoci-
ueshme ndaj qeverisë. Ata u grum-
bulluan përpara ministrisë së Arsimit 
duke kërkuar plotësimin e kërkesave 
të tyre. Studentët kanë parashtruar 14 
kërkesa, por thonë se sot në ministri 
do të dorëzojnë 5 prej tyre. 

Në muajin dhjetor të vitit të kalu-
ar studentët nisën protestat masive 
para Ministrisë që zgjatën deri në 
muajin shkurt. Ata kërkuan tarifa 
më të ulëta si dhe përmirësimin 
e kushteve në universitete. Pas 
protestave të atëhershme u prezantua 
nga qeveria dhe Pakti për Univer-
sitetin i cili dukej se do ti jepte 
zgjidhje kërkesave të studentëve. 
Të pakënaqur nga zbatimi i Paktit 
për Universitetin të cilit qeveria dhe 
Ministria e Arsimit i bëri aq shumë 
reklamë studentët iu rikthyen dhe 
njëherë protestave ditën e djeshme. 
Ata kërkojnë dhe njëherë arsim 
më cilësor, rritje të buxhetit për 
arsimin, kartën e studentit si dhe 
përmirësimin e kushteve në kon-
vikte. Vetë studentët u shprehen se 
arsyet e rikthimit të protestës lidhen 
me premtimet e pambajtura të qever-
isë sa i përket kërkesave të tyre.

Ashtu si në protestat e para 
edhe dje, studentët bënë thirrje për 
plotësimin e kërkesave të tyre, ndër-
sa nuk kanë munguar edhe goditjet 
e godinës së ministrisë, ku edhe 
janë thyer xhamat. Po ashtu të rinjtë 
kanë hedhur edhe tymuese, ndërsa 
në formë simbolike janë ndezur një 
grumbull me letra. Ndryshe nga 
protestat e mëparshme, duket se 
ajo e djeshmja ishte e tensionuar. 
Studentët mblodhën letra shuk me 
të cilat “goditën” ministrinë, të 
zhgënjyer që Pakti për Universitetin 
i premtuar nga kryeministri Edi 
Rama dhe qeveria nuk sollën asnjë 
ndryshim në jetën e tyre. Gjatë 
fjalës së tyre të rinjtë paraqitën pesë 
kërkesa për ministrinë e Arsimit 
duke pretentuar se qeveria nuk e 
zbatoi paktin për universitetin dhe 
se gjendja në arsimin e lartë nuk ka 
pasur asnjë përmirësim. Kërkesat e 
studentëve përfshinin:

1. Rrëzimin e ligjit të Arsimit 
të Lartë

2. Arsim cilësor për gjithë 
të rinjtë duke mundësuar 
mbështetjen financiare në të 
dyja ciklet e studimit.

3. Rankim i programeve sipas 
modeleve më të mira bash-
këkohore

4. Rritja e peshës së për-
faqësimit në Institucionet e 
Arsimit të Lartë

5. Autonomi reale e IAL dhe jo e 
diktuar nga bordet qeveritare.

Protesta

Studentët para Ministrisë: Pakti për Universitetin, 
propaganda. Janë 14 kërkesa që duhen plotësuar

 Mes tjerash studentët theksuan se 
qeveria i ka gënjyer, ndërsa nënvi-
zuan se propaganda e ndjekur prej saj 
tashmë ka dështuar përfundimisht. 
Studentët e nisën protestën me thirrje 
ndaj ministres Besa Shahini, ‘E duam 
Arsimin si gjithë Europa’, ‘Studentët 
e Bashkuar kanë për të fituar’, ‘Duam 
të drejtat tona’. Më tej ata bënë thirrje 
të fuqishme me megafon, me rime 
duke thënë: ‘Ju luftoni për karrige/ 
Për studentët jeni armiqë!/ Ju po 
vidhni vendin tuaj/ Asnjë punë për 6 
muaj!’. Ndërkohë në murin rrethues 
të godinës së ministrisë u vendosën 
pankarta ku ishin të shkruara kërkesat 
e tyre si dhe mesazhe për politikën 
dhe qeverinë. “Kjo protestë është 
mbarëkombëtare dhe zhvillohet për 
mosplotësimin e atyre pikave që ne 
kërkuam në dhjetor dhe në janar. I 
themi drejtuesve të shtetit që ne nuk 
do tërhiqemi. Pakti përvecse ka dësh-
tuar po shihet si propagandë për tu 
hedhur hi syve studentëve”- u shpreh 
njëri prej studentëve protestues. 

Reagimi i Shahinit
Ministrja e Arsimit, Sportit dhe 

Rinisë, Besa Shahini e ka cilësuar 
si një cënim të rëndë të imazhit të 
studentit protestën e zhvilluar nga një 
grup studentësh këtë të mërkurë. Në 
një postim në “Facebook”, Shahini 
shprehet se në protestë nuk ishin 
studentët e vërtetë të dhjetorit që i 
hapën rrugë Paktit për Universitetin 
por një grup individësh partiakë. 

Sipas ministres thyerja e xhamave 
ishte një tregues i politikës opoiztare 
ndërsa thekson se qeveria do të vijojë 
të përmbushë kushtet e premtuara për 
studentët. “Ishte një trishtim për mua, 
por edhe një cënim i rëndë i imazhit të 
Studentit Protestues, që sot para Min-
istria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë një 
grusht individësh partiakë e rrëmbyen 
me dhunë masën e vogël të studentëve 
duke e kthyer në sfond dhune.”- u 
shpreh Shahini. Ajo tha se qeveria 
dhe Ministia e arsimit do të vazhdojnë 
të mbajnë angazhimet e Paktit për 
Universitetin, që sipas saj ka sjellë në 
jetën universitare bibliotekën digji-
tale, portalin e transparencës, bursat 
për ekselentët e studentët në nevojë, 
kantieret për përmirësimin e kushteve 
nëpër konvikte, zhvillimin e kartës 
për 110 mijë studentë të universi-
teteve publike.” Ndërsa kryeministri 
Rama publikoi dje një video me të 
dhëna, që siç shprehet ai, premtimi 
për studentët është një realitet i për-
funduar me korrektësi.

Reagimi i Balliut
Ish-deputeti i PD-së, Klevis 

Balliu, mbështeti dje potestën e 
studentëve sot para Ministrisë së 
Arsimit. Përmes një postimi në rrje-
tet sociale, Balliu tha: “Sot duhet të 
tregoni fuqinë dhe energjinë tuaj“. 
“Sot studentët në protestë. Sytë e 
mbarë kombit janë tek ju. Sot duhet 
të tregoni fuqinë dhe energjinë 
tuaj”, shkruajti ai.

Pse nuk është zbatuar Pakti për Universitetin

Pas protestave të studentëve që nisën më 5 dhjetor të vitit të kaluar për një arsim më cilësor 
qeveria Rama doli me nje Draft Pakt për Universitetin me anë të të cilit pretendohej se do 

ti jepej zgjidhje 8 pikave që kërkonin studentët, por mesa duket studentët nuk po shohin asn-
jë përftim nga ky pakt. Nëse do të shihen zhvillimet e fundit që kanë ndodhur në universitet 
shqiptare vërehet qartë se shumica e pikave të përmendura në pakt nuk kanë gjetur zgjdhje; 
dhe ato që prendohet nga ana e qeverisë dhe Ministrisë së Arsimit se tashmë janë zgjidhur 
duket qartë se janë zgjidhje gjysmake.

Një nga pikat kryesore që studentët kërkonin me ngulm të zbatohej ishte ulja e tarifave në 
të gjitha programet e studimit, një pikë e cila nuk u zbatua totalisht pasi përgjysmimi i tarifës 
u bë vetëm për studentët e Bachelor-it ndërsa shumica dërrmuese e studentëve të masterit do 
të vazhdojë të paguajë tarifa vjetore nga 60,000 deri në 115,000 lekë (të reja) në vit pasi për-
jashtim bënë vetëm studentët e ekselencës. Kjo u justifikua nga qeveria me faktin që masteri 
ishte “luks” jo i domosdoshëm. Por si mund të konsiderohet vazhdimi i studimeve në programin 
master një luks kur të gjithë e dimë shumë mirë që mundësia e punësimit vetëm me diplomën 
Bachelor, është e pamundur në tregun shqiptar të punës? Përgjigjja i mbetet qeverisë dhe 
Ministrisë së Arsimit të cilët dhe dje deklaruan se pakti po zbatohej me përpikmëri. Karta e 
studentit ishte fasada e radhës për të cilën qeveria bëri kaq shumë zhurmë, por që studentët 
akoma nuk kanë gjetur zgjidhje.

Një nga pikat me të cilën studentët bashkoheshin njëzëri ishte dhe punësimi i studentëve 
pas mbarimit të studimeve të larta. Qeveria ka treguar se nuk ka asnjë plan konkret për këtë 
duke i lënë të rinjtë të papunë, të varfër dhe me dëshirën për të ikur nga vendi i tyre duke i 
hedhur sytë nga vendet evropiane. Qeveria kërkoi ti hedhë hi syve studentëve me punësimin 
e pak studentëve ekselentë në administratën e shtetit, por i la të pashpresë dhe në mëshirë të 
fatit pjesën tjetër të studentëve. Studentët gjithashtu kërkuan rrëzimin e ligjit për arsimin e 
lartë pikë e cila as që u mor parasysh nga qeveria por konsideroi të panegociueshëm jo vetëm 
rrëzimin e këtij ligji, por edhe ndryshimin e pjesshëm të tij.

Duke marrë parasysh që pothuajse asnjë nga kërkesat e studentëve nuk u mor parasysh 
dhe që Pakti për Universitetin ishte thjesht fasada e radhës e qeverisë studentët u rikthyen 
dje në rrugë në kërkim të të drejtave të tyre. Në fund të protestës së djeshme studentët kanë 
pohuar se për organizimin e tyre në ditët në vijim do të njoftojnë përmes rrjeteve sociale.
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Qeveria e Kosovës: 
Do t’ju trajtojmë si 
Serbinë, me tarifa 
doganore 100%
Për herë të parë që nga çlir-

imi i Kosovës, shkëputja 
e saj nga sundimi serb dhe 
krijimi i shtetit të saj të pa-

varur, po ravijëzohet sa vjen e më 
qartë një hendek shumë i madh që 
është krijuar sidomos me qendrimet 
e fundit politike, diplomatike e tar-
ifore armiqësore ndaj Prishtinës 
nga ana e qeverisë Rama. Kjo u 
dëshmua edhe në takimin dypalësh 
të subjekteve kryesore ekonomike 
dhe institucioneve financiare të të 
dy vendeve, të organizuar dy ditë 
më parë.

Shqipëria dhe Kosova mbyllën 
pardje një takim për lehtësimin e 
tregtisë, por duket se, në vend të le-
htësimit, një luftë e re – jo vetëm 
tregtare - edhe më e ashpër, është 
shfaqur në sfond. Angazhimi sipër-
faqësor i qeverisë shqiptare për të 
lehtësuar tregtinë nuk ka funksionu-

ar teksa Kosovës i ka humbur duri-
mi. Nëse Shqipëria nuk heq barrier-
at penguese për miellin, birrën dhe 
pataten në dy muajt në vijim qever-
ia e Kosovës do të aplikojë reci-
procitetin në marrëdhëniet tregtarë 
me Shqipërinë, duke lajmëruar një 
taksë 100 për qind për prodhimet 
shqiptare, pohoi Nikolin Jaka, 
Kryetar i Dhomës së Tregtisë së Ti-

ranës, pjesëmarrës në këtë takim.
Kjo masë ekstreme do ta bara-

zonte Shqipërinë me Serbinë sa i 
përket tarifimit 100% doganor. Si-
kurse dihet tashmë, masa e tari-
fimit ndaj Beogradit u mor për të 
sfiduar politikat përçarëse në botë 
kundër Kosovës, të ndjekura nga 
qeveria serbe. Dhe mund të thuhet 
se një masë e tillë, jo vetëm ekono-
mike, ka qenë tejet e suksesshme 
për Kosovën. Por kërcënimi se edhe 
ndaj Shqipërisë do të vendoset e 
njejta masë pa dyshim që e vendos 
edhe vendin tonë në radhët e armi-
qve të saj. Ky është rezultati skan-
daloz i marrëveshjeve të fshehta për 
ndarje territoresh, në të cilat është 
angazhuar në mënyrë të turpshme 
qeveria shqiptare dhe kryeministri 
Edi Rama vetë. Kjo politikë e Ti-
ranës zyrtare është kritikuar ashpër 
në Kosovë, nga pjesa më e madhe e 
opinionit dhe e politikës shqiptare, 
duke qenë se sjell ujë në mulli-
rin e revanshistëve serbë dhe nuk 
është aspak në interes të popullsisë 
shqiptare, sin ë Kosovë dhe aq më 
pak në Shqipëri.

Jaka tha se qeveria e Kosovës ka 
marrë angazhim që të heqë të gji-
tha pengesat për eksportet shqiptare 

në Kosovë, por qeveria shqiptare 
nuk po i plotëson angazhimet e veta 
në lidhje me disa kërkesa emerg-
jente të konsideruara nga bizneset e 

Kosovës. Në një sondazh të zhvil-
luar me bizneset e Kosovës në lidh-
je me klimën e tregtisë me rajon, 
Shqipëria është renditur e dyta pas 
Serbisë për barrierat e larta treg-
tarë që aplikon më Kosovën. Mad-
je autoritetet atje kanë deklaru-
ar se Shqipëria u rendit gati njësoj 
se Serbia për barrierat tregtare ndaj 
mallrave nga Kosova.

Të lodhur nga premtimet boshe, 
teksa në realitet barrierat treg-
tare vetëm sa shtohen, qeveria e 

Qëndrimi

Banka Botërore ka përkeqësu-
ar vlerësimin e saj për avanci-
min e projektit për burimet ujo-
re dhe ujitjen zbatuar nga qeveria 
shqiptare. Në një rishikim të fun-
dit të projektit, BB ka cilësuar pro-
gresin e përgjithshëm në funksion 
të arritjes së objektivave nga nive-
li “i kënaqshëm” që ishte më herët 
në “relativisht i kënaqshëm”. Pro-
jekti, me kosto 66.7 milionë dol-
larë, mbështetur nga Banka, mori 
aprovimin në nëntor 2012 dhe si-
pas datës origjinale duhet të 
mbyllej më 31 maj 2018. Por në 
atë kohë u kërkua rishikim dhe 
mbështetje e dytë nga BB, e cila 
u aprovua dhe kaloi si datë të re 

të mbylljes 31 majin 2020. Por 
çfarë thotë konkretisht Banka në 
raportin e rishikuar dhe publi-
kuar këto ditë? “Një numër aktiv-
itetesh janë ngadalësuar për arsye 
të ndryshme, ndërkohë që disa të 
tjera janë nën prokurim ose për-
gatitje, një vit para mbylljes së 
projektit. Nga ana tjetër, puni-
met në Krutje kanë ecur mirë dhe 
kanë shënuar progres sa i për-
ket çështjeve të mbrojtjes, si dhe 
janë zgjidhur aspekte të identi-
fikuara më parë dhe punimet do 
të mbyllen. Lidhur me aktivitete 
të tjera kryesore si rehabilitimi 
i pesë skemave shtesë sa i për-
ket supervizimit inxhinierik dhe 

kontraktorit janë prokuruar dhe 
pritet që të nisë puna. Për një pjesë 
tjetër janë duke u zhvilluar dëgje-

sa publike dhe prokurimi do të nisë 
së shpejti. Asistenca teknike për 
bashkitë lidhur me ofrimin e shër-
bimit të ujitjes monitorimin dhe 
vlerësimin është në fazat e fundit 
të prokurimit, shumë i vonuar.

Mbështetja institucionale për 
Kadastrën e Ujit është në fazën 
finale të prokurimit. Edhe kjo 
shumë e vonuar por aktiviteti do 
të nisë dhe granti është zgjatur në 
kohë për të lejuar një kompletim 
të suksesshëm të tij. Progresi i 
përgjithshëm si dhe cilësia e zba-
timit vuajtën gjatë periudhës së 
tranzicionit me shqetësime të lid-
hura kryesisht me vlerësimin dhe 
monitorimin, mbrojtjen dhe vi-

jimin që nga vlerësimi i bërë nën 
projektin e përfshirjes sociale” thu-
het në dokument.

Projekti për burimet ujore dhe 
ujitjen përbëhet nga katër kom-
ponentë ku i pari është ai për re-
habilitimin e sistemit të kullimit 
dhe ujitjes, si dhe digat, me kos-
to mbi 60 milionë dollarë. Kom-
ponenti i dytë për mbështetjen in-
stitucionale për ujitjen e kullimin 
ka një kosto 1.71 milionë dol-
larë duke vijuar më pas me kom-
ponentin e tretë për menaxhimin 
e integruar të burimeve ujore me 
një kosto 4 milionë dollarë dhe e 
fundit mbështetja e zbatimit me 
0.99 milionë dollarë.

Banka Botërore, “notë pakaluese” Shqipërisë për projektet e ujit

Ekonomi

Kërcënimi se edhe ndaj 
Shqipërisë do të vendoset e 
njejta masë pa dyshim që e 
vendos edhe vendin tonë në 
radhët e armiqve të saj. Ky 
është rezultati skandaloz i 

marrëveshjeve të fshehta 
për ndarje territoresh, në 
të cilat është angazhuar në 
mënyrë të turpshme qever-
ia shqiptare dhe kryeminis-
tri Edi Rama vetë

Në periudhën ja-
nar-prill janë shitur në 
vendin fqinjë mallra 
me vlerë 8.9 miliardë 
lekë, me një rritje prej 
52% në raport me të 
njëjtën periudhë të vitit 
të kaluar

52
Kjo masë ekstreme 
do ta barazonte 
Shqipërinë me 
Serbinë sa i përket 
tarifimit 100% 
doganor100%

Dogana e Morinit në kufi me Kosovën
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 Monedha e përbashkët nuk po 
ndal rënien në tregun vendas. Si-
pas kursit zyrtar të Bankës së 
Shqipërisë, një euro u këmbye 
dje me 122.4 lekë, duke rënë me 
0.21 lekë në raport me ditën e 
mëparshme. Ky është niveli më 
i ulët që nga 24 tetori 2008, kur 
euro u këmbye me 122.38 lekë. 
Që nga e premtja e javës që kalu-
ar, nënçmimi i euros është përsh-
pejtuar dukshëm. Në 4 ditë euro 
ka humbur 0.69 lekë.

Aktorët e tregut pohojnë se 
përveç faktorëve të zakonshëm, që 
kanë ndikuar në dobësimin e eu-
ros vitet e fundit, të lidhura me 
ofertën e lartë në raport me kërk-
esën, në nënçmimin e fortë të 
ditëve të fundit ka ndikuar dhe një 
transaksion i madh këmbimi i kry-
er nga një prej bankave të mëdha 
në vend, çka ka ulur kuotimin e 
euros.

Për të dytën ditë radhazi, në 
rënie kanë qenë edhe të gjithë val-

utat e tjera. Dollari ra me 0.29 
lekë, në 109.24 lekë, paundi me 
0.61 lekë në 138.92 lekë dhe fran-
ga zvicerane u këmbye me 108.53 
lekë, me rënie 0.33 lekë. Që nga 
fillimi i këtij viti, euro ka rënë me 
1.03 lekë. Ekspertët e tregut po-
hojnë se monedha e përbashkët 
pritet të jetë e dobët edhe në mua-
jt në vijim për shkak të efekteve 
sezonale, që lidhen me shtimin 
e prurjeve të valutës nga turistët, 
që edhe këtë vit pritet të jenë të 
shumtë. Tradicionalisht gushti 
është muaji më i dobët për euron, 
për shkak të parave që sjellin em-
igrantët po dhe shpenzimet e tu-
ristëve.

Niveli më i ulët historik i eu-
ros në këmbimin me lekun, që kur 
ajo ka dalë si monedhë fizike në 
vitin 2002, është arritur në 18 dh-
jetor 2007, prej 120.18 lekë, sipas 
serive kohore të publikuara nga 
Banka e Shqipërisë, apo rreth 2.2 
lekë më pak se niveli i këmbimeve 

aktuale në tregun valutor. Eksper-
ti Elvin Meka e shpjegon trendin 
zhvlerësues të monedhës euro me 
mungesën e monedhës Lek në 
treg. “Zhvlerësimi në vijim i EU-
RO-s në raport me Lekun, përtej 
faktorëve tashmë të mirënjohur, 
formalë dhe joformalë, kombëtarë 
dhe ndërkombëtarë, mbase duhet 
të fillojë të kërkohet dhe te mung-
esa e monedhës LEK, që vjen nga 
mosemetimi (apo mosprania) në 
treg i bonove të thesarit 3 mujo-
re nga ana e qeverisë shqiptare. 
Këtu bëhet fjalë për shuma jo të 
vogla, të cilat nuk qarkullojnë 
për periudha të shkurtra kohe. 
Konkretisht, ky është viti i dytë 
që tregut i mungojnë bonot e 
thesarit 3-mujore, prania e të 
cilave ndihmon në një situatë 
më të mirë likuiditeti në treg (në 
lek), e kështu mund të shërbente 
si një amortizuese, apo balan-
cuese e kursit të këmbimit EU-
RO-LEK”- sqaron Meka.

Euro zhvlerësohet sërish, nivele 
shumë të ulta që nga viti 2008

Në faturën e energjisë eletrike 
familjet shqiptare 17% të shumës 
totale e paguajnë taksa e tatime. 
Të dhënat raportohen nga Insti-
tuti i Statistikave të Bashkimit 
Europian, i cili ka publikuar një 
raport që tregon se sa është rri-
tur çmimi i energjisë elektrike 
në vendet e BE-së dhe ato as-
pirante për familjet në 2018-ën 
krahasuar me vitin pararadhës 
dhe ç’pjesë të pagesës që shkon 
për konsumin e energjisë i tako-
jnë taksave. Nga tabela e përpi-
luar prej Eurostat rezulton se në 
periudhën referuese në Shqipëri 
nuk është rritur çmimi i energ-
jisë elktrike, por evidentohet se 
shqiptarët 17% të pagesës së en-
ergjisë e kanë taksa.

Krahasuar me rajonin, Kosova 
paguan 9% taksa në faturën e en-
ergjisë elektrike, Maqedonia e Ve-
riut 15%, Mali i zi 20% dhe Ser-
bia 24%. Në Kosovë në gjysmën 
e dytë të 2018-ës është ulur çmi-
mi i energjisë elektrike me 2,4 %, 
në Maqedoninë e Veriut është ulur 
me 3%, në Mal të Zi çmimi i en-
ergjisë elektrike është rritur me 
2,7%, në Serbi me 0,9%.

 Mesatarisht, çmimet e en-
ergjisë elektrike për familjet 
në Bashkimin Europian (BE) u 
rritën në 21.1 për 100 kwh (+ 
3.5%), mes gjysmës së dytë të 
2017-ës dhe gjysmës së dytë 
të vitit 2018. Megjithatë, çmi-
mi mesatar i energjisë elek-
trike të një familjeje në BE-së 

ishte vetëm € 0.1 për 100 kWh 
më i lartë se në gjysmën e dytë 
të vitit 2015, kulmi në dhjetë 
vitet e fundit. Në të gjithë shte-
tet anëtare të BE-së, çmimet e 
energjisë elektrike për familjet 
në gjysmën e dytë të vitit 2018 
shkonin nga 10 euro për 100 
kWh në Bullgari deri në rreth 
30 euro për 100 kWh në Dani-
markë, Gjermani dhe Belgjikë.

Taksat dhe tatimet në BE mesa-
tarisht përbënë mbi 1/3 ose (37%) 
të faturës të energjisë elektrike 
të familjeve në gjysmën e dytë të 
2018-ës. Rritjet më të mëdha të 
çmimeve të energjisë elektrike për 
familjet janë vërejtur në Qipro dhe 
Spanjë, kurse zbritjet më të mëdha 
në Letoni dhe Poloni.

Taksat dhe tatimet na rëndojnë 17 
për qind faturat e energjisë elektrike

Ekonomi

Kosovës i ka lënë afate Shqipërisë. 
Nëse për dy muaj nuk lehtësohet 
tregtia dhe nuk hiqen taksat mbro-
jtëse për birrën, pataten dhe miellin 
nga Kosova do të rriten tarifat për 
të gjitha produktet shqiptare.

Marrëdhëniet tregtare ndërmjet 
Shqipërisë Kosovës kanë evoluar 
ngadalë, por përfituese ka qenë më 
së shumti Shqipëria. Eksportet dre-
jt Kosovës kanë shënuar një rritje 
të fortë në pjesën e parë të këtij viti, 
sidomos gjatë muajit prill, të nxitu-
ra nga dy grupe, ai i mineraleve e 
lëndëve djegëse (kryesisht naftës) 
dhe materiale ndërtimi e metale, 
të cilat së bashku zunë 74% të ek-
sporteve drejt këtij shteti për ja-
nar-prill 2019.

Sipas të dhënave të INSTAT, 
në periudhën janar-prill janë shi-
tur në vendin fqinjë mallra me vlerë 
8.9 miliardë lekë, me një rritje prej 
52% në raport me të njëjtën periud-
hë të vitit të kaluar. Kosova renditet 
në këtë mënyrë në destinacionin e 
dytë  të eksporteve, pas Italisë, me 
9% të totalit, nga 5.8% që ishte kjo 
peshë në katërmujorin e parë të vitit 
të kaluar.

Rritja më e madhe ishte në 
muajin prill, kur eksportet kër-
cyen me 70%. Efektin kryesor në 
këtë rritje e ka pasur grupi “Min-
erale, lëndë djegëse dhe energ-
ji”, që janë katërfishuar për 4 mu-
jorin, duke arritur në 2.3 miliardë 
lekë. Ky grup ka zënë 26% të to-

talit të eksporteve. Rritja e tij lidhet 
me rifillimin e aktivitetit të rafiner-
isë ARMO, e cila një pjesë të naf-
tës së përpunuar e çon në Kosovë. 
ARMO ka rritur prodhimin në vend 
në muajt e parë të këtij viti, teksa 
ka marrë më shumë naftë të papër-
punuar nga Bankers Petroleum dhe 
ky i fundit ka ulur eksportet drejt 
shteteve të tjera.

Grupi më i madh eksportues 
është “materiale ndërtimi dhe 
metale”, kryesisht metalet. Ekspor-
tuesi më i madh është Kurum, që 
e ka Kosovën një nga destinacio-
net kryesore të eksporteve të veta. 
Për 4 mujorin, eksportet e materi-
ale ndërtimi dhe metale ishin 4.1 
miliardë lekë, me rritje 18% me 
bazë vjetore. Ky grup zë peshën më 
të madhe, me 46% të totalit të ek-
sporteve drejt Kosovës. Shqipëria 
nuk duket të ketë përfituar shumë 
nga vendosja e taksës 100% që 
Kosova i vuri mallrave serbe, pasi 
rritja e këtyre dy grupeve është 
ndikuar më shumë nga faktorë të 
brendshëm, si psh rifillimi i punës 
së ARMO.

Gjithsesi dhe produktet e tjera 
kanë shënuar rritje, ndonëse nisur 
nga një bazë e vogël. Eksportet e 
ushqimeve e pijeve, ndonëse janë 
rritur me 38%, duke përbërë rreth 
10% të totalit. Produktet kimike 
dhe plastike u rritën me 60% për 
katër mujorin, duke zënë 6.2% të 
totalit.
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Numri i të rinjve që nuk ka 
besim tek politika vjen 
gjithmonë në rritje. Kësh-
tu në një sondazh të bërë 

ditët e fundit, 57 për qind e të rinjve 
në Tiranë janë shprehur se nuk do 
të votojnë për zgjedhjet vendore të 
30 qershorit 2019. Këto janë gjetjet 
e anketës ‘Rinia në Tiranë 2019’, e 
kryer nga qendra për vlerësimin dhe 
promovimin e politikave të fëmijëve 
dhe të të rinjve, Child and Youth 
Policy Hub Albania. Në anketim 
morën pjesë 220 të rinj, ndër to 
79 për qind vajza dhe 21 për qind 
djem, të moshës 15-30 vjeç. Lidhur 
me punën e Bashkisë Tiranë për të 
rinjtë, ata shprehen shumë të pakën-
aqur: -97 për qind e të anketuarve u 
shprehen se Bashkia e Tiranës nuk 
i ka adresuar siç duhet problemet e 
të rinjve; 91 për qind e të anketu-
arve deklaruan se Bashkia e Tiranës 
nuk ka punuar mjaftueshëm për të 
rinjtë; 85 për qind e të anketuarve 
mendojnë se Bashkia është pak ose 
aspak bashkëpunuese për zgjidhjen 
e problematikave të tyre. Pyetur 
për besimin në partitë politikë dhe 
pjesëmarrjen në zgjedhjet lokale, 
përgjigjet e tyre janë edhe më 
alarmante: 57 për qind e të anketu-
arve nuk dëshirojnë të jenë pjesë e 
votimeve për zgjedhjet vendore të 
30 Qershorit 2019.

Arsyeja e këtij lloj bojkotimi, 
merr përqindjen më të madhe 
si mosbesimi te partitë politike, 
humbja e shpresës se politika mund 
të ndryshojë dhe se duan të largohen 
nga Shqipëria, si rrjedhojë e zhgën-
jimit që kanë krijuar tashmë partitë 

Rritja e ndotjes, stili i jetesës 
dhe pasiguria e ushqimeve 

që konsumojmë po ndikojnë në 
rritjen e vdekjeve nga tumoret. 
Për vitin 2018 Instat raportoi se 
niveli i vdekshmërisë nga tumoret 
ishte 128.9 për 100 mijë banorë, 
me rritje 1.4% në raport me vitin 
e mëparshëm. Në vitin 2018, 
numri i vdekjeve të regjistruara në 
Shqipëri është 21.804, duke shën-
uar 428 vdekje më pak se në vitin 
paraardhës me një ulje prej 1,9 
%. Numri i vdekjeve sipas gjinisë 
është 11.667 për burrat, 0,5 % më 
shumë se në vitin 2017 dhe 10.137 
vdekje të raportuara për gratë, 4,6 
% më pak se në 2017.

Vdekshmëria për vitin 2018 
është 760,6 vdekje për 100 mijë 
banorë përkundrejt 773,7 që ishte 
në vitin 2017. Sëmundjet e enëve 
të gjakut janë shkaku kryesor i 
vdekjeve në Shqipëri. Në vitin 
2018, numri i vdekjeve të regjis-
truara në Shqipëri është 21.804, 
duke shënuar 428 vdekje më pak 
se në vitin paraardhës me një ulje 
prej 1,9%. Numri i vdekjeve sipas 

Publikohen shifrat alarmante. Zemra dhe tumoret, sëmundjet që po vrasin shqipëtarët

gjinisë është 11.667 për burrat, 
0,5% më shumëse në vitin 2017 
dhe 10.137 vdekje të raportuara 
për gratë, 4,6% më pak se në 2017. 
Në vitin 2018,vdekjet nga grup 
sëmundja ‘Aparati i qarkullimit 
të gjakut’ zënë 53,2% të vdekjeve 
gjithsej. Ky grup sëmundje 
vazhdon të jetë shkaku kryesor i 

vdekjeve, me një nivel vdekshmërie 
404,7 për 100 mijë banorë dhe 
krahasuar me vitin paraardhës ka 
një ulje prej 2,7%. Brenda grup së-
mundjes të ‘Aparatit të qarkullimit 
të gjakut’ përqindjen më të lartë e 
zë vdekshmëria nga ‘Sëmundje të 
enëve të trurit’ me 31,7%, ‘Së-
mundjeve kronike të zemrës’ me 

27,2% dhe ‘Sëmundjet ishemike të 
zemrës’ me 24,3%.

Vdekjet nga grup sëmundja 
‘Tumore’ zënë 16,9% të vdekjeve 
gjithsej, duke u renditur si grupi 
i dytë kryesor referuar numrit të 
vdekjeve të shkaktuara. Niveli i 
vdekshmërisë për këtë grup së-
mundjesh është 128,9 për 100 mijë 
banorë dhe ka një rritje prej 1,4% 
krahasuar me vitin 2017.

 Pallati në Bulqizë dejt shembjes, 
rrezikojnë jetën e 40 familjeve

Rreth 40 familje që banojnë në 
një pallat në lagjen e re të Bulqizës 
rrezikojnë jetën për shkak të çarjes 
së rrezikshme të godinës së përbash-
kët të tyre. Sipas Balkanweb pallati 
në fjalë është i çarë në të katër anët, 
duke vënë në rrezik familjet reziden-
te. Banorët dyshojnë që shkak për 
këtë dëmtim të pallatit është bërë 
lëvizja e tokës. Ata kanë kërkuar 
ndihmën e pushtetit vendor për të 
ndërhyrë, por deri tani nuk është 
bërë asgjë. Ndërkohë, Prefekti Nex-
hbedin Shehu tha se banorët e kanë 
vënë në dijeni edhe institucionin që 
ai drejton. Nisur nga kjo Shehu ka 

kontaktuar me Kryetarin e Bashkisë 
Bulqizë, Melaim Damzi i cili është 
shprehur se kërkesën e banorëve 
për të ndërhyrë në këtë pallat, ja ka 
dërguar Drejtorisë së Përgjithshme 
të Emergjencave Civile.

Banorët jetojnë me frikën se 
ndërtesa e përbashkët mund të shem-
bet e t’i zërë të gjithë brenda.

Ndërkohë e njëjta problematikë u 
bë publike disa javë më parë ku një 
godinë 5 katëshe rrezikonte shem-
bjen në lagjen numer 5 në Kukës. 
14 familje që jetojnë në të përballen 
çdo ditë me frikën se nga moment 
në moment objekti do të shembet. 
I ndërtuar mbi 40 vite më parë, ky 
pallat po humbet qëndrueshmërinë 
për shkak të lagështisë së madhe. 
Banorët shprehen se në kohë me 
rrezhje shiu , uji depërton brenda 
ambjenteve duke e përkeqësuar më 
tepër situatën. Edhe disa pallate të 
tjera të këtij qyteti pothuaj kanë këtë 
situatë në mungesë të mirëmbajtjes. 
Ndërkohë që dëmtimi i fasadave të 
tyre ku rrëzohen pjesë të tyre është 
kthyer në një rrezik si për banorët 
edhe kalimtarët.

Propaganda boshe e Veliajt

Të rinjtë refuzojnë të votojnë në 30 qershor, 
97 % nuk kanë besim te Bashkia e Tiranës

politike në vend. 99 për qind e të 
anketuarve deklaruan se partitë poli-
tike janë pak ose aspak të hapura për 
të zgjidhur problemet e të rinjve në 
Tiranë; 93 për qind e të anketuarve 
mendojnë se partitë politike as nuk 
dëshirojnë të konsultohen me ata për 
zgjidhjen e këtyre problemeve.

Propaganda boshe e 
Erion Veliajt, shkak i humbjes 
së besimit së të rinjve

Papunësia, të ardhurat e ulëta, 
korrupsioni dhe arsimimi duket se 
kanë bërë që të rinjtë ta humbasin 
në përgjithësi besimin te politika 
shqiptare. Në raportin më sipër treg-
ohet se si shumica e të rinjve të Ti-
ranës nuk do marrin pjesë në votime 
dhe shkak për këtë është propaganda 

e kotë e kryetarit të Bashkisë së 
Tiranës, Erion Veliajt. 

Të dhënat tregojnë se Veliaj ka 
marrë nga qytetarët në formë taksash 
të rritura dhe taksash të reja, si dhe 
ka harxhuar 120 milionë USD (pa 
përfshirë rritjen e çmimit të ujit, 
vetëm taksa e tarifa) më shumë 
sesa paraardhësi i tij në katër vjet. 
Por ende mbetet mister se Ku i ka 
shpenzuar ai këto lekë dhe se cfarë 
shërbimesh apo mallrash morën 
qytetarët më tepër për këto lekë që 
paguan më tepër! Faktet tregojnë që 
qytetarët nuk kaanë përfituar asgjë 
nga mbajtja e taksave, as infrastruk-
turë më të mirë, as lulishte dhe pemë 
si ishte premtuar, por vetëm kulla, 
kulla të “të mbira” gjithandej nëpër 
Tiranë. Duke përmendur ndërtimin e 

këtyre kullave që duket se po lulëzo-
jnë në kryeqytet një tjetër problem-
atikë del në pah; ajo e betonizimit 
të Tiranës. Kryetari, në fushatë 
elektorale, premtoi zero ndërtime 
në mandatin e parë, ndërkohë që 
deri tani (3 muaj para zgjedhjeve) 
ka dhënë më shumë leje se çdokush 
tjetër në atë post, duke kolapsuar 
jetën urbane në qytet si dhe duke 
dëmtuar financiarisht dhe sociolog-
jikisht, në mënyrë të pariparueshme, 
jetët e qindra mijra qytetarëve.

Të dhënat e publikuara në shkurt 
të këtij viti nga INSTAT bëjnë të 
ditur se në vitin 2018, në vend janë 
dhënë gjithsej 1194 leje ndërtimi, 
me një rritje prej 46% në krahasim 
me një vit më parë. Niveli më i lartë 
i tyre ka qenë në kryeqytet. Në total, 

për gjithë vitin 2018 u dhanë 388 
leje ndërtimi, sipas të dhënave të 
publikuara nga INSTAT, nga 231 
vitin e mëparshëm. Numri i lejeve 
është shumë më i lartë se disa vjet 
më parë dhe është rekordi, të paktën 
që nga viti 2005. Më parë rekordi 
ishte në 2010-n me 254 leje në total. 
Dhe njëherë del në pah se premtimet 
e Veliajt për gjelbërimin e kryeqytet-
it janë thjesht boshe, duke i lënë këto 
premtime në nivelin e propagandës 
së ulët, thjesht për marrje votash, 
duke bërë kështu që qytetarët ta 
humbasin tërësisht besimin te politi-
ka dhe qeveritarët. 

Veliaj premtoi gjatë fushatës 
elektorale se do të përmirësonte 
infrastrukturën në arsim dhe janë 
paguar 24 milionë USD në 3 vjet si 
taksë për infrastrukturën arsimore, 
mjaftueshëm për të ndërtuardhjetëra 
shkolla të reja. Por askush nuk I ka 
parë këto shkolla gjëkundi nëpër 
kryeqytet. U premtua se Tirana do të 
kishte ujë të pijshëm 24 orë dhe rrit 
çmimi i ujit me me justifikimin se në 
fund të mandatit gjithë Tirana do të 
kishte të zgjidhur problemin e ujit, 
pra do kishte 24 orë ujë dhe do ta 
kishte të pijshëm. Ndërkohë situata 
veçse është përkeqësuar që nga 2015 
dhe uji ka filluar dhe vjen gjithnjë e 
më pak, për shkak të ndërtimeve të 
reja dhe ndërhyrjeve të shtuara në rr-
jet. Janë pikërisht këto propagandat 
e Veliajt dhe qeveritarëveshqiptarë 
të cilat kanë bërë që shqiptarët në 
përgjithësi ta humbasin besimin 
te politika dhe ti hedhin sytë drejt 
emigrimit nëpër botë me shpresën e 
një të ardhmeje më të mirë.
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Ilir Meta ka pranuar të 
veshtë kostumin e liderit 
të koalicionit gjithnjë e 
më të madh të atyre që 
po e shohin me zhgënjim 
ecurinë e reformës në 

drejtësi. Duke u bërë zyrtari i parë 
i lartë i shtetit shqiptar, që shpreh 
me kaq forcë rezervat ndaj asaj 
që ndërkombëtarët vazhdojnë ta 
konsiderojnë si histori suksesi, ai 
ka hedhur një hap të fortë politik. 
Ai po përpiqet ti japë zë asaj mase 
plot laryshi, politikanësh, opinion-
istësh, kritikash dhe zërash pub-
likë, që megjithë dasitë e mëdha 
me njëri-tjetrin, po i bashkon frika 
e rilindjes së një përbindëshi të 
kapur politikisht.

Dhe kreu i shtetit nuk është 
mjaftuar ta ngërthejë këtë mision 
vetëm përmes kritikave që i ka bërë 
eksesve të deritanishme, por mbi 
të gjitha duke propozuar zgjidhje 
konkrete. Gjatë konferencës së 
kësaj të mërkure për “Sfidat e sig-
urisë në Ballkan” ai ka fshikulluar 
pamundësinë e ringritjes në tre vite 
të gjykatës kushtetuese, zgjedhjen 
e diskutueshme të kryeprokurores 
Arta Marku, lojën e dyfishtë të 
Euraliusit, apo mendësinë e gjuetsisë 
së shtrigave përmes goditjes sipas 
madhësisë së peshqve.

Cilido që e ka ndjekur këtë 
sagë të trishtë tre vjeçare, mund ti 
shtojë këtyre mëkateve edhe kapjen 
politike të institucioneve të sapokr-
ijuara, vettingun me dy standarte 
alla Donika Prela, dhe implikimin 
e sharlatanesk të ndonjë ndërkom-
bëtari të niveleve të larta.

Por, ajo që hapi i Ilir Metës ka 
pasur të ndryshme nga skeptikët e 
tjerë të reformës në drejtësi është 

I nderuar Z. Bochard

Në cilësinë e një 
qytetareje në 
Republikën e 
Shqipërisë, pasi lex-
ova deklaratën tuaj, 
e cila trajton qartazi 

historikun dhe cilësinë e protestave 
në vend, krejt natyrshëm më duhet 
të nënvizoj faktin se në pasqyrimin 
tuaj mbi protestat në vend, mun-
gonte një protestë, e cila ka më 
shumë se një vit që zhvillohet dhe 
kjo është protesta kundër shembjes 
së Teatrit Kombëtar. Në deklaratën 
tuaj, ju nënvizoni faktin se ka një 
ndryshim të qartë mes një fushate të 
vazhdueshme protestash paqësore, 
aktive, të sinqerta e vërtet popullore 
dhe një numri relativisht të vogël 
njerëzish, që sulmojnë policinë me 
kokteje molotovi dhe dëmtojnë 
pronën publike dhe private.

Në optikën tuaj Z. Bochard 
, protestat e vazhdueshme dhe 

paqësore janë të denja për respekt 
dhe për vëmendje. Do të kisha 
dashur, që të njëjtën optikë të kish 
patur edhe Kryeministri apo Krye-
bashkiaku i vendit tim.

Protesta e Teatrit Kombëtar Z. 
Bochard zhvillohet çdo mbrëmje 
në sheshin e Teatrit. Në atë shesh të 
vogël, fjala takohet me fjalën dhe 
mendimi shkëmbehet me mendimin. 
Kushdo është i lirë të flasë në atë 
shesh. Ai shesh është i gjithkujt dhe 
i askujt njëkohësisht.

Kjo protestë e vazhdueshme 
dhe paqësore- siç do të shpreheshit 
ju Z. Bochard, nuk e ka penguar 
aspak Kryeministrin e vendit tim 
të krijojë një ligj të posaçëm për 
shembjen e Teatrit Kombëtar.  Ky 
ligj u rrëzua dy herë nga Presidenti 
Z. Ilir Meta pasi binte ndesh me 
Kushtetutën e vendit dhe nuk u 
votua dy herë nga opozita që aso-
kohe gjendej në parlament.

Deputetët e pozitës, ngritën 
kartonin për votimin e këtij ligji në 

parlament dhe plot dy herë shkelën 
Kushtetutën në vend. Kjo protestë 
e vazhdueshme dhe paqësore- siç 
do të shpreheshit ju Z. Bochard 
nuk e ka penguar aspak Krye-
bashkiakun në detyrë të grabisë 
shkronjat mbi Teatrin Kombëtar.

Artistët dhe qytetarët, që mbro-
jnë Teatrin Kombëtar, mblodhën 
shumën e nevojshme të të hollave 
për t’i rivendosur këto shkronja dhe 
falë kontributit të tyre, shkronjat sot 
gjenden mbi atë godinë.

Kjo protestë e vazhdueshme dhe 
paqësore- siç do të shpreheshit ju Z. 
Bochard – nuk e ka penguar aspak 
Kryeministrin dhe Kryebashkiakun 
në detyrë, të nënvizojnë vullnetin e 
tyre të hekurt për të shembur jo vetëm 
godinën e Teatrit Kombëtar, por edhe 
shumë godina të tjera në qytet, të cilat 
kanë një rëndësi historike.

Së fundmi Z. Bochard ju vini 
theksin tek fakti se- Demokra-
cia është më e mirë nëse qeveria 
kontrollohet dhe sfidohet vazh-

dimisht nga një ekip i plotë lojtarësh 
legjitimë: organizata dhe aktivistë të 
shoqërisë civile; media vërtet të lira 
dhe dinamike; institucione të pavar-
ura; komisione parlamentare.

Do të isha krejt hipokrite nëse 
nuk do të mbështesja përcaktimin 
tuaj të saktë mbi demokracinë e 
shëndetshme në vend dhe mbi të 
gjitha elementin e lirisë së mediave.

Protesta e vazhdueshme dhe 
paqësore e Teatrit Kombëtar- siç do 
të shpreheshit ju Z. Bochard , e cila 
ka më shumë se një vit që zhvillohet, 
për një “ rastësi të mbrapshtë” nuk 
konsiderohet e denjë për hapësirë 
dhe vëmendje nga mediat shqiptare.

Duke e vlerësuar paraprakisht 
leksionin tuaj të vlefshëm lidhur 
me demokracinë e shëndetshme në 
vend, mendoj se ky leksion duhet 
të përcillet fillimisht në vëmendjen 
e Kryeministrit, i cili në ndryshim 
nga ju, nuk kultivon një ndjeshmëri 
kaq të lavdërueshme ndaj protestave 
qytetare dhe të vazhdueshme.

Jemi edhe ne 
Z. Bochard!

Nga Elona Caslli

Presidenti bëri një 
akt prej lideri politikNga Andi Bushati

pohimi i tij për kërkimin e rrugëve 
institucionale për të zhbërë ato 
që janë ngritur mbrapsht. Kreu i 
shtetit ka rrëfyer sot për një kërk-
esë ndaj instancave më të larta të 
Brukselit, për sjelljen e një komi-
sioni verifikimi që do të kontrol-
lonte ecurinë e deri tanishme.

A do ta pranonte një organ-
izëm i tillë ‘lejen” e Euralius dhe 
OPDAT, për një kryeprokurore që 
mbretëron prej dy vitesh vetëm me 

votat e njërës palë, megjithëse kjo 
shpikje nuk shkruhet askund në 
kushtetutë? A do i legalizonte ai 
vendimet e komisionit të vettin-
gut që dikujt ia quan të ligjshme 
paratë e pataksuara dhe dikë tjetër e 
penalizon për të njëjtën gjë? A do i 
justifikonte ai veprimet e asgjësimit 
të Gjykatës Kushtetuese, që me 
gjithë mangësitë, ka qenë një organ 
që i ka thyer hundët sa qeverive të 
Berishës, po aq edhe të Ramës?

Pra propozimi i Ilir Metës për të 
kaluar nga retorika (disa e quajnë 
histori suksesi ndërsa të tjerët dësh-
tim të sigurtë) në hapa institucionalë 
për kontrollimin dhe shmangien e së 
keqes, është një akt prej politikani 
serioz. Natyrisht, që një rrugë e tillë 
nuk do të realizohet sot për sot e 
shpejt e shpejt. Ajo nuk ka shpresë 
të vihet në zbatim pa përfunduar 
zgjedhjet europiane të kësaj fundjave 
dhe as pa u ndryshuar qeveria e Bruk-
selit në shtatorin e ardhshëm. Por ajo 
është një dosje që duhet trajtuar me 
kujdes në mënyrë që drejtuesit e rinj 
të Komisionit Europian ta gjejnë në 
tryezat e tyre të punës në vjeshtë.

Vetëm kështu mund të përkun-
det një shpresë se euforia për 
“Shqipërinë fanar ndriçues në BE” 
do të përfundojë dhe do shqyrto-
hen realisht fondet e dhuruara nga 
taksapaguesit e 28-shes. Ilir Meta 
konfirmoi se do të ndjekë këtë rrugë. 
Natyrisht, duke u sjellë kështu, per-
sonalisht nuk do t’i shpëtojë akuzave. 
Do të përballet me shigjetimet se do 
të vendosë një shejtan në djepin e 
zbrazuar, se ka konflikt interesi, apo 
se i trembet faktit se mund të jetë 
viktima e parë e drejtësisë së re.

Por, pavarësisht akuzave që do 
t’i bëhen apo qëllimeve reale të atij 
vetë, propozimi i presidentit është 
një akt prej lideri politik. Sepse 
realisht pas tre vjetësh, ka ardhur 
koha për të përfunduar me eufor-
inë e reformës që do të prodhonte 
mrekullira dhe për të bërë bilancin e 
saj real. Dhe kjo nuk mund të arrihet 
nëse nismëtarët, financuesit dhe 
mbështetësit e saj nuk skanojnë vet-
veten. Është koha që edhe Brukseli 
të kuptojë ku ka gabuar dhe ku është 
mashtruar/ Lapsi.al

Pavarësisht akuzave 
që do t’i bëhen apo 
qëllimeve reale të 
atij vetë, propozimi i 
presidentit është një 
akt prej lideri politik. 
Sepse realisht pas tre 
vjetësh, ka ardhur 
koha për të përfun-
duar me euforinë e 
reformës që do të 
prodhonte mrekullira 
dhe për të bërë bi-
lancin e saj real
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Opinion

Jo, Jo, Jo, Jo, Jo, Jo, Jo, 
Jo, Jo, Jo. Pesëmbëdhjetë 
minutat e JO-së së madhe 
të kryeministrit aktual, dre-
jtuar publicistit Andi Bejtja, 
në një emision televiziv, më 

ktheu në kohë 20 vite përpara, kur 
punoja në Alba Televizion. Asokohe, 
për minuta me rradhë, më përplaste 
në fytyre, përgjate një interviste 
ncë, ncë, ncë, ncë, ncë, asnjë fjalë 
më tepër, duke e cilësuar nihilizëm. 
Nuk është se nga ana karakteriale, 
ka ndryshuar dicka, thjesht “ncë” 
është nihilizëm më i sofistikuar, 
ndërsa JO-ja e sotme është pa 
petk, pa etike, harbute. Nihilizëm i 
shfaqur egër, total, për cdo gjë dhe 
për cdokënd. Pa kuptuar, edhe ashtu, 
në mënyrë inkoshiente, edhe punën 
e tij e degradoi në nihilizëm. Tashmë 
lojtarët kanë ndryshuar pozicionet. 
Është publiku shqiptar, të cilit i 
përplas në fytyrë nihilizmin, duke e 
mohuar totalisht, si figurë politike, 
si figurë kryeministrore, si figurë 
njerëzore. Nihilistit i është kthyer në  
boomerang, nihilizmi i tij.

Për mënyrën se si e ndërtoi 
strategjinë mediatike, shkruajta një 
analizë në shtypin e shkruar, përpara 
dhjetë vitesh, ku krahas ncë, ncë-së, 
tregoja hollësisht se si Rama, më pas 
Kryetar Bashkie, fuste kthetrat nëpër 
televizionet private, për t´i nënshtru-
ar dhe dominuar ato, për të ngritur 
gradualisht, perandorinë mediatike 
të tij, aty ku ka arritur sot.

Në atë kohë, reagimet, apo 
komentet e portaleve ndaj shkrim-
it tim ishin diku, diku shpotitëse, 
por kishte edhe mjaft fyese. Ishte 
viti 2009, kur une publikoj shkri-
min „Perandoria mediatike e Edi 
Ramës“. Në atë periudhë, Edi Rama 
ishte në ekspansion politik, dhe 
sulmin ndaj medias e realizonte 
në mënyrë tejet të sofistikuar, me 
„Xhorxhët“ që ishin të gatshëm, të 
shkatërronin imazhe gazetarësh. 

„Uuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii..... këtë 
shkrim unë e përdor, sic tha dhe ai 
i ‚MADHI‘, për letër higjenike..... 
një nga shkrimet me injorante 
gazetareske që kam lexuar non-
jëherë......fund e krye.... kam qesh 
me të madhe kur lexova, se si kjo 
...goca.... i përshkruante masonët. 
bile bile thote edhe qe me fale se u 
zgjata...hahahahahha. ore vetem ‘da 
vinci code’ eshte perkthyer ne shqip 
me konspiracira te tilla????  mos u 
merrni me thashetheme (sidomos 
ata qe jane gazetare)..... ky artikulli 
eshte si histori me vampira.... e 
imogjinoj intervisten e ksaj me edin 
dhe ..... ‘shoh’ nje film ku ..mes nje 
dhome te kuqe nje goce e vogel dhe 
e druajtur (si tek ‘bukuroshja dhe 
bisha’) pyet me ze te mekur bishen 

Ncë, ncë, ncë, apo jo, jo, jo

Nga Brikena Bogdo

shqetësuar, se çfarë do të rapor-
tonin tek i madhërishmi nihilist, 
për mbarëvajtjen e krijimit të një 
media-propagande. Përpjekjet arri-
jnë gati në pamundësi me njerëzit e 
madhërishëm, të cilët nga qesharak-
ja i ndan vetëm një hap. Hapësirat 
propagandistike të Bashkisë së 
Tiranës filluan të zgjerohen, nga dita 
në ditë, në atë televizion të vogël, 
që mezi mbahej. Taksapaguesve 
shqiptarë tashmë u duhej të pagua-
nin, jo vetëm për rrugë, kanalizime 
apo nuk e di çfarë... por edhe për 
propagandën e fuqinë mediatike të 
Edi Ramës. Pse duhet media-prop-
aganda? Është më e vështirë nga 
ç’mendohet t’u flasësh shumë 
vetëve, pa u thënë asgjë. Këto tipe 
mediash ta krijojnë këtë mundësi. 
Të thuash gjithçka dëshiron, kur e 
dëshiron, si e dëshiron, por pa thënë 
asgjë. Por të kthehemi tek Alba TV. 
Tashmë dihej hapur dhe flitej pa 
doreza se rrogat e punonjësve të saj 
jepeshin nga Bashkia e Tiranës. Një 
institucion shtetëror mban financiar-
isht një investim privat, për të bërë 
lirshëm propagandën e tij. U vendos 
një hapësirë, rreth 30 minuta për la-
jmet bashkiake, me logo të veçantë. 
Hapësirë e veçantë për bashkinë, 
logo e veçantë për bashkinë, sfond i 
veçantë me figurën e bashkisë, staf 
gazetarësh që punonin vetëm për 
bashkinë dhe që kishin një varësi të 
ndërsjellët (në fakt vareshin direkt 
nga bashkia). Emisione të gjata për 
punët e bashkisë dhe me drejtues të 
ardhur dhe të miratuar në bashki. 
Drejtorë që punonin brenda bash-
kisë, ishin njëkohësisht edhe drejtorë 
media-propagandistike, në Alba TV. 

Fuqia ekonomike e Edit rritej dhe 
me këtë ai kishte mundësinë, të rriste 
fuqinë mediatike që po e shndërronte 
tashmë në perandori. Kështu, Alba 
TV nuk i mjaftonte më. Në këto mo-
mente ky televizion u shkërmoq dhe 
u zhbë, pa nam e nishan. Sigurisht, ai 
televizion nuk kish, se si të vazhdon-
te gjatë, për sa kohë konsiderohej 
me tendencë të djathtë. “O me ne, o 
kundra nesh”. Teori fashiste që me sa 
duket i praktikon(te) z. Rama. Dhe 
me këtë mendësi, ai do t’i vërsulej 
gati të gjithë medias shqiptare, të 
shkruar dhe elektronike. Me këtë 
prepotencë mediatike të Edit do të 
ndeshesha edhe shumë e shumë herë 
të tjera, por tashmë nuk bëhet fjalë 
për televizione të vogla, si Alba TV, 
por në televizione kombëtare dhe 
projekte shumë të rëndësishme si ai 
i USAID–it. Ai e kuron(te) figurën 
e tij, në mënyrën më të detajuar dhe 
perfekte, duke përdorur të gjitha mje-
tet e mundshme makiaveliste. 

Projekti investigativ antikorrup-
sion i IREX/USAID-it, “Hapur” do 
të krijonte një terren të shkëlqyer 
dhe afirmonte gazetarë profesion-
istë, të cilët do të denonconin hapur 
afera korruptive të pushtetarëve, 
pa dallim. Më së fundi ishim të lirë 
(falë këtij projekti). Një dokumentar 
televiziv, ku mund të godasësh këdo 
që prek interesat publike dhe abuzon 
me to. Dhe vërtet, janë goditur 
kryeministra, ministra, (askush nuk 
guxoi të reagojë, pasi gjithçka ishte 

...dhe bisha me dhembet e vampirit 
dhe me gjak qe i pikon nga buzet i 
kthehet me nje inat te papare dhe i 
thote NCUK!!! heshtje.... perjashta 
po vetetin sikur ka harrit fundi i 
botes..... ne fund bisha i pushton te 
gjitha gjerat dhe kjo goca martirizo-
het per te miren e popullit te saj....
koment 07 shtator 2009 (Xhorxhi, 
portali “peshku pa uje”). 

Ky koment më duket sikur është 
publikuar sot, me të vetmin ndrys-
him që, nuk është më Xhorxhi, që 
komenton, por tashmë vetë Rama, 
me po të njëjtin fjalor, e njëjta psikë, 
denigrim, baltosje, me po të njëjtën 
tipologji fjalësh: idiote, kazan, injo-
rant, jeni për tu qarë hallin, të paaftë, 
budallenj, pa shkollë...etj 

Në fakt figuracioni i përmen-
dur nga Xhorxhi, më pas u bë një 
realitet. Ai parashikoi qartësisht, se 
si do të shndrrohej Edi në një bishë 
gjakatare, me dhëmbë vampiri, 
për të pushtuar gjithcka, dhe për të 
mohuar dhe penguar cdo përpjekje 
për zhvillim të këtij vendi. Bisha, 
me gjak nëpër dhëmbë, më pas iu 
turr televizioneve edhe më të mëdha. 
Pasi i mposhti edhe ato, i është 
hapur një problem shumë i madh, si 
t´iu vërsulet apo të mposhtë, VOA, 
BILD, STERN, M6, etj. Kryemi-
nistri ende nuk e ka të qartë, që 
në mediat e huaja, burimi është i 
mirkonfirmuar? VOA, BILD,  janë 
gjigandë mediatik, që as e mendojnë 
të mos e konfirmojnë burimin. 
Kryeministri që nuk ka punuar me 
media të huaja, por vetëm ka shitur 
dhe blerë pushtetin, median, votën, 
projekton vetveten. Është një teori 
në psikologji, e quajtur projektim i 
vetvetes (atë që bën vetë e projekton 
te tjetri). Tashmë figura e tij dhe hija 
e shitblerjes se pushtetit, medias, në 
cdo kohë e hapsirë, është bërë një 
e pandarë. Këtë figurë-hije, me një 
mijë nuanca të zeza, kërkon ta pro-
jektojë diku tjetër, kudo ku nuk arrin 
perandoria e tij mediatike.

Nëse deri dje. ishin Xhorxhët që 
flisnin në emër të tij, nëpër portale, 
duke denigruar figurën e cdokujt që 
guxonte të prekte të „MADHIN“, 
sot ai vetë flet kundër Kadrinjve, apo 
kujtdo që guxon, ta kundërshtojë, 
tashmë pa asnjë drojë, nëse do të eti-
ketohet nihilist, apo jo, tallës, fyes, 
arrogant, sepse tashmë pushteti i tij 
është absolut. Është një figurë që ka 
evoluar, në pushtetin e tij personal, 
drejt nihilizmit dhe absolutizmit.

Koha tregoi që nuk ishte shkrimi 
im fiction, por një realitet,  madje 
i frikshëm. Reagimi i Xhorxhëve 
sot tingëllon foshnjarak, pasi po 
vërtetohen pikë për pikë ato që 
unë kam shkruar 10 vite më parë. 
Por, sigurisht, këta komentues janë 
pjesë e startegjisë mediatike, për të 
shkatërruar cdokënd që do të guxon-
te, të prekte sado pak, këtë perandori 
të të MADHIT, të madhërishëm. 
Edhe sot me këto struktura marjone-
tash, funksionon drejtoria mediatike 
në Kryeministri, që fshin e bën 
komente kudo e kurdo.

Edi Rama nuk është individ, por 
strukturë shumëvjecare,  forma-
cion, piramidë, fuqi e nëndheshme 

masonike. Rrënjët e këtyre struk-
turave janë shumë të thella, ndërsa 
Rama thjesht një buratin. Buratinin 
e lëviz lehtësisht kjo strukturë e 
nëndheshme, por publiku nuk e shkul 
dot lehtë, pa shkulur krejt strukturën 
e nëndheshme. Po e botoj shkrimin 
te plote: “Në mesin e shekullit XVI, 
veçanërisht në Gjermani, filluan të 
lulëzonin disa shoqëri masone (ose të 
fshehta), që mbi gjithçka dëshironin 
pushtetin, ose më saktë dominimin 
absolut. Një grusht shumë i vogël 
njerëzish, që dominojnë politikisht, 
financiarisht, mediatikisht pjesën 
tjetër. Ata kanë një ndjesi nihiliste 
ndaj kësaj pjese tjetër, të mbetur. 

“Një nga qëllimet e tyre kryesore 
është të kontrollojnë median, për 
të mundësuar kontrollin e masave 
përmes informacionit. T’i mësosh 
masat, që të përmbushin vetëm 
kënaqësitë e tyre, sepse në një sho-
qëri të degraduar, në konfuzion, të 
gjithë kërkojnë një mbrojtës, ose një 
mirëbërës ndaj të cilit të nënshtro-
hen lehtë. Mbase e shpjegova pak 
gjatë thelbin mason për median, por 
jo pa qëllim. Filozofia e pushtimit 
mediatik të Edi Ramës, përkon pikë 
për pikë me filozofinë masone, për 
një dominim dhe forcim të pushtetit, 
nëpërmjet medias”.

Që në kontaktin tim të parë 
me të, si ministër i atëhershëm i 
Kulturës, kur i kërkova një intervistë 
për emisionin tim “Laborator”, në 
televizionin e parë privat Alba TV, 
më transmetoi natyrën e tij nihiliste. 
Përgjigjet e intervistës ishin vetëm 
tinguj mohues, por assesi ndonjë 
fjalë e shqiptuar saktë, “pastër, me 
diksion (si e përdor sot diksionin 
përgjatë pushtimit mediatik). Interv-
istën unë e prezantova tek kolegët, 
shefat dhe publiku “cuk” ose “ncë”. 
Pas çdo pyetje timen, sado serioze, 
z. ish-ministër i Kulturës përgjigjej 
“cuk”, ose “ncë”. Atëherë pyetjet 
e mia për rrjedhim vazhduan: “Ju 
jeni nihilist? – Ncë. Atëherë ju jeni 
altruist? – Ncë, cuk. Atëherë ju 
pëlqen ngjyra e kuqe? Ncë-ncë. Apo 
ju pëlqen ngjyra blu? Cuk-cuk. Se 
çfarë ishte dhe se çfarë i pëlqente 
nuk arrita ta kuptoj. Intervista u 
transmetua, dhe ashtu vajtën mar-
rëdhëniet e Alba TV me ministrinë 
e atëhershme të kulturës, rrokopujë. 
Në këtë pështjellim të madh, kur 
lufta e shtetit kundër këtij televizio-
ni të parë privat po i vinte nga të 
gjitha anët, u duk në tunelin e errët 
te vinte një dritë e bardhë. Ministri 
i Kulturës bëhet kryetari i bashkisë 
së kryeqytetit shqiptar, pozicion ky, 
i konkurrueshëm me atë të Kryem-
inistrit (për nga vlera monetare). 
Me forcimin e pushtetit ekonomik, 
i duhej edhe pushteti mediatik. Dhe 
në këto momente sytë kthehen nga 
ai televizioni i vogël që mezi mbahet 
ne këmbë. Ishte televizioni ideal 
për të futur kthetrat dhe ku Edi do 
të fillonte propagandën e tij, pa kufi 
dhe fre. Ai vuri në lëvizje marion-
etat e tij, ata njerëzit e vegjël që do 
“gudulisnin”, jo vetëm investitorët, 
por edhe publikun shqiptar nëpërm-
jet sinjalit të Alba TV. Ata vinin 
ashtu me nxitim, shpesh shumë të 

me fakte konkrete), kryetarë bash-
kish. Ah, këtu tek kryetari i bash-
kisë, sidomos ai i Tiranës, duhet të 
ndalemi. Nuk mund të goditet lehtë 
kryetari i Bashkisë së Tiranës (mod-
elit evropian), qoftë edhe në një pro-
jekt shumë serioz si ai i USAID–it. 
“Në qoftë se nuk arrijmë ta elimino-
jmë që në prodhim dokumentarin, e 
gjejmë formën dhe mënyrën, se si ta 
zhdukim atë e të mos dalë në dritë 
për t’u parë e dëgjuar nga publiku”. 
Teori konspirative masone.

Së pari, dokumentarët që preknin 
bashkinë, ishin gangrenë për gaze-
tarët. Pasi ishte krejt e pamundur të 
depërtoje në këtë bashki për të marrë, 
qoftë edhe një cuk-interviste. Në atë 
bashki mendësia masone, që të mos 
fluturojë asnjë informacion, ishte ulur 
këmbëkryq. Edhe nga mbledhjet e kë-
tyre shoqërive masone del ndonjëherë, 
ndonjë njoftim për shtyp. Mediat 
arrijnë të nxjerrin emra pjesëmarrë-
sish, apo dhe tema të diskutuara për 
qeveri globaliste. Por jo, nga Bashkia 
e Tiranës nuk del asgjë. Megjithatë 
materialet investigative, që godisnin 
Bashkinë e Tiranës nuk munguan 
dhe me sa duket, ishin “djegëse” për 
kryetarin e saj. Në një transmetim të 
parë të këtyre materialeve investiga-
tive, në televizionin publik shqiptar, 
ishte dhe një dokumentar, pikërisht 
me një investigim për disa punime 
rrugësh në Tiranë, nga ana e bashkisë, 
ku gjysma e fondeve ishte zhdukur. 
Teksa dokumentari po transmetohej 
pati një ndërprerje të pazakontë dhe 
të pakuptimtë, ku u futën reklama. 
U mësua, më vonë, se ishte bërë një 
telefonatë nga dora vete z. kryetar i 
bashkisë, që materiali të ndërpritej 
dhe të mos transmetohej. Tani po 
ndërhyhej më brutalisht, më fuqishëm, 
në televizione që ndiqeshin nga e 
gjithë Shqipëria dhe shqiptarët. Ishte 
pra, shumë hapa përpara tashmë, dhe 
njëkohësisht shumë afër qëllimit dhe 
filozofisë masone për perandori medi-
atike (mundësisht globaliste).

Kishte edhe më keq sesa rasti 
i emisionit të ndërprerë në mes, 
duke futur reklama. Në raste të tjera 
përpjekjet fillonin shumë më herët në 
kohë. Përpjekjet fillonin që pa shkuar 
në televizione. Se si, dhe me çfarë 
“nuhatje” e zbulonin ata materialin, 
që po përgatitej, unë nuk mund ta 
them, por një gjë është e sigurt, që 
për një dokumentar tjetër po për 
punët e bashkisë, u reagua pa u trans-
metuar ende. U kërcënuam, që do të 
hidheshim në gjyq. Dokumentari u 
transmetua (nuk kish se si të ndodhte 
ndryshe, në një projekt shumë serioz, 
si ai i USAID-it, ku flitet me fakte 
konkrete dhe gazetarët janë shumë 
serioz dhe askush nuk guxoi të 
shkonte në dyert e gjykatës”.

Sot mendoj që askush nuk do të 
mundet ta sulmojë apo ti duket si 
fiction ajo cka unë shkruajta 10 vite 
më parë. Sot kjo perandori është një 
realitet, që kërkon ekspansion global.  

p.s. : Nëse e vlerësoj si të mirë 
apo jo këtë shkrim, kjo nuk ka 

rëndësi, por një gjë është e sigurt, 
është një shkrim thellësisht i vërtetë, 
së cilës edhe sot pas 10 vitesh nuk i 

ndryshoj asnjë presje.
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Zbavitje

Fjalëkryqi i “Standard”

Fjalëkryqi pa skemë

HORIZONTALE
1. Pak balistike. 
5. Përsëritet nga mbetësi. 
11. Ndezur në aparaturë. 
12. U kthye në arushë nga Artemida. 
16. Kërkohet nga poeti. 
17. Shtrihet pa fund në Rusi. 
20. Ishte gërdalla e Don Kishotit. 
22. Janë galeri artesh. 
24. U shkrua nga Fenimore Cooper. 
27. Qe këngëtare e famshme blues. 
28. Eshtë edhe ai Doppler. 
31. Kulmojnë me Jezercën. 

32. Bëhet turist me një rit. 
33. Mund të hapen edhe për hije. 
35. Fillojnë romancat. 
36. Nderi pa çifte. 
37. Eshtë... opera. 
42. Kalohen në gjumë. 
44. Fillojnë ceremoninë. 
46. Një personazh i Charles Dick-
ens. 
47. Dalë nga... dheu. 
49. Ka mbetur mister. 
51. Janë qendrat si... burgjet. 
53. Numër i shkurtër. 

54. Ente Operative Juridike. 
55. Robert i Led Zeppelin. 
56. Bëhet në gjendje civile nga të 
fejuarit. 
59. Eshtë “M” e FMN. 
62. Mbetet në bisht.  
63. Televizioni i Ted Turner. 
64. Mund të jetë parabolike. 
65. Mbyllin një dyqan. 
66. Eshtë pema e Romano Prodi-t. 
67. Me break në tenis. 
68. Janë raca... kombesh.

HORIZONTALE
1. Ente Ekonomike
  -David që qe regjisor 
  -Djathtas në fund
  -Sasitë pa zanore 
  -Skllavja e Abrahamit
2. Qendër mësimi 
  -Teqja që qe dirigjent
  -Eric, që thirret Slowhand 
  -Pak analogji
3. Këndonte Ne me quitte pas 
  -Është goli që nuk duhet anuluar 

4. Një lidhëz   -Në krye të noterëve 
  -Shkroi Dracula. 
  -Dieta pa ekstreme 
5. I rritet Pinokut kur gënjen
  -Është rrymë e Kadaresë 
  -Pak enigmatike 
6. ...culpa për të pranuar fajin 
  -Janë pjesë të kapitujve
  -Një gjermane 
7. Nuk i tregohen babait 
  -Shkroi Mafarka Futuristi 
  -Pound që qe poet 

8. ... de Triomphe 
  -Filojnë romanin
  -Mbretëron në anarki 
  -Gary që qe aktor  -Fillojnë vallet 
9. Është pranverë 
  -Leonardo da… i famshëm
  -As unë as ti   -Janë në skaje 
10. Rreh një... për dashuri 
  -Mbyllin fushatat 
  -Hidhet një në ecje 
  -Qe filozofi i Miletit 
11. Williams teniste 

  -Mbyllin një manastir 
  -Enti italian i energjisë elektrike 
  -Janë libra... poetike
12. Të parat në stafetë  
  -Fillojnë nazet 
  -Ishin grekët në Trojë 
  -Mbahen për të ndaluar
  -Fara këngtëtare

VERTIKALE
1. Kush ka... do të pijë 
  -Një rivale e Volvo-s
  -Inicialet e Seagal
2. Një pjesë e adhuruesve 
  -Janë edhe ato X
3. Joel regjisor 
4. Janë piktoreskë nato të Lurës 
  -Në fund të lutjes
5. Dario Argento 
  -Nuk duhet besuar
6. Është edhe ajo e cirkut
  -Ishin Parket
7. Kishte një fije floku të artë
  -Fillojnë panikun
8. Një produkt si droga
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Eshtë një fjalëkryq për ekspertët dhe për kampionët. Për ta zgjidhur duhet që kutitë e zeza të vendosen nga ju

Duhet të nxini 48 kuti

 Përgjigjja e fjalëkryqit të kaluar

 Përgjigjja e fjalëkryqit të kaluar

9. Është mizori  - ...fillon reforma 
10. Një racë qeni
11. Janë distanca
12. Inicialet e Connery
  -Eden i Jak London
  -Naif... kur s’është ai
13. Mund të jenë emërore
  -Këndon Dov’é l’amore
14. Satelitët që lëshohen nga NASA
15. Një është sfida.
16. Janë shkopinj për... karambol
  -Në hyrje të oazit
  -Fillojnë vallëzimin
17. Një e zezë nënkupton... gjykatësin 
  -Është nofka
18. Janë ata të që nuk u qesh buza
  -Pacino aktor
19. Mund të jetë një rast
20. Anna aktore italiane
  -Armstorng që shkeli në Hënë
21. Një mund të jetë parabolike 
  -Në një të tillë rri Heremiti
22. Kështu filon raporti
  -Qendër votimi
  -Erik, që qe kompozitor francez

VERTIKALE
1. Një ari amerikan. 
2. Mushkonja e malaries. 
3. Ishte Nehru. 
4. Një anëtar... kabineti. 
5. Eshtë qeveri tarafi. 
6. Sastri aktore. 
7. Lear e spektaklit. 
8. Rakia e japonezëve. 
9. Një çast në... malësi. 
10. Eshtë... veprimi i atdhetarit. 
12. Një fjalë për gjoja. 
13. Kodra, alias Sejfulla Malëshova. 
14. Eshtë nxitës. 
15. Qytet rumun. 
17. Qe shenjtori protomartir. 
18. Fillojnë teorikisht. 
19. Hapin panikun. 
21. Film i Alfred Hitchcock.  
22. Pikërisht në kokë. 
23. Mbi... dose. 
25. Fundi i Turandot. 

26. Inicialet e Heine poet. 
29. Eshtë material ndërtimi. 
30. Aq ishin kokët e Cerberit. 
33. Eshtë një vajzë... he hedhur. 
34. Jonathan i Heshtja e qengjave. 
37. Një fjalë që më... takon. 
38. Atë të Zeusit e quanin Amaltea. 
39. Butler i Bashkë me erën. 
40. Agjenci Ekonomike Durrës. 
41. Shpiku telefonin. 
43. Bie një me... ballë. 
45. Qe i ati i Tezeut. 
48. Do të bëhen rosa. 
50. Një gaz në.... vetrinë. 
52. Fillon pa teke. 
55. Një pjesë e prioriteteve. 
57. Rinon pa zë. 
58. Institucione Ndërkombëtare 
Ekonomike. 
59. Fillojnë makinacionet. 
60. Total në ekstreme. 
61. Boll janë në skaje.
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Hysaj drejt Anglisë, 
e do një tjetër 
skuadër londineze!

Shumë zhurmë për asgjë. 
Deri tani kanë qenë vetëm 

fjalë, megjithatë emri i Elseid 
Hysajt vazhdon të lakohet në 
Angli, aty ku tashmë e kërkon 
një tjetër skuadër londineze. 
Pas Chelsea-t dhe Arsenalit, 
është Tottenham Hotspur që ka 
shfaqur interes për mbrojtësin 
e kombëtares shqiptare edhe 
pse sipas The Sun, ky i fundit 
mund të bëhet pjesë e shkëm-
bimit që do të çojë mbrojtësin 
anglez Kirean Trippier te 
Napoli. Ky i fundit kërkohet 
me ngulm nga Ancelotti dhe 
vetë lojtari gjithashtu dëshi-
ron transferimin te të kaltrit. 
Gjelat e Londrës janë gati ta 
shesin Trippier por vetëm nëse 
Hysaj përfshihet në ofertën 
e Napolit. Duke parë që nuk 
është më aq i rëndësishëm sa 
më parë për skemat e Ance-
lottit, vetë Hysaj është pro një 
kalimi në Premier League dhe 
në rast se ribashkimi me Sarrin 
te Chelsea nuk është i mundur, 
kalimi te skuadra tjetër londin-
eze e Tottenhamit shihet si një 
alternativë shumë e mirë për 
mbrojtësin e kombëtares.

“Fenomeni” edhe si 
president, i paguan 
pushimet skuadrës

Ronaldo Nazario da Lima 
mbetet një “Fenomen”, jo 

vetëm si protagonist në fushën e 
blertë. Ish-sulmuesi i famshëm 
brazilian, që zotëron pjesë më 
të madhe të aksioneve të Real 
Valladolidit më elitën e futbollit 
spanjoll, I kishte premtuar 
skuadrës një çmim të veçantë 
nëse do të siguronin mbijetesën. 
U tha, u bë. Futbollistët e këtij 
ekipi e siguruan qëndrimin në 
La Liga me 41 pikë dhe Ronal-
do “Fenomeni” u dhuroi një ditë 
pushim, duke hequr të gjitha 
shpenzimet, mes Formenteras 
dhe Ibizas. Ndoshta shuma që 
shpenzoi 42-vjeçari nuk ka qenë 
shumë e madhe për “xhepin” e 
tij, gjithsesi veprimi i tij është 
vlerësuar shumë nga futbollistët.

Jani Kaçi gjithë karrierën e tij 
ka qenë portier, por kur vendos 
të “vishet” si sulmues, mund të 
shkaktojë tronditje të forta. Ai 

ngre alarmin se futbolli dhe sporti në 
tërësi nuk janë në rrugën e duhur dhe 
treguesi më i mirë sipas legjendës ko-
rçare janë shkallët e stadiumeve bosh.

“Njerëzit nuk janë budallenj. Kur ka 
cilësi dhe ndershmëri, stadiumet janë 
plot”, thotë Kaçi për “Panorama Sport”. 
Ishfutbollisti i shquar i Kombëtares 
lëshon sinjale të forta edhe për Tiranën. 
“Kam dëgjuar që duan ta rrëzojnë Ti-
ranën se kanë interesa për të ndërtuar 
kulla. Nëse kjo është e vërtetë, i bie që 
kemi prekur fundin”, thotë Jani Kaçi.

Si ju duk ky sezon?
Futbolli për aq kohë sa shkallët 

janë bosh, atëherë merre me mend se 
çfarë futbolli është…

Pse janë shkallët bosh?
Shkallët bosh janë se nuk ka cilë-

si. Cilësia më pas vjen nga mungesa 
e organizimit. Ja, po ju them se para 
pak ditësh po bisedoja me një shok 
dhe e pyeta: ‘Si ka mundësi që të ng-
jallet nostalgjia e para shumë viteve 
vetëm sepse sot nuk ka organizim…? 
Si ka mundësi more që në atë kohë 
kishte më shumë organizim…?’

Pse ka pasur më shumë organizim 
atëherë? Si funksiononte atëherë?

Atëherë kishte struktura. Madje, 
struktura funksionale. Edhe atëherë 
ndonjë militant vihej në krye të një klu-
bi, por ama ishte i fushës. Ndërsa pjesa 
tjetër: inspektorët, kryetrajnerët dhe stafi 
teknik, përbëhej i gjithi nga profesion-
istë. Kishin mbaruar ndonjë shkollë 
të vërtetë fizkulture dhe i referoheshin 
metodologjisë së Lindjes, jo të Perën-
dimit. Por, të paktën kishte organizim, 
ndërsa tani nuk ka organizim fare.

Pse mendoni se nuk ka organ-
izim fare tani?

Sepse këtu te ne sheh që ka 
akademi, e stërakademi e të tjera si 
këto. Po si paska akademi pa organ-
izim? A mund të ma thotë njeri sesi 
mund të ekzistojë kjo?

Që do të thotë?
Që do të thotë se ne kur shkonim 

ndonjëherë jashtë shtetit në atë kohë 
dhe pyesnim zyrtarët e klubeve 
vendëse se cili është çelësi i një klubi, 
ata nuk na linin as të mbaronim pye-
tjen: “Organizimi, vetëm organizimi”, 
ishte përgjigjja. Ndërkohë, tani e ndie-
jmë të gjithë se nuk ka organizim. 
Tani ka vetëm gjëra të tipit “merre 
këtë edhe kaloje këtu”. Nuk ka profe-
sionistë në klube, ka kryesisht njerëz 
që bëjnë servilin. Kanë gjetur një 
mënyrë, “thuaj fjalën e mirë dhe një 
gur në torbë”. Edhe, asnjë nuk mendon 
për zhvillime afatgjata të futbollit. Po 
çfarë ndodh duke u sjellë kolektivisht 
kështu? Ndodh, pra, që duke mos dalë 
e vërteta, duke mos korrigjuar gjërat që 
nuk shkojnë dhe duke mos punuar me 
plan, do të vazhdojmë të ecim kësh-
tu. Rrokopujë… Prandaj e përsëris: 
treguesi më i mirë i gjendjes ku është 

Rrëfimi “bombë” i Jani Kaçit: 
Tiranën duan ta rrëzojnë për kulla, 
politika është ulur këmbëkryq

futbolli është tifozëria. Njerëzit nuk 
janë budallenj. Tifozët të ndjekin kur 
shohin organizim, kur shohin punë të 
menduara mirë dhe kur shohin edhe 
korrektësi e ndershmëri. Tani ata në 
shumicën e kohës më të drejtë thonë: 
“Ore ne shkojmë në stadium, por nuk 
shohim futboll të vërtetë”. Pasi kanë 
thënë këtë, nuk diskutohet asgjë tjetër 
pastaj. Është e kotë.

Po, mirë jo të gjitha stadiumet 
janë bosh. Ka plot në Shqipëri kur 
tifozët shkojnë…

Po mua nuk më duket kështu. Ja, 
shikoj Skënderbeun e qytetit tim. Lu-
ajti me Kukësin, stadiumi ishte bosh. 
Luajti me Teutën, stadiumi ishte bosh. 
Nëse doni raste të tjera, ju jap plot. 
Kam një djalë që luan në Greqi, edhe 
kur sheh fotot e dikurshme në stadiu-
met tona më thotë: “Ore baba, njerëz 
të vërtetë janë këta? – Po, i them, 
njerëz të vërtetë janë. – Po tani pse 
nuk ka kaq tifozë në Shqipëri? – Sepse 
nuk keni nivel juve të rinjtë, ndaj nuk 
mbushen, i them unë…” (qesh).

Ku qëndron problemi?
Nis që tek akademitë. Vijnë lojtarë 

që mund të kenë talent, por janë fare 
të painformuar për ligjet dhe rregullat 
bazë të futbollit. I pyes dhe u kërkoj të 
më thonë rregulloren e futbollit, nisin 
të më flasin për shtylla, rrjeta, porta. 
Nuk ia kanë haberin hiç për rregullo-
ret. Por, nuk është vetëm ky problemi. 
Ne i kemi edhe trajnerët keq. Pyeta 
dikë një ditë, një trajner nga këta që 
kanë marrë licencën tani… I thashë: 
“Sa peshon një top standard i futbol-
lit?” U mendua dhe përgjigjja ishte: 
“3 kile”. “Po nuk të vjen turp?!” i 
thashë… Ja kështu jemi katandisur. 
Pra, si mund të kesh akademi futbol-
li, kur t’i nuk u mëson njëherë atyre 
fëmijëve rregulloren e futbollit. Du-
het të dinë gjërat bazë, qoftë edhe 
përmasat e fushës, etj. Asgjë mo, hiç 
fare. Ne dikur kishim trajnerë që edhe 
kur duhet të na mësonin sesi të gjua-
nim topin me “trinë”, fillimisht na e 
bënin këtë në teori, duke na mësuar 
si të mbanim trupin, krahët, etj. dhe 
pastaj na vendosnin ta ekzekutonim 
këtë në praktikë. Tani këta shikojnë 
skuadrën e parë që bën “skip”, u bëjnë 
edhe fëmijëve të njëjtat ushtrime dhe i 

shkallmojnë nga brinjët.
Sipas jush, ka qenë më mirë në 

monizëm?
Po, përderisa sot jemi kaq keq, atëherë 

i bie që paskemi qenë më mirë. Po të pak-
tën kishim kushte minimale. Zhvisheshin 
lojtarët e rinj në dhoma të ngrohta, bënin 
dushe dhe mund të pinin edhe ndonjë 
filxhan çaj të ngrohtë. Ndërsa tani shkon 
në Vlorë dhe zhvishesh në një cep të 
fushës. Shkon të luash me Dinamon dhe 
përfundon katundeve të Tiranës. Pse ore, 
ky është progresi?

Zoti Kaçi, ju mendoni se kjo 
është vetëm çështje klubesh apo du-
het një strategji shtetërore që fut-
bolli dhe sporti të ndryshojë faqe?

Natyrisht që shteti ka përgjegjë-
si. Klubet e futbollit janë në varë-
si të federatës, por mbi të gjitha të 
shtetit. Dua të them se nuk mund të 
ketë sport pa organizim. Por, këtu 
ne kemi klube që funksionojnë me 
vetëm dy apo tre njerëz. Politika vetë 
bën zgjedhje, federata gjithashtu bën 
zgjedhje 1 herë në katër vite, FIFA 
me UEFA-n gjithashtu… Po klubet 
e futbollit a bëjnë zgjedhje? Kush i 
administron ato? Cilat janë strukturat 
e tyre? Ja, ky është një problem thel-
bësor, që dikur sporti funksiononte 
me kryesi, me njerëz të profilit të tij, 
ndërsa sot kjo është eliminuar thuajse 
tërësisht. Më thoni një klub shqiptar 
që së fundmi ka bërë një mbledhje 
dhe janë zgjedhur drejtuesit? Asn-
jë. Edhe në vitin 1996 kemi qenë 
më mirë sesa sot. Ka qenë PD-ja 
në pushtet dhe Rizvanolli ka qenë 
zëvendësministër. Unë kam qenë 
Sekretar Klubi në dy mandate. Kemi 
bërë zgjedhje të rregullta me për-
faqësues nga ministria dhe federata. 
Gjithë dokumentacioni mblidhej dhe 
arkivohej. Kishte sens përgjegjësie 
për punën që bëhej, jo kështu.

Po gjithsesi, klubet sot shpenzo-
jnë dhe funksionojnë sipas tregut…

Po, kam dëgjuar shumë klube 
që thonë se “harxhuam 1 miliard 
lekë në vit”. Po kur mbaron sezoni, 
a bëhet ndonjë analizë teknike dhe 
ekonomike? Si u shpenzuan paratë? 
Pati përmirësim apo përkeqësim? 
Jemi më mirë apo më keq? A u ar-
ritën objektivat? Etj, etj… Asgjë. Ja, 

shoh këtu në Korçë unë. Bëjnë sikur 
ndërtojnë akademi, e ku di unë…Por, 
ndërkohë në sport punojnë njerëz pa 
lidhje. Thjesht me ndërhyrje politike. 
Prandaj, një arsye se përse sporti ynë 
është në këtë gjendje, është që politi-
ka është ulur këmbëkryq. Duke fillu-
ar nga lart deri poshtë. Kam dëgjuar 
edhe gjëra monstruoze për Tiranën…

Çfarë gjërash keni dëgjuar?
Kam dëgjuar që duan ta rrëzojnë 

Tiranën se kanë interesa për të ndërtuar 
kulla. Nëse kjo është e vërtetë, i bie që 
kemi prekur fundin. Por, çfarë nuk pret 
nga këta. Këta nuk kanë turp, sepse 
për një plesht djegin jorganin… Ne 
dikur kemi pasur 20 lloje sportesh në 
Korçë, ndërsa sot nuk ke më kaq larm-
ishmëri. Unë këtu pashë një sportist, 
një djalë me dhjetëra medalje në qafë, 
por i paevidentuar. Pse? Sepse nuk ka 
shef klubi këtu. Shefi i klubit ka hotele, 
ka kopshte, ka biznese, por nuk e ka 
mendjen te sporti. E pse ndodh kjo? 
Sepse e ka vendosur politika aty ku 
është. Tani kanë filluar të lëvizin, por 
jo për sportin, thjesht për të mbledhur 
njerëzit në mitingje. Asnjë nga këta 
nuk duan t’ia dinë për sportin. Fare. 
Por sportin i bie mendja vetëm atij që i 
ka dhembur kurrizi, ndërsa këtyre nuk 
u bie në mend dhe kjo është fatkeqësi 
e madhe. Shoh disa fytyra në ekrane 
që dalin e flasin për sportin që nuk i 
njoh hiç, as ata nuk më njohin mua dhe 
shokët e mi që janë marrë me sport. Ja, 
në këtë pikë kemi arritur. Kur shkoj 
ndonjëherë në evenimente sportive më 
pyesin: “Po ti çfarë je?”

Vërtet?
Po more, vërtet. Madje njëherë 

isha me disa miq dhe njëri më pyeti: 
“Çfarë je ti? Me çfarë merresh?”

Edhe çfarë i thatë?
I thashë kam qenë valltar në të kalu-

arën. “Dukesh, – më tha – qenke ako-
ma në formë. Nuk paske vënë bark…”. 
Kjo është për të qeshur dhe për të qarë. 
Këto janë turpe more, turpe! Ja, shikoni 
pak se kush ishin ata që morën pjesë në 
asamblenë e fundit të FSHF-së. Njihnit 
ndonjë nga ata? Asnjëri nuk njihej… 
Të ftojnë në evenimente dhe në vend 
të takohesh me personalitete të sportit, 
si Fatmir Frashëri, apo e shumë të tjerë, 
shkon takon njerëz anonimë që e kanë 
mendjen te muzika me klarinetë edhe 
të mbyllen lokaleve me tallava.

Kur keni qenë për herë të fundit 
në stadium?

Më pyeti edhe një gazetar këtu në 
Korçë (Tonin Frroku) për të njëjtën 
gjë pak kohë më parë, edhe i thashë 
se nuk ka vend për mua në stadium.

Po pse i thatë kështu?
Po sepse në tribunën kryesore nuk 

sheh Teodor Vason apo ndonjë figurë 
tjetër. Aty më së shumti sheh rrugaçë. 
E kam thënë hapur disa herë këtë. Iu 
vjen keq kur ua them kaq hapur, por 
nuk ndryshoj dot tani. Dikush duhet 
t’ua thotë herë pas herë se në ç’rrugë 
janë futur dhe ku po shkojnë… 
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