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DeKlArATA e DyTë
Gjermania, CdU/CsU: shtyrje të zgjedhjeve, s’mund 
të përjashtohet mundësia që Rama të japë dorëheqjen!

N
ë një deklaratë të përbashkët për 
Deutsche Welle-n, Johann David 
Wadephul, zëvendëskryetar i 
grupit parlamentar CDU/CSU në 
parlamentin gjerman dhe njëher-
azi drejtues i grupit të punës së 

Ballkanit Perëndimor, si dhe Christian Schmidt, 
CSU, raportuesi për Shqipërinë në Komisionin e 
Jashtëm dhe ish-ministër federal, e kanë përsëri-
tur kërkesën e tyre për dialog pa kushte ndaj 
qeverisë dhe opozitës, por kanë sugjeruar edhe 
si opsion shtyrjen e datës së zgjedhjeve. Korre-
spondentja e Deutsche Welles në Berlin, Anila 
Shuka, tha për Top Channel se kishte kontaktuar 
sërisht  dy deputetët, të cilët i kanë dhënë një 
deklaratë, duke përsëritur shtyrjen e zgjedhjeve 
dhe uljen e Lulzim Bashës dhe Edi Ramës në 
dialog pa kushte. “Ishte hera e dytë brenda 10 
ditësh që të njëjtët deputetë kanë bërë të njëjtën 
kërkesë, dialog pa kushte. Por kanë shtuar edhe 
dy detaje, është thënë se nuk mund të ketë tabu. 
Këtu hyn si shtyrja e datës së zgjedhjeve, siç 
thuhet në deklaratë, por ashtu edhe dorëheqja e 
kryeministrit, siç dëgjova sot nga qarqet e Unionit 
kristian-demokrat dhe kristian-social. Këto as nuk 
duhen vënë si parakushte për të hyrë në dialog, 
por as nuk duhen përjashtuar si opsione. Mesazhi 
që vjen nga 2 deputetët gjermanë është i qartë, se: 
Ata nuk do të jenë të gatshëm ta pranojnë zgjedh-
jet lokale pa pjesëmarrjen e opozitës, por edhe 
pa u zgjidhur kriza politike në Shqipëri të japin 
“OK” e tyre për çeljen e negociatave”, u shpreh 
korrespondentja e Deutsche Welles në Berlin, 
Anila Shuka. Nga njëra anë nuk përjashtohet edhe 
fakti i dorëheqjes së kryeministrit Edi Rama.

Anila, cili është mesazhi i 
kësaj deklarate të dytë?
Ishte hera e dytë brenda 10 ditësh që të njëjtët 

deputetë kanë bërë një deklaratë të tillë dhe 
në deklaratën e parë kanë përsëritur të njëjtën 
kërkesë që dialogu të bëhet pa kushte. Por kanë 
shtuar edhe dy detaje, kanë shtuar edhe një 
detaj që është se çfarë nënkuptohet me këto 
kushte. Është thënë se nuk mund të ketë tabu. 
Këtu hyn si shtyrja e datës së zgjedhjeve, siç 
thuhet në deklaratë, por ashtu edhe dorëheqja 
e kryeministrit, siç dëgjova sot nga qarqet e 
Unionit kristian-demokrat dhe kristian-social. 
Këto as nuk duhen vënë si parakushte për të 
hyrë në dialog, mes qeverisë dhe opozitës, por 
as nuk duhen përjashtuar si opsione. Mesazhi që 
vjen nga 2 deputetët gjermanë është i qartë, se: 

Ata nuk do të jenë të gatshëm ta pranojnë zgjedh-
jet lokale siç po zhvillohen tani pa pjesëmarrjen 
e opozitës, por edhe se nuk do të jenë të gatshëm 

se pa u zgjidhur kriza e brendshme në Shqipëri të 
japin një ‘OK’ të tyre për çeljen e negociatave me 
BE-në.

Anila, ti pate dje edhe një intervistë me 
ndërmjetësin e njohur gjerman Schëarz 
Schilling, një njohës i Shqipërisë, dhe që 
ka ndërmjetësuar edhe në vitin 2010 mes 
Ramës dhe Berishës. Çfarë sugjeron ai për 
zgjidhjen e krizës në Shqipëri?

Schilling është një shpirt i lirë dhe i thotë 
gjërat siç i mendon. Ai mendon se ndërm-
jetësimi do të ketë sukses vetëm nëse të dyja 
palët kanë dëshirë që të pajtohen. Sipas tij, ai 
ka përshtypjen se opozita nuk ka dëshirë që të 
pajtohet, por thjesht po përpiqet që të rrëzojë 
qeverinë. Ai kritikon Bashën dhe ish-kryem-
inistrin Berisha, me parullat     që përdorin 
ata. Siç i quan ai, revolucionare. Pa dashur të 
komentoj, ky perceptim që ka ky njohës i Ball-
kanit, përkon me perceptimin që kanë shumë 
përfaqësues të qeverisë gjermane. Ata e shohin 
qeverinë shqiptare në kontekstin rajonal, e në 
krahasim me liderët e tjerë të Ballkanit Perëndi-
mor, ata e vlerësojnë Ramën dhe qeverinë e tij.

A mund ta ndryshonte rezultati i zgjedh-
jeve evropiane, qëndrimin e Gjermanisë 
ndaj Shqipërisë sa i përket çeljes së negoci-
atave?

Nëse do t’u besojmë anketimeve të deritan-
ishme pritet që mazhoranca gjermane të pësojë 
humbje të mëdha. Spekulohet se në rast të një 
humbje shumë të thellë të Socialdemokratëve, 
mund të dalin nga koalicioni dhe Gjermania të 
përballet nga zgjedhje të reja të parakohshme, 
të cilat pritet të zhvillohen në tetor. Ky është 
skenari më i mundshëm, por kjo nuk do të 
ketë asnjë efekt në votën e Parlamentit gjerman 
për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut, pasi 
data është caktuar dhe ajo është në shtator.

Glover: asnjëherë s’kam marrë pjesë në zgjedhje ku mungon opozita
OSBE/ ODIHR nisi ditën e djeshme  
zyrtarisht misionin e vëzhgimit të zg-
jedhjeve vendore të 30 qershorit 2019 
në Shqipëri. Nëse këto zgjedhje do të 
mbahen pa opozitën atëherë do të 
jenë të parat për drejtuesen e misionit 
të OSBE/ODIHR-it për vëzhgimin e zg-
jedhjeve ambasadoren Audrey Glover.

 Pyetjes a keni vëzhguar zgjedh-
je ku opozita nuk ka marrë pjesë 
Glover u përgjigj: “Në fakt jo nuk 
më ka ndodhur të vëzhgoj zgjedhje 
ku opozita të mos marrë pjesë në 
zgjedhje”. Por  përsëri e pyetur nësë  
do ta konsideronte OSBE shtyrjen 
e datës së zgjedhjeve? Ambasadorja 
refuzoi të japë një mendim. Sipas saj, 
misioni që ajo drejton nuk është në 
Shqipëri për të dhënë sygjerime. “Nuk 
është puna jonë që të ndërhyjmë në 

këtë mënyrë duke bërë sugjerime 
të tilla. Ne jemi këtu për të vëzhguar 
zgjedhjet në mënyrë të paanshme. 
Nuk mund të prononcohemi. Kjo do të 
ishte ndërhyrje për procesin”-tha ajo 

. Për Audrey Glover, ky është misioni i 
dytë në Shqipëri, si ambasadore, pasi 
për herë të parë  ajo ka monitoruar  
zgjedhjet e  vitin 1996. Kur pyetet në 
qoftë se problematikat e atyre viteve 
janë ende prezente në zgjedhjet 
shqiptare ajo dha këtë përgjigje: “Nga 
1996 ka kaluar një kohë e gjatë, nuk 
e mbaj mend situatën në 1996. Unë 
them le të vëzhgojmë këto zgjedhje 
dhe të mos shqetësohemi për zgjedh-
jet e mëparshme.Nuk jemi as policë 
zgjedhjesh dhe as politikanë”- theksoi 
ajo. Ne fillim te fjales se saj Glover 
nenvizoi dhe prioritetet e misionit te 
vëzhgimit. “Siç e kemi thënë shumë 
herë zbatimi i ligjeve është pa aq i 
rëndësishëm sa vetë ligjet, dhe zbatimi 
i ligjeve varet nga vullneti politik. 
Misioni do të dalë me një raport të 

ndërmjetmeve para zgjedhjeve. Misio-
ni do të ketë një konferencë për shtyp 
ditën pas zgjedhjeve ku do të dalë me 
konkluzionet paraprake”-deklaroi 
Glover. Raporti përfundimtar do të 
publikohet 8 javë pas përfundimit të 
procesit zgjedhor. Në këtë raport do 
të ketë rekomandime për tu marrë 

parasysh nga autoritetet. “Është e 
rëndësishme është të kuptojmë të 
vëzhgojmë procesin dhe të raportojmë 
për të. Ne jemi këtu për të mos ndë-
rhyrë në asnjë mënyrë, ne nuk jemi 
policia zgjedhore dhe mbikëqyrësit 
dhe as politikanë. Ne jemi thjesht 
profesionistë të zgjedhjeve.”

Korrespondentja e Deutsche Welles në Berlin, Anila Shuka, tha për Top Channel se kishte kontaktuar sërisht dy deputetët, të cilët 
i kanë dhënë një deklaratë, duke përsëritur shtyrjen e zgjedhjeve dhe uljen e Lulzim Bashës dhe Edi Ramës në dialog pa kushte

Christian Schmidt Johann David Wadephul

Anila Shuka

Audrey Glover



Javor      E shtunë, 25 maJ 2019 3Në PLAN Të PARë

nr e 

faqeve

PreSiDeNTi jeP zgjiDhjeN
Kriza në vend, Meta: Gati të rishikoj datën e 
zgjedhjeve. Vendos në dispozicion edhe mandatin tim
P

residenti i Shqipërisë Ilir Meta, me një 
njoftim publik ka bërë të ditur se për t’i 
dhënë rrugë dialogut mes palëve dhe 
zgjidhjes së krizës, në bazë të kompeten-
cave që i jep Kushtetuta e vendit është 
gati që të rishikojë dekretin e zgjedhjeve 

lokale, për të dekretuar një tjetër datë. Gjithashtu kreu 
i shtetit shkon edhe më tej, ku pohoi se në funksion të 
zgjidhjes së krizës politike, vendos edhe mandatin e tij në 
dispozicion. “Mbetem i gatshëm që për një zgjidhje që i 
shërben interesit më të mire, stabilitetit dhe demokracisë 
së vendit, të vendos në dispozicion edhe mandatin tim si 
President i Republikës”, shkruante në njoftimin publik, 
Presidenti Ilir Meta.

Deklarata e plotë 
e presiDentit ilir Meta:
Presidenti i Republikës përsërit shqetësimin e thellë 

mbi krizën kushtetuese, institucionale, politike dhe të 
përfaqësimit ku ndodhet vendi. Thellimi i dallimeve 
mes palëve dhe kokëfortësia për mohimin e kësaj krize 
kanë vështirësuar edhe më tej gjetjen e rrugëdaljeve të 
arsyeshme dhe të qëndrueshme nga kjo gjendje që po 
rrezikon stabilitetin dhe demokracinë në vend.

Me angazhimin maksimal si Kreu i Shtetit, kam bërë 
thirrje të përsëritura për prapësimin nga kjo rrugë e 
konfliktit, duke u ofruar për të dhënë çdo kontribut dhe 
për të bërë gjithçka që do të afronte palët politike drejt 
një zgjidhjeje, që ka në themel interesin kombëtar dhe 
rrugëtimin e pandalshëm evropian të Shqipërisë. Nxitur 
nga zhvillimet e djeshme, përshëndes dhe mirëpres 
angazhimin e shprehur të Parlamentit Gjerman për 
zgjidhjen e krizës, duke iu bashkuar thirrjes së tyre 
drejtuar të gjitha palëve politike në Shqipëri, për të marrë 
përgjegjësitë vendimmarrëse për të gjitha çështjet që 
lidhen me stabilitetin demokratik në vend, në mënyrë 
gjithëpërfshirëse dhe pa përjashtuar asnjë temë. 
Gjithashtu, si Kryetar i Shtetit, kam përgjegjësinë kus-
htetuese të respektoj dhe mbroj parimet e Kushtetutës së 
Republikës së Shqipërisë, duke evidentuar gjithashtu çdo 
rast kur këto parime rrezikojnë të kërcënohen. 

Vlerësoj faktin që edhe Parlamenti Gjerman, ky in-

stitucion kyç i partnerit tonë strategjik, ka paralajmëruar 
se zgjedhjet pa pjesëmarrjen e opozitës janë problem-
atike në aspektin demokratik, duke u pamundësuar 
qytetarëve shqiptarë zgjedhjen mes alternativave 
konkurruese. Neni 3 i Kushtetutës së Republikës së 

Shqipërisë, ndër të tjera, përcakton qartë detyrimin 
kushtetues për mbrojtjen e pluralizmit politik nga të 
gjithë. Kjo nënkupton jo vetëm ekzistencën e partive të 
ndryshme politike, por edhe mundësinë e tyre reale për 
të konkurruar, në kushte të barabarta dhe pa pengesa, 
në zgjedhje të lira dhe të ndershme, si mundësia e vetme 
për të respektuar të drejtën kushtetuese të qytetarëve 
shqiptarë për të zgjedhur.

Unë kam përgjegjësi kushtetuese, që brenda 
caqeve që Kushtetuta më lejon, të siguroj respek-
timin, në formë e në përmbajtje, të Kushtetutës. Për 
mua bashkëjetesa demokratike dhe uniteti i popullit 
janë parime kushtetuese që duhen mbrojtur, përpara 
çdo rregullimi tjetër dytësor apo formal. Bashkohem 
me thirrjen e Parlamentit të Gjermanisë se është 
përgjegjësia e vendimmarrësve politikë që të sillen të 
arsyeshëm në këtë situatë dhe që me të gjitha forcat 
të përpiqen për ta qetësuar gjendjen, sepse nëse kjo 

nuk ndodh ekziston rreziku që vendit t’i mbyllet 
rruga drejt Evropës.

nDaj:
• me përgjegjësi për të ardhmen evropiane të vendit;
• me vendosmërinë për të ndërtuar një shtet të së 

drejtës, demokratik dhe që garanton të drejtat dhe liritë 
themelore të njeriut;

• me frymën e tolerancës, në funksion të paqes, 
mirëqenies dhe solidaritetit shoqëror;

shpreh angazhimin tim për të përmbushur përgjeg-
jësinë kushtetuese për të garantuar unitetin e popullit 
dhe parimet bazë të bashkëjetesës demokratike, që 
rrezikohen nga kriza politike në vend. Në këtë kuadër, 
shpreh gatishmërinë time institucionale, që në përputhje 
me kompetencën që më jep shkronja ‘gj’ e nenit 92 të 
Kushtetutës, të rishikoj Dekretin për caktimin e datës 
së zgjedhjeve vendore dhe të dekretoj një datë tjetër për 
zhvillimin e tyre, në përputhje me vullnetin e shprehur 
të palëve politike.

Garantimi i rendit kushtetues, sigurisë publike, stab-
ilitetit të vendit dhe i zgjedhjeve demokratike, të lira dhe 
të ndershme janë parime kushtetuese që mbizotërojnë 
mbi çdo aspekt tjetër formal, përfshirë këtu rishikimin e 
datës së zgjedhjeve. 

U bëj edhe një herë thirrje palëve, të ndalojnë 
retorikat si reflektim i sinqertë ndaj apelit të Parlamentit 
Gjerman. Të ndalojnë hartimet publike justifikuese dhe 
të angazhohen me sinqeritet dhe përgjegjshmëri për gjet-
jen e një zgjidhjeje sa më shpejtë dhe të qëndrueshme.

Ashtu siç deklarova me përgjegjësi më 20 mars nga 
Pogradeci, mbetem i gatshëm që për një zgjidhje që i 
shërben interesit më të mire, stabilitetit dhe demokracisë 
së vendit, të vendos në dispozicion edhe mandatin tim 
si President i Republikës, nëse palët e gjykojnë edhe këtë 
element si të rëndësishëm për një zgjidhje gjithëpërf-
shirëse, që do t’u jepte qyetetarëve shqiptarë të drejtën 
për të zgjedhur edhe Presidentin me votën e tyre të lirë.

Askush nuk duhet të ketë frikë nga vota e lirë e qyte-
tarëve shqiptarë që qëndron në themel të bashkëjetesës 
demokratike, pa garantimin e së cilës nuk mund t’i çelim 
as negociatat për anëtarësim në Bashkimin Evropian.

Rama letër të tretë Bashës: Bashkitë e opozitës do i marrim si Çeçua (dhe pastaj fton për dialog)
Kryeministri Edi Rama e vijoi korrespondencën virtuale 
me kryedemokratin Basha, përmes një letre të tretë, 
nga ku bie në sy deklaratat troç e Ramës sipas ë cilës të 
gjtiha bashkitë në 30 Qershor, edhe ato që ka opozita do 
kalojnë në duart e socialistëve. Pra qartazi Rama pranon 
se në 30 Qerhsor kandidon vetëm në zgjehdje dhe do t’i 
marrë të gjitha. Po ashtu në letër Kryeministri, këmbën-
gul se 30 qershori do t’i gjej shqiptarët përballë kutive të 
votimit, ku duket qartazi se meszhzi gjerman për shtyrje 
të datës së zgjedhje po refuzohet nga Rama. Po ashtu 
kreu i qeverisë u ndal gjatë në këtë letër duke iu përg-
jigjur akuzave se e ka asgjësuar Gjykatën Kushtetuese, 
ku ashtu si edhe më parë Rama arrin në përfundim se 
kundërshtari i tij politik e ka pllakosur frika nga reforma. 

letra e e raMës 
Ju e nisni mesazhin me “asgjësimin” e Gjykatës 

Kushtetuese dhe më atribuoni mua, “shpalljen hapur” 
të mendimit se “shqiptarët janë më mirë pa gjykata”! E 
pavërtetë! E vërteta është se shqiptarët ishin de facto pa 

gjykata, për më shumë se dy dekada kur drejtësia, mu 
ashtu siç e donte udhëheqësi Juaj e jo vetëm ai, ishte 
një mall që i falej më të fortit dhe blihej nga më i pasuri. 
Ju keni edhe eksperiencë personale lidhur me këtë fakt 
dhe jeni një ilustrim kuptimplotë i tij! Sot Shqipëria 
është e vërtetë po, nuk e ka ende funksionale Gjykatën 
Kushtetuese, por jo sepse unë nuk dua që ta ketë, po 
sepse trupa e Gjykatës Kushtetuese është fshirë në pjesën 
dërrmuese të saj nga Vetingu dhe është në procesin 
historik të rindërtimit pas rrënimit korruptiv, ashtu si i 
gjithë sistemi i drejtësisë. Problemi Juaj nuk është thjesht 
se nuk dini ç’do të thotë të rindërtosh pas rrënimit, çka 
sigurisht Ju nuk e dini për fat të keq. Problemi Juaj nuk 
është as se nuk doni ta kuptoni, që të rindërtosh nuk 
është një fjalë goje po një përpjekje e mundimshme, e 
cila kërkon durim e kohë. Çka fatkeqësisht nuk doni ta 
kuptoni, e qartë edhe kjo. Por jo, problemi Juaj është 
më i madh se mosdija dhe përtacia mendore. Ju jeni i 
trembur! Keni frikë nga zbatimi i Reformës në Drejtësi 
dhe përfaqësoni një grupim që udhëhiqet nga frika e 

kësaj reforme qysh ditën e parë të nisjes së saj. Por unë 
s’Ju ndihmoj dot në këtë pikë! Puna Juaj pse e keni tërë 
këtë lebeti në atë barkun e kasolles Suaj politike, kështu 
që kaq për Gjykatën Kushtetuese.

Kur ma kërkoni dorëheqjen Ju dhe populli imagjinar 
i punonjësve të bashkive që do dorëzoni si Çeçua në 30 
qershor, bashkë me ujësjellësat e falimentuar, që fur-

nizojnë më shumë militantë në protestat Tuaja se sa ujë 
në çezmat e njerëzve, mua vetëm më shumëfishohen 
fuqitë për të vazhduar luftën me plagët e panumërta të 
trashëgimisë Suaj qeverisëse.

Kështu që i dashur Lulzim, shkeputu nga krahët e 
mllefit që ta ka çuar për pambuk logjikën, çlirohu nga 
paniku i humbjes që të rri shkruar mbi ballë, mbaje 
për vete e për Plakun tënd Digjital frikën nga Reforma 
në Drejtësi dhe bëj atë që bën çdo udhëheqës në këtë 
situatë të padëshiruar: Ulu në Tryezën e Dialogut! Duke 
Ju ftuar përsëri në Tryezën e Dialogut, Ju lutem të mos 
harroni ndërkohë se po nuk u kthyet në realitet, përtej 
dëmit që mund t’i bëni vendit dhe atyre pak individëve 
kokënxehtë, të cilët mbase për të keqen e tyre mund të 
shkojnë deri në fund pas berihajit ku po i udhëhiqni, Ju 
s’keni asnjë shans të pengoni 30 qershorin të vijë për ata 
që duan të votojnë. Asnjë shans të ndryshoni qeverinë 
pa zgjedhje. Asnjë shans të më ndaloni mua dhe Partinë 
Socialiste të Shqipërisë të kryejmë misionin historik të 
transformimit europian të Shqipërisë. 

Ilir Meta

Letra e tretë e Ramës
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PArA PrOTeSTe
Monika Kryemadhi: T’i themi ‘boll’ këtij regjimi 
diktatorial e kriminal që po i merr shpirtin shqiptarëve

N
ë një takim me strukturat e LSI-së 
në njësinë bashkiake nr. 11 në 
Tiranë, kryetarja e LSI-së, Monika 
Kryemadhi i ftoi ata dhe gjithë 
shqiptarët në protestën e nesërme 
të opozitës. Por ndryshe nga herët 

e tjera, ku një gjë e tillë nuk është përmenduar, 
Kryemadhi i ka ftuar protestuesit të shmangin 
aktet e dhunës. Ajo i ftoi ata të bëhen pjesë e një 
proteste paqësore, pasi beteja e tyre, siç thotë, 
bëhet për të rrëzuar regjimin e kalbur. “Nesër 
në orën 19:00 të gjithë do të jenë në Bulevardin 
“Dëshmorët e Kombit”.  Ne s’do të jemi atje as si 
forcë politike, as si njerëz që na pëlqen të merremi 
me politikë, por do të jemi si qytetarë për të thënë 
që ne i themi ‘boll’ këtij regjimi diktatorial, krim-
inal, i cili po i merr shpirtin çdo ditë e më shumë 
shqiptarëve. Të gjithë kanë qenë skeptikë kur kemi 
djegur mandatet si opozitë. Edhe pse qytetarët 
ishin ata që i dhanë forcën djegies së mandateve, 
ndërkombëtarët edhe pjesa tjetër elitare, politike 
apo edhe skeptike thoshin që:  Ju duhet ta bëni 
betejën tuaj në Parlament! Vërtet vendimi ynë i 
djegies së mandateve ishte një vendim ekstrem, 
por ishte një vendin i domosdoshëm për të treguar 
që opozita është me qytetarët , që opozita nuk 
është fasadë e një parlamenti ilegjitim dhe nuk 
bëhet fasadë e një grupi kriminal, i cili ka grabitur 
jo vetëm Partinë Socialiste, por edhe qeverinë, 
sistemin e drejtësisë, ka grabitur çdo gjë, e cila 
çdo ditë e më shumë i varfëron shqiptarët. Sot më 
shumë se kurrë, ne jemi të bindur që kemi bërë 
veprimin e duhur, sepse djegia e mandateve, pro-
testat e njëpasnjëshme, masiviteti i jashtëzakon-
shëm i qytetarëve, tregon që ne kemi qenë në krah 
të qytetarëve dhe qytetarët kanë dashur një veprim 
që të besonin opozitën e vërtetë. Ne bëmë gjënë më 
të mirë. Vërtetë nuk është e shkruajtur në librat e 
politikës, vërtetë konfliktet janë zgjidhur në librat e 
politikës, por djegia e mandateve tregoi kalbëzimin 
e sistemit kriminal që Rilindja kishte zaptuar. Jo 
më larg se deklaratat e djeshme të Budestagut 
gjerman, deklarata përsëri të sotmet që dalin 
haptas, ku tryeza me dialog kombëtar ku janë të 
gjithë partnerët politikë të përfshirë. Nuk duhet të 
kenë tabu as shtyrjen e zgjedhjeve, por nuk duhet 
të kenë tabu as dorëheqjen e kryeministrit. Nuk 
duhet të jetë tabu as ndryshimi i sistemit zgjedhor. 
Nuk duhet të jenë tabu as ndryshime të tjera kus-
htetuese, të cilat në thelb dhe në bazë të tyre kanë 

votën e lirë, kanë standarde për zgjedhje të lira dhe 
të ndershme, mbi të gjitha kanë të rëndësishme 
ndërtimin e një sistemi që garanton vlera për 
qytetarët, që garanton meritokraci për qytetarët, 
që garanton barazi për qytetarët dhe që garanton 
mbi të gjitha demokracinë për të cilën ne kemi 
aspiruar. Sot pas 30 vjetëve ne flasim për fjalën e 
lirë. Sot pas 30 vjetëve ne kërkojmë media të lira. 
Sot pas 30 vjetëve ne kërkojmë demokraci. Sot pas 
30 vjetëve ne akoma luftojmë për bukën e gojës. 

Sot pas 30 vjetëve në të ashtuquajturën demokraci, 
fëmijët e shqiptarëve po largohen nga Shqipëria.

Nesër do të jetë një nga protestat më të mëdha. 
Mund të them që mund të jetë edhe më e madhe, 
sepse  çdo herë që ne bëjmë një protestë njerëzit, 
qytetarët shtohen. Sa herë që ne marrim pjesë në 
protestë, sa herë që opozita bën thirrje shqiptarëve 
për protestë, ata i përgjigjen me masivitet. Ajo që 
na bën të reflektojmë dhe ne si opozitë të jemi të 
kujdesshëm që të mos bëjmë më gabimet e Edi 
Ramës dhe të të gjithë politikanëve të tjerë, janë 
qytetarët e Tiranës që dalin në një masë të madhe 
kundër këtij regjimi kriminal.Prandaj edhe ju bëj 
thirrje: Mos ndaloni në asnjë moment, por njoftoni 
miq, shokë, komshinj, familjarë të jemi të gjithë 
nesër në Bulevardin ‘Dëshmorët e Kombit’ në 
orën 7, atje të jemi të tërë. Edhe pse është muaji 
i Ramazanit ku shumë shqiptarë agjërojnë, që ua 
bëftë Zoti dritë dhe t’u falë atyre mundimet, por 
të na falë edhe mëkatet ne të tjerëve që i kemi 
dhënë pushtetin Edi Ramës dhe atë pushtet e ka 
kthyer në të kundërt të shqiptarëve, prandaj do 
të jemi të gjithë për të treguar që ne do marrim 

përsipër çdo gjë që ka të bëjë me të ardhmen e 
fëmijëve të shqiptarëve. Do të marrim përsipër çdo 
përgjegjësi që shpëton dhe çliron shqiptarët nga 
kapja e krimit të organizuar. Do të jemi në ballë të 
çdo proteste ku shqiptarët duan të jenë qytetarë të 
lirë të BE-së. Dhe beteja jonë nuk është Edi Rama 
me grupin e tij, por është e ardhmja e fëmijëve të 
shqiptarëve. Beteja jonë është hapja e negociatave 
për anëtarësimin e Shqipërisë në Bashkimin 
Evropian. Beteja jonë është që shqiptarët të jenë të 
barabartë mes të barabartëve. Ashtu sikurse jemi 
në mes të Evropës, ashtu edhe të jemi në mes 
të Evropës për një ekonomi të zhvilluar, për një 
arsim më të zhvilluar, për shëndetësi më të mirë, 
për taksa të ulëta, për barazi dhe për shërbim ndaj 
qytetarëve, pavarësisht bindjeve politike, pa dallim 
krahine dhe pa dallim besimi fetar. Ju bëj thirrje 
që të mos përfshiheni në elementët e dhunës, 
por të distancoheni nga dhuna, edhe pse njerëzit 
janë të mërzitur dhe të frustruar dhe ju ka ardhur 
aty ku nuk mban më, nuk është detyra jonë të 
bëjmë viktimë Edi Ramën dhe nuk është detyra 
jonë as të dëmtojmë godinat. Detyra jonë është 
të rrëzojmë sistemin e kalbur që Edi Rama me 
krimin e organizuar ka ndërtuar. Prandaj nesër 
në protestë nuk do të jemi vetëm ne, do të jenë 
dhe policët që do të jenë bashkë me ne. Edhe pse 
do të jenë në krye të detyrës, ne do të protestojmë 
për të gjithë policët, për të gjithë mjekët, për të 
gjithë administratën publike, për të gjithë njerëzit 
që Edi Rama i kërcënon me bukën e fëmijëve të 
tyre. Ne do të protestojmë nesër për ta rrëzuar 
njëherë e përgjithmonë krimin e organizuar që ka 
fytyrën e Edi Ramës dhe fytyrën e Rilindjes. Unë 
u jam shumë mirënjohëse për angazhimin tuaj. 
Ju jam shumë mirënjohëse për angazhimin tuaj 
maksimal dhe jo vetëm kjo, por suportin, besimin, 
forcën dhe kurajon që më keni dhënë mua Moni-
ka Kryemadhit si kryetare e LSI-së, por midis jush 
edhe shumë e shumë të tjerë, anëtarë të LSI, të rinj 
dhe të rejat, gratë dhe vajzat e LSI, të cilat nuk u 
stepën në asnjë moment, por përkundrazi dhanë 
forcën dhe kurajon për tu përballur, për të luftuar, 
për tu organizuar, për ta shtuar LSI-në dhe për ta 
çuar Shqipërinë drejt Bashkimit Europian. Zoti 
ju ruajt ju, Zoti ruajt familjet tuaja. Zoti e Bekoftë 
Shqipërinë. Në fakt Zoti e ka bekuar Shqipërinë me 
gjithë këto pasuri të mëdha natyrore që Edi Rama 
po i grabit çdo ditë e më shumë”-pohoi Monika 
Kryemadhi.

Protesta sot në 19:00, pritet pjesëmarrje masive. Kryeministria dhe policia  bëhen gati
Opozita do të mbajë protestën kombëtare 
të radhës më 25 maj në orën 19:00, ndërsa 
Kryeministria ka nisur përgatitjet për rre-
thimin e perimetrit të sigurisë dy ditë para. 
Policia e Shtetit ka marrë masa paraprake për 
sigurimin e institucioneve, që herën e fundit 

u dhunuan me bomba molotov, tymuese dhe 
bojëra nga protestuesit. E megjithate burime 
te gazetes kane bere te ditur se protesta e 
sotme do të jetë paqësore. Gardhet meta-
like janë vendosur në të gjithë perimetrin e 
Kryeministrisë, shtyllat ku ndodhen të vendo-

sura kamerat e sigurisë do të lyhen me graso, 
ndërsa dera e Kryeministrisë do të mbrohet 
me një fletë metalike për të shmangur flakët 
si herën e kaluar. Policia njoftoise ashtu si në 
protestat e kaluara rreth 1500 efektivë do të 
jenë në krye të detyrës.

Sot më shumë se kurrë, ne jemi të bindur që kemi bërë veprimin e duhur, sepse djegia e mandateve, protestat e 
njëpasnjëshme, masiviteti i jashtëzakonshëm i qytetarëve, tregon që ne kemi qenë në krah të qytetarëve dhe qytetarët 
kanë dashur një veprim që të besonin opozitën e vërtetë

Kryemadhi në takim me strukturat e LSI-së në njësinë e nr. 11 në Tiranë 

Protestat e opozitës
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Kreu i PD-Së Në MAT
Basha: asnjë hap pas, koha 
kur shqipëria mbahej peng 
nga horrat, mori fund!
Basha tha se opozita është e vendosur të mos bëjë asnjë hap pas, ndërsa shtoi se beteja e tyre do 
të jetë për jetë a vdekje. “Koha kur një grusht horrash mbanin peng një Shqipëri të tërë mori fund

Investitorët e huaj:  
Kriza politike duhet 
të zgjidhet në 
mënyrë urgjente 
Investitorët e huaj në Shqipëri kanë apeluar ditën e 
djeshme për klasën politike shqiptare, që të gjejnë 
një zgjidhje për situatën ku ndodhet vendi. Përmes 
një deklarate publike ata  u shprehen se po ndjekin 
me shqetësim të thellë situatën aktuale politike në 
Shqipëri dhe se çdo ditë që kalon pa marrëveshje  
po dëmton besimin e qytetarëve në sistemin tonë 
politik dhe ekonomik, duke penguar investimet 
e mundshme ndërkombëtare. “Komuniteti ynë i 
biznesit kërkon fuqishëm që të gjithë palët e përfshi-
ra – veçanërisht Qeveria dhe Opozita – të veprojnë 
me përgjegjësi dhe të bëjnë çdo përpjekje për t’i 
dhënë fund ngërçit politik në dobi të stabilitetit në 
vend.” thuhej ndër të tjera në deklaratë.   “Dhoma 
Amerikane e Tregtisë në Shqipëri (AmCham), Sho-
qata Gjermane e Industrisë dhe Tregtisë në Shqipëri 
(DIHA) dhe Dhoma Ndërkombëtare e Tregtisë (ICC) 
po ndjekin me shqetësim të thellë situatën aktuale 
politike në Shqipëri. Shumë nga anëtarët tanë kanë 
shprehur frustrim lidhur me pasigurinë politike 
që po ndikon drejpërdrejt negativisht në klimën e 
biznesit dhe ekonominë shqiptare. Ne i bëjmë thir-
rje të gjitha partive politike që të gjejnë një zgjidhje 
për këtë situatë. Çdo ditë që kalon pa marrëveshje 
dëmton besimin e qytetarëve në sistemin tonë 
politik dhe ekonomik, duke penguar investimet e 
mundshme ndërkombëtare. Komuniteti ynë i biz-
nesit kërkon fuqishëm që të gjithë palët e përfshira 
– veçanërisht Qeveria dhe Opozita – të veprojnë me 
përgjegjësi dhe të bëjnë çdo përpjekje për t’i dhënë 
fund ngërçit politik në dobi të stabilitetit në vend.”

Mbyllen hetimet 
për dosjen 339, të 
pandehur 12 persona
Burime nga Prokuroria për Krime të Rënda bëjnë 
me dije se janë  mbyllur hetimet për dosjen 339 
dhe pritet që ditët në vijim të dërgohen në gjykatë 
konkluzionet përfundimtare. Burimet bëjnë të 
ditur se në dosjen e prokurorisë janë marrë 10-12 
persona të pandehur. Ndërkohë vijojnë hetimet për 
339/1 ku hetohet shitblerja e votave. Për këtë dosje 
pak ditë më parë është në pyetje, kryebashkiaku i 
Durrësi, Vangjush Dako, në cilësinë e personit që 
ka dijeni për ngjarjen dhe jo si person nën hetim. 
Mësohet se ai ka treguar rrethanat e njohjes me 
Avdylajt dhe persona të tjerë që janë përgjuar 
nga Prokuroria. Vangjush Dako, i cili ka dalë në 
përgjime teksa flet me Altin Avdylaj, përmendet nga 
persona të tjerë për blerje votash. Nisur nga këto 
përgjime por edhe të dhëna të tjera, Prokuroria e 
Krimeve të Rënda që prej fundit të muajit maj 2017 
ka nisur një hetim për akuzën e “shpërdorimit të 
detyrës”, ndërkohë që mësohet se Dako po verifi-
kohet edhe për punësime të paligjshme në njësitë 
administrative që drejton, pasi nga përgjimet janë 
konstatuar ndërhyrje dhe emërime jashtë kritereve 
që parashikon ligji.Kreu i KQZ: fshehja e parave të fushatave, sjell korrupsion e shitblerje të votës

Transparenca e financimit të partive politike është 
kusht për zhvillimin e një gare të ndershme dhe 
të barabartë. Kjo është deklarata e fortë e kryetarit 
të KQZ-së Klement Zguri. Sipas tij, mungesa e 
transparencës sjell korrupsion dhe shitblerje të 
votës. Në prag të nisjes së fushatës zgjedhore, 
kryetari i KQZ-së Klement Zguri është shprehur 
se partitë politike janë hermetike për financat e 
tyre. Dhe kjo për kreun e KQZ-së përbën rrezik 
për kapjen e qeverisjes së nesërme. “Trans-
parenca e financimit të partive është kusht për 

zhvillimin e një gare të ndershme, të barabartë. 
Ndërkohë mungesa e saj është ftesë për disbal-
ancimin e fushatës, për orientimin e aktorëve 
drejt praktikave elektorale të paligjshme, drejt 
shitblerjes së votës, drejt prishjes së administrim-
it zgjedhor, drejt manipulimit të rezultateve”, u 
shpreh kreu i KQZ Klement Zguri. Këto deklarata, 
Zguri i bëri nga trajnimi dy ditor i KQZ-së që do të 
zhvillohet për trajnerët e kryetarëve të bashkive, 
të cilët do t’i nënshtrohen raportimit për fondet 
që do të përdorin gjatë fushatës zgjedhore.

N
jë shoqëri e lirë, e përbërë nga 
njerëz të drejtë mund të humbë 
përkohësisht rrugën, por vjen një 
moment që një shoqëri ka nevojë 
të mund të frikën, të gjejë kurajon 
që na bën njerëz, bij prindërish, 

prindër fëmijësh, na bën njerëz që duam dinjitet e 
nuk pranojmë më të shkelemi me këmbë dhe kjo 
orë ka ardhur. Ndonëse nuk pati një përgjigje zyrtare 
për ftesën e tretë për dialog të kryeministrit Rama, 
kryedemokrati Basha ka zgjedhur t’i përgjigjet nga 
sheshi i Burrelit, aty ku është pritur nga mijëra 
demokratë të gatshëm për t’ju bashkuar protestës 
së nesërme të opozitës. Basha tha se opozita është e 
vendosur të mos bëjë asnjë hap pas, ndërsa shtoi se 
beteja e tyre do të jetë për jetë a vdekje. “Koha kur 
një grusht horrash mbanin peng një Shqipëri të tërë 
mori fund. Një shoqëri e lirë, e përbërë nga njerëz 
të drejtë mund të humbë përkohësisht rrugën, 
por vjen një moment që një shoqëri ka nevojë të 
mund të frikën, të gjejë kurajon që na bën njerëz, 
bij prindërish, prindër fëmijësh, na bën njerëz që 
duam dinjitet e nuk pranojmë më të shkelemi me 
këmbë dhe kjo orë ka ardhur. Ka ardhur ora dhe ne 
nuk do bëjmë asnjë hap pas, vetëm përpara, drejt 
rrugës që na çon tek vlerat europine, perëndimore. 
Nesër dhe në ditët e ardhëshme do të vendoset fati 
për 10 vitet e ardhshme. Dhe sa i takon shumicës 
së bashkuar të shqiptarëve, fundi i tranzicionit dhe 
ëndrra jonë për Shqipërinë si gjithë Europa, do të 
jetë konkluzioni final i kësaj beteje.Për këtë duam, 
kërkojmë dhe mirëpresim, ndihmën bujare që na 
ofron dhe na shtrin në momente kritike për vendin 
tonë, dora e aleatëve tanë perëndimorë. Mirënjohje 
Gjermanisë aleate dhe mike, mirënjohje vendeve të 
tjera të BE-së dhe SHBA, që publikisht dhe jopub-
likisht, nuk e lini vetëm popullin shqiptar në këtë 
betejë për jetë a vdekje. Një gjë është e sigurt për 
shqiptarët e bashkuar dhe opozitën e zhveshur nga 
çdo pushtet institucional, por e rreshtuar me zemër 
e mendje, krah qytetarëve tanë, ka vetëm një rrugë: 
Rruga e standarteve europiane, rruga e standarteve 

amerikane. Kjo nuk negociohet. Largimi i Edi 
Ramës nuk negociohet.”,- tha prerë Lulzim Basha. 

Ndër të tjera kreu i PD tha se: “Kombe të qytet-
ëruara, kombe fisnike, kombe gjigante të Evropës 
i ka poshtëruar tirania, i ka poshtëruar dhe ua 

ka ulur kokën tirania në të kaluarën, po ata kanë 
ditur të ngrihen sepse janë përballur me të keqen 
dhe kanë fituar mbi të keqen. Ne u ngritëm 30 vite 
më parë, pas 50 viteve diktaturë dhe u përballëm 
me të keqen. Ne nuk do të pranojmë ta ulim më 
kokën kurrë. Beteja me të keqen do ta fisnikërojë 
Shqipërinë. Beteja me të keqen do të garantojë 
fitoren e vlerave, dinjitetit tuaj, jetës tuaj. Ndaj le 
të bëhemi të gjithë bashkë: beteja me të keqen 
duhet çuar deri në fund, në veçanti tani që kanë 
mbetur një grusht i vogël grabitësish, kriminelësh 
dhe horrash politikanë, në panik total nga populli i 
bashkuar”. Në fund Basha i ftoi të gjithë qytetarët që 
të jene më shesh më 25 maj.  “Të gjithë në Tiranë 
sot më 25 maj në orën 19:00, për të treguar ven-
dosmërinë tonë për liri, për demokraci, për zgjedhje 
të lira e një qeveri nga populli, të popullit dhe për 
popullin, për Shqipërinë si e gjithë Europa. Asnjë 
hap pas! #25maj #ShqipëriaSiEuropa”.

Basha në Mat

Vangjush DakoKlement Zguri



Javor      E shtunë, 25 maJ 20196 Në PLAN Të PARë

V
ogëlushi shqiptar 
Zeneli, 4-vjeçar, 
është gjetur i 
vdekur. Fëmija i 
zhdukur që nga 
pasditja së enjtes 

u gjet ditën e djeshme , më 24 maj 
2019, në Villnachern nga punonjësit 
e hidrocentralit pranë Villnachern 
në Aare. Sipas dyshimeve të para, 
supozohet se fëmija ka rënë në 
lumë që dje, kur luante në park. 
Për shkak të shirave të rrëmbye-
shëm që ranë dy ditët e fundit në 
Aabach dhe Aare, rrymat e kanë 
marrë me shpejtësi trupin e fëmijës. 
Pasditen e së enjtes, pasi i humbi 
nga sytë të ëmës, policia kantonale 
nisi kërkimin në zonë, bashkë me 
zjarrfikësit dhe një helikopter me 
kamera termike për natën dhe 
duke kontrolluar edhe lumin edhe 

brigjet e tij. Ai u zhduk pasdite pa 
lënë asnjë gjurmë. “Zeneli ishte 
në shesh lojërash me fëmijët e 
tjerë, duke luajtur me ta dhe duke 
ngarë biçikletën e tij përgjatë 
bllokut. Pas rreth pesë xhirosh ai 
papritmas nuk u shfaq më. Gruaja 
ime menjëherë shkoi në kërkim të 
tij dhe gjeti vetëm biçikletën e tij. 
Por nuk kishte gjurmë të Zenelit! 
Ajo kërkoi kudo, por nuk mundi 
ta gjente”- tha babai.

itali, aksiDenti i rënDë 
i Merr jetën të riut 
shqiptar Dhe shokut të tij

Një i ri shqiptar ka humbur jetën 
si pasojë e një aksidenti në Itali. 
Sipas mediave italiane, aksidenti ka 
ndodhur mëngjesin e djeshëm në 
autostradën A4 mes Villesses dhe 
Redipuglias drejt Triestes.

Një makinë “Fiat Bravo” është 
përplasur me një kamion të 
ndaluar në një vend pushimi dhe 
dy personat në mjet kanë gjetur 
vdekjen në vend. Viktimat janë dy 
të rinj punëtorë ndërtimit që po 
shkonin në punë: Arjan Disha, 28 
vjeç dhe Jamal Amaadour, 34 vjeç 
maroken. Të dy ishin rezidentë në 
provincën e Trevisos por punonin 
në Monfalcone (Gorizia). Mbeten 
ende për t’u qartësuar shkaqet e 
aksidentit por nuk përjashtohet 
mundësia që shoferin ta ketë zënë 
gjumi në timon. Përplasja ishte aq e 
fortë dhe dy të rinjtë kanë mbetur të 
ngecur mes llamarinave të makinës. 
Makina, e copëtuar plotësisht nën 
kamion, u lëviz me vështirësi nga 
zjarrfikësit dhe nga ndihmësit me-
kanikë. Autostrada mbeti e mbyllur 
për rreth tre orë.

NgjArjA e rëNDë
Gjendet i mbytur një ditë 
mbas zhdukjes vogëlushi 
shqiptar në Zvicër
Sipas dyshimeve të para, supozohet se fëmija ka rënë në lumë që dje, kur luante në 
park. Për shkak të shirave të rrëmbyeshëm që ranë dy ditët e fundit në Aabach dhe 
Aare, rrymat e kanë marrë me shpejtësi trupin e fëmijës

Dy shqiptarë me banim në Shqipëri, 
njeri 42 vjeç dhe tjetri 27 vjeç, u arrestu-
an nga Policia e kantonit të Ticino, të 
martën më 21 maj. Lajmin e konfirmoi 
Ministria e Brendshme italiane, Policia 
dhe Guardie. Të dy burrat ishin me një 

makinë me targa gjermane për të hyrë 
në Zvicër, kur janë ndaluar nga Guardie 
në kryqëzimin e autostradës së Chiasso 
Brogeda. Policia kontrolloi makinën në 
të cilën u gjeti 2 kg kokainë dhe 10 mijë 
euro. Pas marrjes në pyetje nga oficerët 

e policsë, të dy shqiptarët u arrestuan. 
Veprat penale që ata kanë kryer janë 
të rënda, bazuar në Ligjin federal për 
Lëndët Narkotike dhe Pastrimin e 
Parave. Hetimi po koordinohet nga 
Prokurori publik Roberto Ruggeri.

arrestohen në kufi me Zvicrën, dy shqiptarë, 
për trafik kokaine dhe pastrim parash

Një aksident rrugor është shën-
uar pasditen e djeshme në aksin 
Elbasan-Librazhd.  Një furgon 
mallrash ka rënë nga 200 metra 
lartësi duke përfunduar në lumin 
Shkumbin. Ngjarja ka ndodhur në 

afërsi të Kthesës së Murrashit.Sipas 
një banori të zonës , mjeti ka mbi 
20 minuta në ujë, ndërsa nuk dihet 
nëse ka të lënduar apo viktima. Poli-
cia dhe ambulanca mësohet se janë 
nisur drejt vendit të ngjarjes.

Një aksident rrugor është shënuar 
pasditen e djeshme në kryeqytet, ku një 
autobus një autobus i linjave urbane 
është përplasur ‘kokë më kokë’ me një 
makinë të vogël. Ngjarja ka ndodhur në 
rrugën ‘3 Dëshmorët’ në zonën e Yz-
berishtit. Pas përplasjes, autobusi është 
përplasur edhe me një mur lavazhi 
aty pranë. Mësohet që në momentin 

e përplasjes autobusi kishte pasagjerë 
brenda. Burimet bënë me dije se nga 
përplasja e autobusit me murin nuk 
ka persona të lënduar. Ende nuk dihen 
shkaqet e incidentit. nga përplasja muri 
i lavazhit është dëmtuar ndjeshëm dhe 
një pjesë e mirë e tij ka rënë.Policia 
ka shkuar në vendin e ngjarjes dhe ka 
nisur hetimet.

Dy persona nga Podgorica e Malit të Zi 
janë arrestuar pasi dyshohet se kanë 
krijuar një organizatë kriminale për 
trafikimin dhe shpërndarjen e drogës. 
C.Lj dhe D.Z nga Podgorica janë 
arrestuar me urdhër të prokurorisë 
speciale të Malit të Zi dhe u është cak-
tuar masa e sigurisë arrest me burg. 
Arrestimi i tyre u bë pasi i u është se-
kuestruar lëndë narkotike marihuanë 
prej 600 kg, e cila vinte nga Shqipëria. 
Arrestimi i tyre është bërë sepse gjatë 
vitit 2017 nga Shqipëria drejtë vendeve 
të Bashkimit Europian kanë trafikuar 
rreth 600 kg lëndë narkotike kanabis 
sativa. Gjithashtu i dyshuar është edhe 
një person i tretë me iniciale Gj. N i cili 
aktualisht ndodhet në burg. Gjithashtu 

mësohet se është arrestuar edhe një 
30 vjecar nga Podgorica i cili është 
kapur në flagrancë nga policia kufitare 
e Malit të Zi në vendin e quajtur Sut-
jel, Komuna e Ulqinit.  Në afërsi të 
lumit Buna në kufi me Shqipërinë 
ai është kapur me 50 kg lëndë 
narkotike kanabis sativa, me qëllim 
shitjen e saj në tregun e brendshëm. 
Po kështu vetëm një javë më parë 
policia malazeze po në të njëjtin 
vënd sekuestroi në cilësinë materi-
ale 206 kg kanabis, e cila vinte nga 
Shqipëria. Statistikat tregojnë që 
kanabisi shqiptar po depërton në 
sasi të mëdha në territorin e Malit 
të Zi, përgjatë gjithë kufiritë si atij të 
gjelbër si atij ujor.

Një 29-vjeçar ka rënë në prangat e 
policisë në kaudër të punës për kapjen 
e personave të shpallur në kërkim 
në Vlorë. Shtetasi me inicialet R.D., 
banues në Vlorë është arrestuar për 
veprat penale “Dhunë në familje” 
dhe “Mbajtja pa leje dhe prodhimi i 
armëve, armëve shpërthyese dhe mu-
nicioneve”. 29-vjeçari është dënuar që 
në vitin 2014 me rreth 1 vit burgim nga 
Gjykata e Shkallës së Parë për Krime të 
Rënda.“Në vijim të punës intensive për 

kapjen e personave në kërkim, policia 
ka bërë ndalimin e shtetasit: D., 29 
vjeç, banues në Vlorë. Ndalimi i këtij 
personi u bë për arsye se 29 vjeçari 
ka qenë në kërkim për veprat penale 
“Dhunë në familje” dhe “Mbajtja pa 
leje dhe prodhimi i armëve, armëve 
shpërthyese dhe nunicioneve”. Vepra 
penale për të cilat Gjykata e Shkallës së 
Parë për Krimet e Rënda me vendimin 
nr.122 të vitit 2014, e ka dënuar me 
rreth 1 vit burgim”-njoftoi policia.

Autoriteti Kombëtar i Ushqimit ka 
gjobitur me 800 mijë Lekë një subjekt 
tregtar në zonën e Laknasit në Kamëz 
që shiste ushqime të skaduara. 
Sipas njoftimit zyrtar të AKU-së, gjatë 
kontrollit nga inspektorët u gjetën 
produkte pa dokumentacion, pa faturë 
shitje dhe të skaduara. Konkretisht, 
u evidentuan 73 litra vaj ulliri me 
datë skadence Dhjetor 2017 dhe 
Tetor 2018, 45 kanaçe birre me datë 
skadence 11 Maj 2018 dhe pjesa tjetër 

e kishin datën të fshirë, si dhe pro-
dukte të tjera karamele, çokollatë, kafe, 
qumësht, ujë, lëngje frutash, marganinë 
dhe havjar. Në total produktet ushqimore 
të bllokuara ishin 193.2 kilogramë. Për 
këtë arsye, dyqani u gjobit me 500 mijë 
Lekë për shitje të produkteve të skadu-
ara, me 100 mijë Lekë për mungesë të 
sistemit të vetëkontrollit dhe me 200 
mijë Lekë për mungesë të sistemit të 
gjurmueshmërisë, pra në total 800 
mijë Lekë gjobë.

furgoni bie nga 200 metra 
lartësi dhe përfundon në shkumbin

Tiranë, autobusi i linjës 
përplaset me murin e lavazhit

Bënin trafik droge me shqipërinë, 
arrestohen dy shqiptarë nga Mali i Zi

arrestohet 29 vjeçari i dënuar 
nga Gjykata e Krimeve të Rënda

Tregtonte produkte ushqimore 
të skaduara, 800 mijë Lekë gjobë
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Vetëm 1 në tre familje shqiptare ka akses 
në internet, thonë të dhënat më të fundit 

të Eurostat, që veç të tjerash ofrojnë edhe 
një bazë të mire krahasuese me vendet e 
tjera, të cilat kërkojnë që të bëhen pjesë e 
Bashkimit Europian.

Pikërisht krahasuar me to, Shqipëria 
është e fundit. Për vendet e tjera, norma e 
aksesit të familjeve në internet është bind-
shëm më e lartë, madje përtej nivelit të 60% 
për të gjitha vendet, shkruan Scan.tv. Mjafton 
të themi që në vend të dytë pas Shqipërisë 
është Bosnje Hercegovina me një normë në 

Shqipëria primitive: 
70% e familjeve 
nuk kanë internet

60% për të ilustruar se sa mbrapa është ven-
di ynë në këtë drejtim. Edhe në vitin 2012 
vendi ynë ka qenë i fundit në rajon, me një 
normë në 14%. As 7 vite më parë, aksesi në 
internet i fqinjëve tanë nuk ka qenë dot në 
nivelet që Shqipëria është sot. Mesatarja e 
vendeve të Bashkimit Europian sa i përket 
aksesit të familjeve në internet ndërkohë, 
fiksohet në rreth 90%. Jo e njëjta gjë vlen 
për sipërmarrjen. Përqindja e sipërmarrjeve 
në vendin tonë që raportojnë se e përdorin 
internetin fiksohet në rreth 97%, aq sa është 
edhe mesatarja e Bashkimit Europian.

Të dhënat tronditëse, 
1 në dy gra në 
Shqipëri dhunohen 
fizikisht nga partneri
Të dhënat e publikuara së fundmi nga INSTAT tregojnë se dhuna 
ndaj grave dhe vajzave vazhdon të jetë e pranishme në shifra 
alarmante. Një në dy gra në Shqipëri dhunohet fizikisht, ndërsa 
një në 5 gra dhe vajza përjeton dhunë seksuale nga partneri i tyre.

N
jë në dy gra shqiptare ose 
52.9% kanë përjetuar dhunë 
gjatë jetës së tyre. Këto shi-
fra janë prezantuar gjatë një 
konference me temë “Dhu-
na ndaj grave dhe vajzave, 

2018”, të mbajtur nga Instituti i Statistikave 
në bashkëpunim me UNDP dhe UN Ëomen. 
Ky studim u krye në 12 prefektura të vendit 
dhe rezultatet janë alarmante pasi dhuna 
ndaj femrave vazhdon të jetë një fenomen 
shumë i përhapur në vendin tonë. Pjesë të 
këtij studimi janë bërë 3443 familje dhe 
femra të grupmoshave 18-74 vjeç. Në Sh-
qipëri gjatë 2018, 1 në 2 gra kanë përjetuar 
të paktën një formë dhune. Këto shifra të 
frikshme janë publikuar dje nga Instat ndër-
sa drejtorja Delina Ibrahimaj bëri me dije se 
më e ndjeshme është dhuna në familje. Ibra-
himaj bëri me dije se edhe pse në krahasim 
me vitin 2013 ka pasur një përmirësim të 
situatës, sërish situata mbetet shqetësuese. 
Problematike mbetet dhuna në familje pasi 
47 % e grave kanë pranuar se ndaj tyre është 
ushtruar një lloj dhune. “Për dhunën në 
familje të përjetuar njëherë në jetë, 47% e 
grave që kanë një partner ose që kanë patur 
një partner me të cilin kanë bashkëjetuar, 
kanë qenë subjekt i njërës prej lojës të dhu-
nës gjatë gjithë jetës së tyre. Kjo shifër ka 
rënë nga viti 2013 në 19 pikë përqindje, por 
ende mbetet e lartë dhe shqetësuese. Sipas 

rezultateve të anketës 41.2% e grave kanë 
qenë subjekt i sjelljeve kontrolluese gjatë 
gjithë jetës së tyre” - tha ajo. 

Statistikat e publikuara dje tregojnë se 
rreth 72% e grave kane pësuar lëndime nga 
dhuna fizike, 65.8 % e grave kanë përjetuar 
dhunë fizike nga partneri,18.1% e vajzave 
rezultuan të ngacmuara seksualisht dhe 
12.6% të përndjekura nga partnerët. Vrojtimi 
sjell të dhëna edhe për pranimin e dhunës 
ndaj grave në Shqipëri. Ajo cfarë evidentohet 
është se shumica prej tyre, ende besojnë se 
gratë duhet të durojnë dhunën ndaj burrave 
për të mbajtur familjen e bashkuar, pasi 1 
në 2 gra besojnë se dhuna midis burrit dhe 
gruas është një cështje private. Rreth 46.5% 
besojnë se dhuna duhet duruar për hir të 
familjes dhe 26.1% mendojnë se nuk duhet 
të tregosh kur dhunohesh.

Ibrahimaj u shpreh më tej se kjo dukuri 
ka prekur gjithë grupmoshat dhe komu-
nitetet e për këtë arsye kërkohet marrja e 
masave të menjëhershme. “Kjo dukuri është 
një nga shkeljet më të mëdha të të drejtave të 
njeriut, duke përfshirë të gjitha grupmoshat 
dhe komunitetet, si një nga çështjet më kri-
tike të cilat kërkojnë menjëherë marrjen 
e masave dhe zgjidhje të problematikave. 
Ndaj, shpresoj që ky takim të shërbejë si një 
shtysë për të nxitur dhe lëvizur mekanizmat 
shtetërore, organizatat e huaja, shoqërinë 
civile dhe gjithë aktorët e tjerë”.

 Ndërkohë përfaqësuesi i OKB-së u shpreh 
se ky fenomen mbetet shqetësues në të 
gjithë botën ndërsa bëri apel që të forcohen 
mekanizmat ligjor kundër dhunës. “Bëhet 
i nevojshëm forcimi i politikave, planeve të 
veprimit, përfshirë legjislacionin, që mbro-
jnë gratë dhe vajzat nga të gjitha format e 
dhunës ndaj grave, përfshirë edhe format e 
reja ose format e pranuara së fundi të dhu-
nës ndaj grave, të tilla si ngacmimi seksual 
dhe përndjekja”.

Këto të dhëna suhet të shërbejnë si një 
këmbanë alarmi për institucionet për-
katëse që duhet të forcojnë ligjet për mbro-
jtjen e grave dhe vajzave, gjithashtu tregon 
dhe nevojën e madhe të shoqërisë për 
ndërgjegjësim dhe reagim ndaj dhunës.

Statistikat e publikuara dje 
tregojnë se rreth 72% e 
grave kane pësuar lëndime 
nga dhuna fizike, 65.8 % e 
grave kanë përjetuar dhunë 
fizike nga partneri,18.1% e 
vajzave rezultuan të ngac-
muara seksualisht dhe 12.6% 
të përndjekura nga partnerët
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CMYK

AKTUALITET

P
as përfundimit të procesit të 
zgjedhjeve dhe numërimit të vo-
tave, Skënder Gjinushi, u shpall 
dje zyrtarisht kreu i Akademisë 
së Shkencave të Shqipërisë. Ai 
u zgjodh në krye të këtij institu-

cioni me 35 vota pro dhe 6 kundër. Para nisjes 
së procesit të numërimit, kreu i ri i Akademisë 
së Shkencave, Skënder Gjinushi, prezantoi edhe 
platformën e tij për këtë institucion, ndërsa tha 
se duhen reforma të thella në të gjitha drejtimet, 
veçanërisht në fushën e kërkimit shkencor.

Ndërkohë duhet theksuar se zgjedhja e 
Gjinushit në krye të këtij institucioni është 
skandali radhës dhe bie në kundërshtim me 
ligjet në fuqi. Skënder Gjinushi është kry-
etari i zgjedhur i Akademisë së Shkencave pa 
asnjë konkurrent tjetër, i vetëm në garë. Mes 
35 akademikëve që ka Shqipëria me pozita të 
rregullta vetëm Gjinushit iu tek të kandidonte 
për kryetar, ndërkohë që nuk mund të bëhen 
votime për zgjedhjen e kryetarit të këtij institu-
cioni me vetëm një kandidat.

Akademia e Shkencave me përzgjedhjen e 
Gjinushit si kryetar ka dalë dhe jashtë kuad-
rit ligjor duke qenë se ai është një politikan, 
madje dhe kryetar i Partisë Socialdemokrate 
dhe ky status e ndalonte ligjërisht të bëhej 
pjesë e ASH-së dhe jo më të zgjidhej kryetar i 
saj. Akademia e Shkencave duhet të mbronte 
autonominë dhe pavarësinë nga politika gjë 
që nuk mund të realizohet me zgjedhjen në 
krye të një politikani, edhe sikur Gjinushi të 
heqë dorë menjëherë nga funksionet politike. 
Një tjetër rënie ndesh me ligjin është për këtë 
përzgjedhje është dhe fakti se në votim janë 

Gjinushi në krye të Akademisë së Shkencave. Fuga: 
E premte e zezë për shkencën, zgjedhjet antiligjore

zgjedhur dhe persona të cilët ishin 80 ose 90 
vjec pa të drejtë vote dhe që e kanë mbaruar 
mandatin e të qenurit anëtar të rregullt të 
Akademisë së Shkencave, krejt në kundër-
shtim me ligjet në fuqi.

Reagimet për përzgjedhjen e 
Gjinushit si kryetar i ASH-së 

Përzgjedhja e Gjinushit në krye të Aka-
demisë së Shkencave solli dje një sërë re-
agimësh të cilatmë së shumti e cilësonin këtë 
vendim antikushtetues dhe politik. Akademi-
ku Artan Fuga e ka kundërshtuar që në krye 

të herës këtë kanditaturë duke e cilësuar mbi 
të gjitha si antiligjore. Ai i cili këtë të premte 
nuk shkoi në Akademinë e Shkencave për të 
dhënë votën e tij. Në përfundim të zgjedhjeve 
Fuga deklaroi nëpërmjet rrjeteve sociale se 
nuk e njeh rezultatin dhe e cilësoi këtë si një 
të premte të zezë për shkencën. Në reagimin 
e tij Fuga i cilësoi zgjedhjet si një farsë, puçi 
institucional dhe krim elektoral. Sipas tij 
Akademia e Shkencave e nxjerr veten jashtë 
kuadrit ligjor në fuqi dhe inkriminohet in-
stitucionalisht. “Une refuzoj ta pranoj puçin 
institucional, krimin elektoral, në Akademinë 

e Shkencave të Shqipërisë dhe nuk e njoh re-
zultatin e farsës zgjedhore të 24 majit 2019, 
si edhe kryesinë e kryetarin e dalë që andej! 
Sot është një ditë e zezë për shkencën dhe 
arsimin në Shqipëri. Nëpërmjet një puci in-
stitucional të denoncuar vazhdimisht nga unë 
dhe nga forca të tjera intelektuale progresiste, 
Akademia e Shkencave e nxjerr veten jashtë 
kuadrit ligjor në fuqi dhe inkriminohet in-
stitucionalisht!”- shkruan Fuga në reagimin e 
tij. Sipas tij statusi i Gjinushit si politikan kar-
riere e ndalonte atë ligjërisht të të ishte anëtar 
i akademisë jo më të kandidonte për kryetar 

GJINUSHI OFENDON GAZETAREN: “MJEKOHU SE JE E EKSITUAR”

Kryetari i sapozgjedhur i Akademisë së Shkencave, Skënder Gjinushi ka ofen-
duar dje rëndë një gazetare duke iu drejtuar asaj me një gjuhë jashtë etikës 

referuar dhe pozicionit që ai tashmë mban. I pyetur nga gazetarja se kur i lindi 
ambicia për për t’u bërë kryetar, Gjinushi iu përgjigj duke I thënë se ajo duhet 
të mjekohej sepse ishte e eksituar. 

Gazetarja: Kur lindi ambicia juaj për t’u bërë pjesë kryetar, para reformës 
apo pas reformës.

Gjinushi: Në lindjen tënde.
Gazetarja: Në lindjen time s’ka mundësi, se në lindjen time ke qenë kry-

etar partie.
Gjinushi: Shumë bukur.
Gazetarja: Kur të lindi? Para reformës, apo gjatë reformës.
Gjinushi: O çupë…mos bëj pyetje të tilla që s’kanë përgjigjie. Kishit py-

etje të tjera? 
Pasi largohen kamerat, Gjinushi-gazetares: Je shumë e eksituar…shko 

mjekohu.
Gazetarja: Kujdes me gjuhën zotëri…i paedukatë. Shko mjekohu ti se je 

dhe kryetar i Akademisë së Shkencave.

Kjo masakër në votim 
ka për qëllim të realizojë 
masën elektorale për të 
kryer farsën zgjedhore në 
Akademi. Skandali i akade-
mikëve që prej 30 vjetësh 
janë shkëputur nga çdo 
kërkim shkencor bashkohet 
kështu me mbytjen e zëri 
të çdo kandidature rivale në 
zgjedhje. Kjo lidhet edhe me 
inkrimimin e akademikëve 
të ndryshëm nëpërmjet 
shkeljeve ligjore dhe admin-
istrative që janë ulur këm-
bëkryq në atë institucion!
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D
rejtori i Përgjithshëm i Kadas-
trës, Artan Lame i ka bërë thir-
rje të gjithë qytetarëve që duke 
filluar nga e hëna të dorëzojnë 
dokumentacionin përkatës për 
të ligjëruar pronën ose truallin 

e tyre. Në një konferencë për shtyp ditën e 
djeshme, Lame tha se “qytetarët e interesuar të 
hënën të fillojnë të plotësojnë dokumentacionin 
përkatës me qëllim që të ligjërojnë banesën dhe 
truallin e tyre pranë zyrave tona të Kadastrës”. 
Trualli i përfituar me Vendim të Këshillit Bashki-
ak e dhënë për leje ndërtimi, është ende në 
emër të qytetarit dhe ky i fundit, nuk e ka shitur 
tek të tjerë, ai mund të kërkojë regjistrimin”,-
theksoi Lame. Sipas tij, sot në të gjithë vendin 
janë 12-13 mijë banesa dhe troje në këtë situatë 
absurde, ku rekordin e mban Saranda me rreth 
3500 troje të dhëna në këtë mënyrë. Të tilla troje 
ka me shumicë edhe në Gjirokastër, Përmet, 
Kolonjë, Tepelenë, Berat, Fier, Elbasan, Lezhë, 
Kukës, Shkodër etj. “E them me përgjegjësi se 
në një pjesë të këtyre rasteve procesi i dhënies 
së trojeve ka qenë i parregullt dhe i paligjshëm. 
Faji nuk është i qytetarëve, por i njësive vendore 
apo kryetarëve të bashkive që i kanë hyrë kë-
tyre aventurave që ende e kësaj ditë i paguajnë 
banorët”, – deklaroi kreu i Kadastrës.

Situata e trojeve të banimit
Sipas Lames edhe para vitit 1991 bashkitë 

në mënyrë masive kanë ndarë troje banimi për 
nevoja të tyre të cilat sipas tij janë dhënë pa 
procedura të rregullta dhe për shkak të doku-
mentacionit të mangët të truallit qytetarët janë 
gjendur përpara situatës ku nuk kanë mundur 
të rregjistrojnë si të ligjshme banesat e tyre. Ai 
theksoi se faji nuk është i banorëve por i vetë 
njësive vendore apo i Kryetarëve të Bashkive 
dhe Këshillave Bashkiakë, që i kanë hyrë kë-
tyre aventurave, për të cilat ende sot e kësaj 

Ministri i Mjedisit, Blendi Klosi, prezantoi 
dje draftin e parë të projektligjit të ri të 

pyjeve gjatë një dëgjesë të zhvilluar me ek-
spertë mjedisorë, inxhinierë pyjesh, pedagogë 
dhe grupe tjera të interesi. Klosi theksoi se për 
herë të parë pyjet do të trajtohen si pasuri e 
përbashkët me qëllim prioritar zhvillimin ru-
ral, të komuniteteve lokale dhe shtresave vul-
nerabël të shoqërisë. Ai tha se janë ashpërsuar 
masat ligjore, ku kundravajtësit do të penalizo-
hen deri në heqje lirie. “Në kuadër të politikave 

sociale për zbutjen e varfërisë, shtrohet ideja 
e dhënies të së drejtës së shitjes së materialit 
drusor të vjelë nga fondi pyjor për familjet në 
nevojë që përfitojnë ndihmë ekonomike”, tha 
ministri Klosi. Drafti parashikon gjithashtu kri-
jimin për herë të parë të Agjencisë Shtetërore 
të Pyjeve si një institucion i ri nën varësinë e 
MTM-së, duke plotësuar hallkën e munguar 
ndërmjet ministrisë dhe bashkive, të cilave do 
tu kalojë e drejta e administrimit dhe e inspek-
timit të pyjeve bashkë me zonat e mbrojtura.

të saj. Fuga më tej deklaron se janë thirrur 
në votim persona pa të drejtë vote dhe që e 
kanë mbaruar mandatin e të qenurit anëtar 
të rregullt të Akademisë së Shkencave. “Kjo 
masakër në votim ka për qëllim të realizojë 
masën elektorale për të kryer farsën zgjed-
hore në Akademi. Skandali i akademikëve që 
prej 30 vjetësh janë shkëputur nga çdo kërkim 
shkencor bashkohet kështu me mbytjen e 
zëri të çdo kandidature rivale në zgjedhje. Kjo 
lidhet edhe me inkrimimin e akademikëve 
të ndryshëm nëpërmjet shkeljeve ligjore dhe 
administrative që janë ulur këmbëkryq në atë 
institucion!”-shkruan ai.

Më tej në postimin e tij, Fuga i cilësoi 
zgjedhjet si një farsë elekorale dhe një 
dështim të madh në politikat qeveritare dhe 
në angazhimet personale të kryeministrit Edi 
Rama për reformimin e Akademisë të Shken-
cave duke ja shitur atë kryetarit të njerës nga 
partitë që rezulton në koalicion partiak poli-
tik qeveritar. Ai thekson se shkenca u shit për 
qëllime elektorale politike. Ai tha se ky votim 
u realizua dhe me veprimin aktiv të Ministres 
së Arsimit e cila dhemë herët e ka shprehur 
hapur dëshirën e saj për shkrirjen e Akad-
emisë së Shkencave. Fuga e mbyll postimin e 
tij me shpresën se presidenti nuk do ta mira-
tojë atë që ai e quan farsë elektorale. 

I pyetur nëse i druhej një mosdekretimi 
nga ana e presidenti akademiku Gjinushi u 
shpreh: “Absolutisht jo. Zoti Meta i njeh shumë 
mirë institucionet plus që edhe marrëdhëniet 
personale nuk jane të tilla që nuk i dimë se ku 
i takon vendi njëri-tjetrit”. 

Ndërkohë në lidhje me zgjedhjet në ASH 
ka reaguar dhe Partia Demokratike nëpërm-
jet nënkryetarit Edmond Spaho. Ai deklaroi se 
farsa e zgjedhjeve në Akademinë e Shkencave 
është paralajmërimi i asaj që kryeministri Edi 
Rama ka planifikuar më 30 qershor. Spaho 
theksoi se PD do të angazhohet sapo të ketë 
përgjegjësinë qeverisëse për zhbërë ilegjiti-
mitetin dhe do nisë një proces të vërtetë re-
formimi. Ai tha se zgjedhjet farsë në Akadem-
inë e Shkencave janë dëshmi se si pushteti 
i injorancës dhe i krimit kërkon të sundojë 
me çdo çmim mbi elitën. Spaho i cilësoi këto 
zgjedhje si manipulim kriminal, dhe simbol 
tragjik të emergjencës demokratike me të 
cilën përballet vendi ynë.

Ashpërsohen masat për dëmtuesit e pyjeve. Burg për kundërvajtësit

Nis procesi i rregjistrimit 
të truallit dhe banesës i 
dhënë me vendim bashkie. 
Dokumentet e nevojshme

dite pasojat i paguajnë qytetarët të cilët kanë 
qenë në mirëbesim. Sipas tij është gjetur rruga 
e zgjidhjes së këtij problemi me VKM-në e mi-
ratuar në mbledhjen e fundit të Qeverisë (VKM 
329/2019), e cila  përcakton rregullat dhe 
dokumentacionin e nevojshëm që mundëson 
rregjistrimin në zyrat vendore të Kadastrës të 
këtyre trojeve dhe banesave.

Të gjithë banorët të cilët nuk kanë të plotë 
dokumentacionin e lejes së ndërtimit, që kanë 
bërë 30-50% të pagesës së truallit, por më 
pas nuk ka vazhduar procedurën, ose nuk ka 
paguar pjesën tjetër të detyrimit dhe qytetarët 
të cilët kanë hasur neglizhencë nga bashkia 
për plotesimin e procedurës duhet të fillojnë të 
grumbullojnë dokumentacionin që kanë, pra 
aktin për dhëninen e truallit, faturën e pagesës 
së truallit, lejen e ndërtimit përkatëse, apo çdo 
lloj dokumenti tjetër provues. Pas kësaj,qytetarët  
duhet të paraqesin kërkesë pranë zyrave ven-
dore të Kadastrës, për rregjistrimin e truallit dhe 

të objektit përkatës, nëse trualli i përfituar me 
Vendim te Këshillit Bashkiak, i dhënë për leje 
ndertimi, është ende në emër te qytetarit dhe ky 
i fundit nuk e ka shitur tek të tjere, ai mund të 
kërkojë regjistrimin.

Dokumentet që duhen për të 
vazhduar procedurën e rregjistrimit

Në mënyrë që qytetari të vazhdojë procedurat 
për rregjistrimin e tokës janë të nevojshme disa 
dokumente. Në radhë të parë qytetarët duhet 
të kenë një vendim të bashkisë së asaj kohe 
që kanë marrë tokën për banim ose nëse nuk 
ekziston ky vendim duhen mandat-pagesat e 
vlerës së truallit; nëse disponohen dokumenta-
cione të lejes së ndërtimit pasuria kalon në pro-
cedurë rregjistrimi nëse këto nuk ekzistojnë, por 
vërtetohet marrja e truallit nga bashkia nëpërm-
jet mandateve të pagesave kalohet në procedurë 
legalizimi. Nëse ka mangësi të dokumentacionit 
bashkia duhet ti plotësojë ato.
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Reforma Sorosiane në Drejtësi është kompo-
nenti më i rëndësishëm i Axhendës Soros 

të Rilindjes për Rrënimin, Falimentimin dhe 
Shpopullimin e Shqipërisë! Vazhdim i përshta-
tur i Memorandumit të viteve ‘30 të akademi-
kut Serb Vaso Çubrilloviç. Skenar Gjeopolitik i 
i realizuar për llogari të qëllimeve shoviniste 
të fqinjëve ballkanik të Shqipërisë i marrë 
me konçension nga Mafia Soros. Reforma në 
Drejtësi u ideua dhe u planifikua nga Soros 
si garantuesi dhe mjeti kryesor i zbatimit të 
kësaj Axhende! Marëveshja e Soros me Lul-
zim Bashën në 5 Dhjetor 2014 në Selinë e PD, 
synonte që PD të mos pengonte këtë plan ku 
sovraniteti kushtetues i Shqipërisë t’i jepet So-
ros në tavë me 139 vota si ndodhi në 21 Korrik 
2016. Reforma synonte që në fillim që të gjitha 
pikat kyçe të drejtësisë të kontrolloheshin nga 
njerëzit e Soros ashtu siç dhe ndodhi që si KLP 
dhe KLGJ drejtohen në mënyrë absurde nga 2 
zyrtarë të Soros. Për të realizuar këtë axhendë 
u mobilizua direkt Fondacioni Soros në Tira-

Q
ë nga votimi në mesnatën e 
21-22 korrikut 2016, reforma 
në drejtësi ka kaluar përmes 
disa etapave që e kanë zhv-
lerësuar tërësisht konsensusin 
e plotë që drafti me ndryshimet 

kushtetuese mori në Parlament. Duke nisur 
që nga votimi i ligjeve shoqëruese të paketës, 
së bashku me Vettingun pa dakordësinë e 
opozitës së kohës (PD-së) ku krejt ndryshe ishte 
premtuar edhe nga vetë ndërkombëtarët. Për të 
vazhduar më pas me parregullsitë e panumërta 
në proces, që nga përzgjedhja e anëtarëve të in-
stitucioneve të reja, tek shkrirja e Kushtetueses 
dhe Gjyaktës së Lartë e deri tek vonesat e qëlim-
shme të SPAK e Byrosë së Hetimit. Vetëm pak 
koëh më parë në një intervistë për “standard”, 
nënkryetari i Komisionit të posaccëm të re-
formës në drejtësi Oerd Bylykbashi analizoi 
ecurinë e reformës, ku paraqiti problematikat 
kryesore të procesit.  “Më gjeni një vend nor-
mal, jo vetëm demokracitë e hershme por dhe 
të tjerët pas ‘90, ‘99, kush është një vend që 
nuk ka Gjykatë Kushtetuese? Jo, sepse mungon 
Gjykata por është stabilzatori që mbanë bashkë 
sisitemin. Gjykata Kushtetuese ka disa kandida-
tura që nuk e dimë se kur do të kalojnë dhe mbi 
të gjitha do të filtrohen me vettingun do filtro-
hen ekzaktë të gjithë ata kandidatë. Edhe duke 
shkelur kështu dhe standardin e vendosur të 
Vettingut. Kur në të njëjtat kushte janë larguar 
nga sistemi do kalojnë ato kandidatë që do Edi 
Rama. Ne nuk kemi sot sistem drejtësie. Ne 
kemi dy trupa të ngritur KLP dhe KLGJ që cilat 
janë totalisht jashtë rregullave. Janë të kapura 
dy 5-shet e anëtarëve dhe prokurorëve, nëpërm-
jet një procesi politik filtrim të kandidaturave. 
Kështu që në fund dhe shorti mund të bënte 
diferencen nga vendimarrja. Një filtrim nga 

Analiza e avokatit: 
Shqipëria i vetmi vend 
në botë që drejtësinë 
e ka “reformuar” dhe 
e drejton direkt Soros
Nga Altin GOXHAJ

në ku Andi Dobrushi si Drejtor i Fondacionit 
dhe njeri i afërt i Lulzim Bashës, mbikqyrës 
i Qeverisë Shqiptare për llogari të Institutit të 
Shoqërisë së Hapur në New York nëse po e re-
alizon me sukses Axhendën Soros për Falimen-
timin dhe Shpopullimin e Shqipërisë.

Ashtu siç parashikohej në Strategjinë e Fonda-
cionit Soros për Shqipërnë 2014-2017, Reforma 
në Drejtësi synonte që direkt mas marrjes së ga-
rancive nga Lulzim Basha, të lobohej pranë Am-
basadës Amerikane dhe Zyrës së Komisionit Eu-
ropian në Shqipëri duke shfrytëzuar lobimet në 
Washington dhe Bruksel të ndërtohej një skemë 
rrënimi e drejtësisë me qëllim që ajo të kthe-
hej si një instrument represioni dhe kontrolli 
nga Qeveria Shqiptare. Për këtë qëllim u hartua 
edhe legjislacioni shqiptar dhe proçedurat që të 
eleminohej që në fillim Gjykata Kushtetuese e 
cila do të shembte rendim kushtetues (çdo rend 
kushtetues në çdo shtet demokratik apo me 
demokraci hibride garantohet nga institucioni i 
gjykatës kushtetuese). 

Pas eleminimit të Gjykatës Kushtetuese 
si pengesë kryesore e Axhendës për Fali-
mentimin dhe Shpopullimin e Shqipërisë, 
u mor në kontroll Prokuroria dhe më pas u 
eleminua Gjykata e Lartë! Për këtë qëllim 
Fondacioni Soros nëpërmjet skemës së 
emërimit të të ashtuquajtuarve përfaqësuesve 
të shoqërisë civile dmth të OJFve të Soros 
bllokoi proçesin për 1 vit në mënyrë që të 
mos kishte mundësi të ngriheshin strukturat 
e qeverisjes së Prokurorisë dhe Gjyqësorit dhe 
në krye të mbeteshin të emëruarit politik të 
mazhorancës. Vetë modeli i Vettingut i hartuar 
bashkarisht midis ekspertëve të PS dhe PD 
për filluar proçesin e Vettingut nga lart-poshtë 
dmth në fillim eleminoheshin anëtarët e 
Gjykatës Kushtetuese, më pas ata të Gjykatës së 
Lartë dhe më pas ata të Apelit duke shkatërruar 
të gjithë institucionet e gjyqësorit një e nga një, 
synonte rrënimin e çdo pengese në Grushtin 
e Shtetit që do të rrënonte bazat e shtetit me 
qëllim realizimin pa pengesa të Axhendës për 

Reforma në drejtësi, 
si “kryereforma e 
integrimit” degradoi 
në kapje të sistemit e 
rrënim të shtetit ligjor

vendimarrja në kundërshtim me Kushtetutën e 
korrikut të 2016 dhe kemi një sistem drejtësie 
me gjithë problemet që kishte, po degradon me 
shpejtësi të madhe për shkak se mungojnë një 
numër i madh gjyqtarësh. Problemi është që 
qytetarët e thjeshtë që në shkuaren kanë vua-
jtur nga korrupsioni i gjyqtarëve, sot kanë një 
rast të ri për tu drejtuar gjykatës. Cilës gjykatë ti 
drejtohen? Ku ta marrin drejtësinë?  Po kur ai 
që mund të ketë bërë padrejtëësin është admin-
istratë tatimore, zyra e rregjistrimit të pasurive 
të paluejshme, ALUIZNI, qeveria. Kjo zgjidhet 
në gjykatë, po gjykata nuk është. Nga ana tjetër 
kemi një prokurore të përkohëshme, një fig-
urë antikushtetuese sepse nuk e parashikon 
kushtetuta. Po më keq akoma e zgjedhur vetëm 
me 69 vota, ku kushtetuta kërkon që prokurori 
i përgjithshëm të zgjidhet me jo më pak se 84 
vota. Ne kemi një sistem drejtësi që nuk po ngri-
het. Ku është SPAK? Ne kemi vonesë të ngritje së 
institucioneve të cilat po çojnë realisht në lirimin 
e të burgosurve të atyre personave që janë në 
ndjekje penale, sepse do të skadojnë afatet pro-
ceduriale. Na rrezikohet procesi penal. Kjo tre 
vite pasi është miratuar reforma. Cila reformë 
do të ishte quajtur e suksesshme nëse reforma 
zgjedhore, territoriale do të dështon për tre vite 
për tu ngritur, do quhej reformë e dështuar. Do 
prodhojë ca efekte, kohën. Shqiptarët vazhdojnë 
dhe pësojnë korrupsion masiv nga gjykatat e Sh-
qipërisë të shkallës së parë. Sepse vettingu në 
vend që të niste nga baza, nisi nga koka”, theksoi 
në analizën e tij Bylykbashi, e cila vë pikat mbi 
“I” mbi mangësitë kyçe të reformës në këto vite. 

Nga ana tjetër në këtë shkrim, vlen të ndale-
mi edhe tek Vettingu, ku nuk kanë munguar 
skualifikimet e gjyqtarëve dhe prokurorëv të 
njohur gjerësisht për integritet dhe si të papër-
lyer në korrupsion. Në këtë pikë, ja vlen të 

ndalemi më gjatë në analizë, pasi kjo mund të 
jetë edhe pika kyçe e dështimit të reformës.  Ka 
disa prokurorët dhe gjyqtarë  që janë larguar 
sipas tyre krejt padrejtësishtë nga sistemi si 
pasojë e vettingut, që i janë drejtuar Gjykatës 
Europiane për të Drejtat e Njeriut në Strasburg, 
duke ankimuar vendimet e dhëna në Shqipëri. 
Kështu kësaj gjykate i janë drejtuar ish-anëtari 
i Gjykatës Kushtetuese Fatos Lulo, ish-gjyqtari 
i Gjykatës së Apelit të Durrësit Besim Trezhn-
jeva, ish-gjyqtarja e Gjykatës Kushtetuese Al-
tina Xhoxhaj dhe ish-prokurori i Apelit të Ti-
ranës, Gentian Trenova. I vetmi kriter që është 
marrë për bazë në vendimet përfundimtare 
për shkarkimin e tyre ishte ai i pasurisë, pa 
shqyrtuar dy kriteret e tjera të integritetit dhe 
profesional. Po ashtu anikimieve në Strasburg 
i janë drejtuar këto kohë edhe gjyqtarë dhe 
prokurorë te tjerë të shkarkuar, të cilët kanë 
një afat 6 mujor nga vendimi përfundimtar për 
t’iu drejtuar Gjykatës Europiane për të Drejtat 
e Njeriut, si shkalla më e fundit e ankimimit.

Vendimi i parë që do të merret nga Stras-
burgu duket se do të shërbejë si precendent 
për vendimet e tjera. Një rast i ngjashëm ka 
ndodhur edhe më parë në Serbi, ku procesi 
i reformimit të gjyqësorit filloi në vitin 2008. 
Më shumë se 800 gjyqtarë nga 3000, humbën 
vendin e punës. Shumica e atyre që u refu-
zuan në atë kohë, ose apeluan në Gjykatën 
Kushtetuese në Serbi, ose në Gjykatën Eu-
ropiane për të Drejtat e Njeriut në Strasburg. 
Ekspertët ligjorë akuzuan Këshillin Gjyqësor 
se nuk ka respektuar kriteret në largimin e 
gjyqtarëve dhe prokurorëve të aftë për arsye 
politike dhe ngritjen në detyrë të të tjerëve me 
dosje problematike, dhe se e kanë bërë këtë 
larg nga syri publikut dhe për shumicën prej 
tyre kanë vendosur rikthimin në detyrë. 

Ndërkaq kjo reformë duket se në ditët e sot-
me nuk ka më as besimin e qytetarëve të ciëlt 
tre vite më parë e konsideronin si kryereformën 
e vendit.  Të dhënat nga rezultatet e studimit 
te kryer nga Komiteti Shqiptar i Helsinkit dhe 
mbeshtetur nga Fondacioni Shoqeria e Hapur 
per Shqiperine ( i  cili njihet gjerësisht për përf-
shirjen në draftin e ndryshimeve kushtetuese ) 
pranoi se 63.3 % e qytetarëve mendonin se vet-
ingu, ashtu sic po zhvillohet, nuk ishte një pro-
ces i drejtë. Ndërkohë po sipas të njejtit studim 
62.5% e qytetarëve mendonin se vetingu nuk do 
ta pastronte drejtësinë.

ARTIKULLI ANALIZUES 
QË SHPJEGOI JO PAK…

Në një shkrim të tij të kohëve më parë me 
titull “Rumania dhe reforma në drejtësi”, au-
tori  Vincent van Gerven Oei përshkruante me 
imtësi se si është përcjellë reforma në drejtësi 
në vendet e tjera si Kroacia, Serbia, Maqeod-
nia e Bullgaria, ndërsa bënte edhe analizën për 
rastin shqiptarë. 

Në vitin 2011, Qendra rumune për Politikat 
Evropiane publikoi një raport “Qasja e BE-së për 
Reformën në Drejtësi në Evropën Lindore dhe 
Juglindore”. Ky raport vlerëson masat antikor-
rupsion dhe reformat në drejtësi të mbështetura 
nga BE në vendet si Kroaci, Serbi, Maqedoni, 
Rumani, Bullgari, Moldavi dhe Ukrainë. Ai anali-
zon kthjelltësisht politikat, të cilat qëndrojnë pas 
reformës në drejtësi, të miratuar së fundmi në 
Shqipëri. Si dhe jep disa ide se si kjo reformë do 
të funksionojë në të ardhmen. Raporti flet edhe 
për reformat e ndryshme të drejtësisë të zbatu-
ara pas rënies së komunizmit në vende të ndry-
shme. Qëllimi i të gjitha këtyre reformave ishte 
shkëputja e gjyqësorit nga politika dhe vendosja 
e një gjyqësori të pavarur. Sikurse thekson ra-
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D
rejtoresha për Ballkanin Perëndi-
mor në Komisionin Evropian dhe 
Shefe e Operacionit Ndërkom-
bëtar të Monitorimit (ONM) Geno-
veva Ruiz Calavera reagoi dje mbi 
ecurinë e reformës në drejtësi në 

Shqipëri. Ajo ka vlerësuar procesin, ndërsa ka po-
huar se mungesa e Gjykatës Kushtetuese ishte e 
pashmangshme. “Secili prej rreth 800 gjykatësve 
dhe prokurorëve në të gjithë vendin po i nënsh-
trohet një hetimi mbi integritetin, precedentët 
penalë dhe kompetencën profesionale. Nga 
të gjitha rastet e trajtuara deri më tani, pothu-
ajse gjysma kanë rezultuar me shkarkimin ose 
dorëheqjen vullnetare të atyre që janë vlerësuar. 
Komisioni Evropian ndihet shumë i inkurajuar 
kur mëson nga magjistratët e BE-së dhe SHBA-
ve, të cilët po e mbikëqyrin këtë proces si pjesë 
e Operacionit Ndërkombëtar të Monitorimit, se 
hetimet e vetingut po kryhen në mënyrë të plotë 
dhe profesionale. Ndërsa shumica e apelimeve 
janë në pritje, mund të shihet se ky proces ka 
nisur tashmë të japë rezultate. Kjo ndërmarrje 

monumentale, dhe numri i madh i shkarki-
meve, çoi në shtyrjen e formimit të institucion-
eve të reja gjyqësore dhe ndikoi në funksionimin 
e institucioneve gjyqësore. Por, sado problema-
tike që janë, kufizimet e përkohshme në funk-
sionimin e sistemit të drejtësisë, të cilat madje 
kanë rezultuar me humbjen e kuorumit në 
Gjykatën Kushtetuese, janë të pashmangshme 
për të ndërtuar një gjyqësor të cilit qytetarët sh-
qiptarë mund t’i besojnë për të respektuar shte-
tin e së drejtës mbi gjithçka tjetër”, theksoi Ca-
lavera në analizën e saj. Më tej, shefja e ONM-së 
pohoi se zhvillimet e fundit sipas saj tregojnë se 
reforma po jep rezultate dhe se Shqipëria është 
në rrugë të mbarë drejt krijimit të një sistemi 
drejtësie pa paaftësi, njëanshmëri dhe korrup-
sion. “Viti i kaluar dëshmoi fillimin e një pro-
cesi që do të kërkojë kohë dhe vetë vetingu është 
vetëm një pjesë e vogël e reformës së gjyqësorit 
dhe e transformimit të përgjithshëm të cilit Sh-
qipëria do të vazhdojë t’i nënshtrohet në të ard-
hmen për konsolidimin e shtetit të së drejtës”, 
deklaroi Calavera.

falimentimin dhe shpopulimin e Shqipërisë.
Aktualisht të gjithë gjyqtarët dhe prokurorët 

sot kanë humbur statusin e gjykatësit apo 
prokurorit të pavarur edhe formalisht pasi funk-
sionojnë si nëpunës publik të Qeverisë e cila u 
jep ose jo dokumentacionin e duhur për të kalu-
ar ose jo vettingun. Gjykatat kanë rënë dhe sot 
Shqipëria ngjan me Shqipërinë e kohës së dik-
taturës komuniste që e gjithë drejtësia është në 
funksion të një klike në pushtet e tradhëtuar nga 
një Opozitë kuislinge e drejtuar nga diversantët 
e Soros të katapultuar që në 2005 nëpërmjet 
KOP një strukturë e krijuar nga PD në zbatim të 
marëveshjes së PD me Soros në 2005 me qëllim 
mosepengimin e PD që të vinte në pushtet në 
2005. Aktualisht sot Shqipëria është i vetmi vend 
në Botë që drejtohet nga Soros, që drejtësine e 
ka “reformuar” dhe e drejton direkt Soros dhe 
rezultati është i qartë për të gjithë se çfarë do 
të thotë të kapet Shteti dhe shoqëria nga Mafia 
Soros: Rrënim, Falimentim dhe Shpopullim për 
llogari të armiqve të vendit.

Ish-deputeti i LSI-së Petrit Vasili, i cili ka qenë 
edhe anëtar i Komisonit të posaccëm për re-

formën në drejtësi, reagoi dje pas qëndrimeve 
të shefes së ONM_së Calavera. Sipas tij, analiza 
e saj mbi ecurinë e reformës është e shtrembër 
dhe jo parimore. “Për Calaveren deformimi 
antikushtetues i reformes ne drejtesi dhe kapja 
e drejtesise nuk kishte asnje rendesi. Calavera 
heshti, kur rilindja perbuzi dhe hodhi poshte 
sugjerimet e ONM, ku dhe vete kjo zonje eshte 
pjese, per anetaret e KLGJ dhe KLP dhe reforma 
u kthye nga shprese ne zhgenjim dhe KLP dhe 
KLGJ u mbushen me njerez pa asnje integritet 
deri edhe me bashkepuntore te sigurimit te 
shtetit”, shkruante Vasili në reagimin e tij. Më 
tej ai theksoi se Calavera deklaronte me ze te 
larte se ONM do ishte garancia e integritetit 
te reformes, pasi ajo do te ishte perbere nga 
juriste me integritet shume te larte nga SHBA 
dhe BE. “Calavera heshti edhe kur u hodhen 
poshte sugjerimet e ONM gjate vetingut duke 
e shnderruar vetingun ne nje proces me dy 
standarte sipas konstatimeve te Komitetit te 
Helsinkit dhe te tjereve. Calavera heshti edhe 

Vasili: Calavera do frikësohet, kur të auditohen 
milionat e BE për reformën e dështuar në drejtësi!

kur vete anetare te komisionit te Vetingut re-
zultuan pa asnje integritet dhe qe s’duhet te 
ishin kurre pjese te atyre komisioneve. Cala-
vera heshti edhe per dekapitimin e drejtesise, 
qe mbeti pa Gjykate Kushtetuese dhe te Larte. 
Calavera heshti dhe nuk foli asnje fjale perpara 
ketij atentati juridik e moral, qe po i behej re-
formes ndonese mijerat e eurove vazhdonte ti 
merrte qetesisht si pjestare e bordit te ONM”, 
deklaroi Vasili, i cili më tej në reagimin e tij 
ngriti pyetjen: “Perse sherbyen keto miliona 
euro te BE, pra te taksapaguesve europiane, qe 

i faturohen qytetareve shqiptare si ndihme per 
reformen?”. “Ne do ta kerkojme auditimin e 
ketyre miliona eurove. Shqiptaret duhet ta dine 
sa euro kane marre Genovefa me shoke per 
te prodhuar kapjen e drejtesise nga rilindja. 
Calavera nuk shqetesohet fare,qe drejtesia u 
kap dhe ate tanime nuk e beson me kerkush. 
Reforma e Calaveres & co thjesht i vuri emrin 
pronarit duke kthyer drejtesine ne prone te 
rilindjes. Heshtja e denueshme per kete shka-
terrim te Reformes ne Drejtesi e Calaveres 
i ka hequr asaj te drejten dhe mundesine qe 
te flase,qe te beje sikur preokupohet dhe te te 
sugjeroje per kete reforme. Calavera e humbi 
mundesine qe te ndihmonte per te bere refor-
men ne drejtesi,qe shqiptaret prisnin, bile per 
fat te keq ndihmoi per te kunderten. Tanime i 
mbetet vetem te vazhdoje te marre edhe per 
pak kohe mijrat e eurove per nje reforme qe 
zhgenjeu thelle shqiptaret. Por auditimi i dhjet-
ra milion euro te BE per reformen ne drejtesi 
do te kryhet patjeter, deri atehere pres me 
durim te degjoj serish Calaveren, sigurisht ne 
se do te kete fuqi dhe kurajo qe te flasë”.

Calavera mbron vettingun dhe reformën: Gjendja 
pa Gjykatë Kushtetuese e pashmangshme!

porti, gati në të gjitha rastet reforma në drejtësi 
ka dështuar, pjesërisht ose plotësisht, pavarë-
sisht mënyrave të ndërlikuara për zgjedhjen e 
anëtarëve të institucioneve të reja të drejtësisë.

Shohim të njëjtën strategji të BE në reformën 
e drejtësisë në Shqipëri. Njësoj si në vendet e 
tjera, pika e dobët e reformës në drejtësi është 
zgjedhja e një numri të madh komisionesh ad-
hoc ose të përhershme, me votë ose me short, 
subjekt i vetingut, në duar të vetë gjyqësorit. 
Raporti shprehet se: Shpjegimi për këtë pikë 
të dobët të sistemit lidhet me historinë e ra-
jonit. Gjatë komunizmit politikanët kontrol-
lonin gjyqësorin dhe kjo praktikë vazhdoi edhe 
pas vendosjes së demokracisë së brishtë. Ato 
për dekada, kanë mbushur sistemin me staf të 
bindur, të lidhur pas karrierës, ndërsa personat 
e pavarur, mendjehapur janë margjinalizuar 
gjithmonë. Fatkeqësisht mundësitë janë më të 
këqija, eksperienca tregon se Serbia ricaktoi të 
njëjtën gjykatës dhe Ukraina nuk vendosi asn-
jëherë një gjyqësor të pavarur. Fatkeqësisht, pa-
varësia e tyre nuk solli besueshmëri dhe efika-
sitet. Ne nuk e bllokojmë pavarësinë, ne vetëm 
paralajmërojmë se kjo nuk është një zgjidhje 
magjike në të cilën të gjithë besuam një herë. 

Ambasadorja e BE-së Vlahutin ka heshtur 
për rëndësinë e luftës kundër korrupsionit 
dhe dekriminalizimin – ajo ka theksuar 
vetëm rëndësinë e ligjit të vetingut – por ajo 
dhe ka dëmtuar imazhin e BE-së në Shqipëri, 
me blerjen e një pasurie të patundshme në 
një zonë ku shqiptarët kanë të gjithë arsyet 
e mundshme të besojnë se pjesa më e kor-
ruptuar dhe kriminale e shoqërisë jetojnë. Ka 
shumë mësime për të mësuar nga reformat e 
drejtësisë apo ligjet antikorrupsion, të nisura 
nga BE në vendet rreth nesh, e nuk është ende 
shumë vonë për të mësuar nga to.

BE TË DISTANCOHET 
NGA DEKLARATA 
SKANDALOZE E BUROKRATES 
CALAVERA NË TIRANË

Nga Neritan SEJAMINI

Deklarata e Genovefa Calaveras, një burokrate e 
nivelit të ulët të BE-së, e cila justifikon se nuk ka 

probleme që vonohet drejtësia për dhjetëra mijëra 
shqiptarë se mungesa e “Gjykatës se Lartë është 
një çmim që duhet paguar” prej tyre, është një 
deklaratë skandaloze, e papranueshme, dhunim 
i hapur i të drejtave themelore të njeriut, dhunim 
i demokracisë dhe standardeve themelore të BE-
së. Calavera është gjithashtu pergjegjese direkte 
per gjendjen ku jemi, sepse kjo reformë mediokre 
u hartua dhe u mbrojt prej ekipit të saj, të cilët 
ishin aq të të paafte sa as nuk menduan e para-
shikuan pasojat shkatërruese të zbatimit në prak-
tikë të propozimeve të tyre mediokre për reformë. 
Deklarata e Calaverës duhet dënuar me termat më 
të ashpër. Ndërkohe, i duhet kërkuar Presidentit 
të BE-së dhe Presidentit të Komisionit Europian të 
distancohen menjëherë nga qëndrime të tilla të pa-
pergjegjshme, të cilat inkurajojne dhe justifikojnë 
shkatërrimin e sistemit të drejtesisë, duke i sjellë 
dëme të mëdha shqiptarëve dhe Shqipërisë.

Vincent van 
Gerven Oei
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N
jë tjetër dështim 
skandaloz në real-
izimin e projekteve 
të shpallura me 
bujë në fushën e 
infrastrukturës së 

vendit. Një vit më parë, Drejtori i 
Politikave të Transportit, në Minis-
trinë e Infrastrukturës dhe Energ-
jisë, Thimjo Plaku deklaronte se 
deri në fund të 2018-ës do të ishte 
përmbyllur nënshkrimi i kontratës 
për rehabilitimin e hekurudhës Ti-
ranë-Durrës dhe ndërtimit të linjës 
së re drejt Rinasit. Por, kur kanë 
kaluar 5 muaj nga përfundimi i këtij 
afati nuk është bërë asnjë hap konk-
ret në këtë drejtim, qoftë me hapjen 
e garës për kompanitë e interesuara 
për këtë projekt. Kjo, pavarësisht 
faktit se për këtë vepër infrastruktu-
rore është siguruar edhe financimi i 
nevojshëm, që kap vlerën totale prej 
90 mln eurosh. Ndërkaq, në kushtet 
e mungesës së një kontrate vihen në 
dyshim edhe afatet për përfundimin 
e veprës, që duhet të ishte dhjetori 

i 2020-ës. Ky projekt shtyhet për në 
“kalendat greke” ndonëse në korrik 
të vitit të kaluar zv.ministri i Infra-
strukturës Artan Shkreli dha garanci 
se të paktën rehabilitimi i linjës 
ekzistuese do të përfundonte në 
kohë. Sipas projektit, linja e rehabil-
ituar Tiranë-Durrës do të lejojë një 
shpejtësi treni të paktën 100 km/h. 

Ndërkohë që, linja e re që synohet 
të shtohet, fillon në km e 27-të nga 
Durrësi dhe përfundon me një 
terminal pasagjerësh në Aeropor-
tin “Nënë Tereza”. Pavarësisht se 
nuk është vendosur ende, çmimi i 
biletës pritet të kushtojë nga 1-1.2 
euro. Zbatimi i këtij projekti do 
të merrte një rëndësi të veçantë, 
duke qenë se vetë institucionet 
kanë deklaruar se linjat e reja do 
të rrisin efikasitetin dhe sigurinë e 
transportit hekurudhor të mall-
rave e të udhëtarëve ndërmjet 
Tiranës, Durrësit dhe aeroportit 
të Rinasit dhe, në të njëjtën kohë, 
do të kontribuojë në zhvillimin 
ekonomik të zonës ekonomike të 
rajonit të Durrësit, Tiranës dhe 
të gjithë vendit. Në maj 2018, 
përfaqësues të qeverisë shqiptare 
nënshkruan me përfaqësuesit e 
BERZH marrëveshjen e grantit 
të BE-së prej 35.4 mln euro për 
hekurudhën Tiranë-Durrës-Rinas. 
Granti parashikonte rehabilitimin 
e linjës hekurudhore Tiranë-Dur-

rës dhe degëzimin me Rinasin. 
Kosto totale e projektit vlerësohej në 
shumën prej 90.45 milionë euro. 
Pjesa tjetër e financimit do të ishte 
një kredi nga BERZH në shumën 

36.8 milionë euro dhe 16 milionë 
euro do të financoheshin nga qever-
ia shqiptare.

Ish-ministri Gjiknuri shprehej 
atëhere optimist pas nënshkrimit 
të marrëveshjes se pas mbarimit të 
veprës koha që do të nevojitet për të 
udhëtuar nga qendra e Tiranës drejt 
Aeroportit Nënë Tereza do të jetë 
rreth 12 minuta me tren ekspres 
ndërsa nga qendra e Tiranës deri 
në qendër të Durrësit do të duhen 
afro 22 minuta”. Por ky projekt do 
të mbetet në sirtar, të paktën sipas 

Mbetet për në 
“kalendat greke” 
hekurudha e re 
Tiranë-durrës

Një vit më parë, Drejtori i Politikave të Transportit, në Ministrinë e 
Infrastrukturës dhe Energjisë, Thimjo Plaku deklaronte se deri në fund të 
2018-ës do të ishte përmbyllur nënshkrimi i kontratës për rehabilitimin e 
hekurudhës Tiranë-Durrës dhe ndërtimit të linjës së re drejt Rinasit

Prodhimi i energjisë elektrike, i cili ndikoi në 
gati një të tretën e rritjes ekonomike vitin e 
kaluar (sidomos në 9 muajt e parë) ka shën-
uar rënie të ndjeshme në tremujorin e parë 
të 2019-s, duke paralajmëruar për një ecuri 
të dobët të ekonomisë në tremujorin e parë të 
vitit. Sipas INSTAT, gjatë tremujorit të parë të 
vitit 2019, energjia elektrike në dispozicion u 
ul me 1.2%. Prodhimi neto vendas i energjisë 
elektrike në këtë periudhë ka rënë me rreth 
2.5 herë, duke arritur vlerën 1.28 miliardë 
kilovatorë, nga 3.2 miliardë kilovatorë energji 
të prodhuar në tremujorin e parë të vitit 2018. 

Ky prodhim i energjisë elektrike u realizua 
nga hidrocentralet publike në masën 53.6%, 
nga hidrocentralet private dhe koncensionare 
në masën 46.1% dhe nga të tjerë prodhues 
(energji e rinovueshme) në masën 0.3%  të 
prodhimit neto vendas të energjisë elektrike.

Ulja e prodhimit të energjisë elektrike, në 
tremujorin e parë të vitit 2019, ka ndikuar 
në rritjen e importeve bruto të energjisë 
elektrike (energji në marrje) me rreth 7.9 
herë dhe uljen e eksporteve bruto të energjisë 
elektrike (energji në dhënie) me rreth 14.3 
herë, krahasuar me të njëjtën periudhë të 

një viti më parë. Hidrocentralet publike, në 
tremujorin e parë të vitit 2019, prodhuan 
687 milionë kilovatorë, nga 2.1 miliardë të 
prodhuar në tremujorin e parë të vitit 2018, 
duke shënuan kështu një rënie të prodhim-
it me rreth 3 herë. Ndërsa, hidrocentralet 
private dhe koncensionare, prodhuan 590 
milionë kilovatorë. Importi bruto i energjisë 
elektrike (energji në marrje) në tremujorin 
e parë të vitit 2019, rezultoi me rritje duke 
arritur vlerën 901 milionë kilovatorëve, nga 
115 milionë kilovatorë në tremujorin e parë 
të vitit 2018.

Rënie e ndjeshme e prodhimit të energjisë elektrike në tremujorin e parë

28
Që pas 28 marsit, 
projektligji i miratuar në 
dy komisione parlam-
entare, tashmë prej 4 
muajsh, nuk është përf-
shirë më në kalendarin 
e punimeve të Kuvendit. 

Ky projekt shtyhet për në 

“kalendat greke” ndonëse 

në korrik të vitit të kaluar 

zv.ministri i infrastrukturës 

Artan Shkreli dha garanci se 

të paktën rehabilitimi i linjës 

ekzistuese do të përfundonte 

në kohë

Hekurudha

Hidrocentral
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shkresave të qeverisë shqiptare. Një dokument 
afatshkurtër për zhvillimin ekonomik të ven-
dit, parashikon 0 lekë për financimin e kësaj 
hekurudhe dhe nëse në këtë listë nuk përfshi-
hen grantet dhe kreditë e huaja, nuk janë as 
investimet e qeverisë shqiptare, të cilat, sipas 
Gjiknurit, do të ishte rreth 16 milionë euro.

Dokumenti i firmosur nga zëvendëskryem-
inistri Erion Braçe titullohet ‘Programi i 
Reformave Ekonomike (ERP) 2019–2021’, ku 
edhe pse projekti i quajtur ‘Reforma 03’ ka dy 
faqe (425-426), nuk parashikon asnjë kacidhe 
për këtë vepër.  Ndërtimi i linjës hekurud-
hore Tiranë-Rinas-Durrës ishte tentuar nga 
Fatos Nano në vitin 2004 kur nënshkroi një 
kontratë me kompaninë amerikane “General 
Electric” për ndërtimin e një linje heku-
rudhore elektrike Tiranë-Rinas-Durrës, (i 
njohur gjerësisht si ‘treni elektrik’, me kosto 
90 milionë dollarë. Pas anulimit të projektit, 
“General Electric” dhe një partner i tij, sipas 
raporteve diplomatike, iu drejtuan gjykatës 
së arbitrazhit dhe fituan të drejtën për 14 
milionë euro dëmshpërblim.

koncesionet
Ndërkohë, mazhoranca parlamentarëe 

është duke zvarritur edhe miratimin e ligjit që 
ndalon ofertat e pakërkuara të koncesioneve 
nga data 1 korrik e këtij viti. Pas presionit të 
fortë nga Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe 
këmbënguljes nga Ministria e Financave, në 
janar të këtij viti qeveria i dërgoi Parlamentit 
një draft, i cili u jepte fund koncesioneve 

të pakërkuara dhe shpërblimit me bonus 
të kompanive që bëjnë ofertat. Projekligji u 
votua sipas kalendarit të parashikuar në të 
dyja komisionet përgjegjëse, atë të Ekonomisë 
dhe Veprimtarive Prodhuese. Më konkretisht, 
Komisioni i Veprimtarive Prodhuese e miratoi 
më 25 shkurt, ndërsa ai i Ekonomisë dhe 
Financave e votoi draftin në datën 26 shkurt. 
Pas votimit në dy komisionet përgjegjëse, ad-
ministrata e Kuvendit e përfshiu projektligjin 
në kalendarin e punimeve të Parlamentit për 
miratim në seancë plenare. Sipas kalendarit, 
fillimisht drafti u parashikua të votohej më 5 
mars, e më pas më 28 mars, siç tregojnë dy 
dokumente zyrtare. Por, si në datën 5, ashtu 
dhe më 28 mars, drafti është tërhequr në 
minutat e fundit nga rendi i ditës.

Që pas 28 marsit, projektligji i miratuar në 
dy komisione parlamentare, tashmë prej 4 
muajsh, nuk është përfshirë më në kalenda-
rin e punimeve të Kuvendit. Zyrtarisht qeveria 
nuk ka dhënë asnjë arsye se përse nuk po e 
miraton ligjin që ndalon koncesionet e pa-
kërkuara. Por, burime brenda grupit parlam-
entar të mazhorancës thonë se zvarritja nuk 
është e rastësishme dhe se pas saj mund 
të qëndrojnë projekte të tjera koncesion-
are. Edhe pse kryeministri Edi Rama pati 
deklaruar publikisht ndalimin e ofertave 
të pakërkuara nga data 1 korrik, gjasat 
janë që ligji të zvarritet duke i lënë sërish 
qeverisë hapësirën të japë koncesione të 
pakërkuara. Duke dalë në një luftë të hapur 
me ndërkombëtarët.

Mbrojtja dhe respektimi i të drejtës së 
pronës, ka rezultuar një qasje e papërsh-
tatshme me regjimin juridik të parashi-
kuar  në Ligjin nr.133/2015 “Për trajtimin 
e pronës dhe përfundimin e procesit  të 
kompensimit të pronave”, ndaj katego-
risë së subjekteve, prona e të cilëve është 
shpronësuar pa shpërblim, shtetëzuar apo 
konfiskuar pas vitit 1944.   Ky konkluzion, 
i dhënë nga Avokatja e Popullit, mbështetet 
në monitorimin e bëra nga ky institucion 
nga ankesat që kanë ardhur vitet e fun-
dit, kryesisht në 2018, për të drejtën e 
shpronësimit.

Më tej shton se zgjidhja e dhënë për 
njohjen e pronës në Ligjin nr.133/2015, 
duke u mbështetur tek kompensimi në të 
holla sipas vlerësimit financiar të dhënë në 
këtë ligj, jo vetëm nuk respekton të drejtën e 
pronësisë së subjektit pronar, por ka dëmtu-
ar dhe dëmton interesat e taksapaguesve 
shqiptarë, të cilët do të duhet të vijojnë të 
paguajnë fatura shumë të mëdha financi-
are. “Mosekzekutimi  deri më sot i 26 mijë 
vendimeve me të  drejtë kompensimi, të 
dhëna  ndër vite prej Agjencisë së Kthimit 
dhe Kompensimit të Pronave ish Pronarëve 
(AKKP), sot Agjencia e Trajtimit të Pronave 
(ATP), ka bërë që ky proces të mbetet ende 
në kuadrin deklarativ. Çështja e moszbatimit 
të vendimeve të gjykatave si dhe i vendimeve 
administrative, në lidhje me kthimin dhe/
ose kompensimin e pronarëve ka qenë dhe 
mbetet një problem sistematik” - thotë 
Avokatja e Popullit në një raport të fundit.

Nga  ana tjetër,  AP shton se detyrimi  i 
parashikuar në pikën  1, të nenit 34, të Ligjit  
nr.133/2015, për përfundimin e  procesit të 
shqyrtimit të dosjeve që janë aplikuar para 
hyrjes në fuqi të këtij ligji dhe që kanë qënë 
në proces shqyrtimi pranë ATP-së, brenda 
një afati 3 vjeçar nga hyrja në fuqi e ligjit, 
nuk është përmbushur nga ana e ATP-së.
Regjistrimi  i pasurive të paluajtshme me 
mospërputhje në sipërfaqe, nga sipërfaqja 
e përcaktuar në titullin e pronësisë është 
një tjetër çështje e mprehtë, e cila kërkon 
zgjidhje. “Konstatohen mjaft parregullsi 
dhe deformime në përcaktimin e statusit të 
saktë të pronës, saqë ka dalë e nevojshme  
kryerja e një regjistrimi fillestar për të gjitha 
pasuritë e paluajtshme në rang vendi.  Mo-
szhvillimi i procedurave prej institucioneve 
përgjegjëse, për zbatimin e VKM nr.608, datë  
05.09.2012, “Për përcaktimin e proce-
durës së kalimit të pronësisë të pasurive 
të paluajtshme, të ndërtuara deri më datë 
10.08.1991, e të truallit funksional të tyre, 
kur nuk posedohen akte fitimi pronësie, si 
dhe për regjistrimin e tyre”, të ndryshuar, 
deri në hyrjen në fuqi të VKM-së nr.442, 
datë 18.07.2018 “Për përcaktimin e proce-
durës së kalimit të pronësisë e të regjistrimit 
të pasurive të paluajtshme, të ndërtuara deri 
më 10.08.1991 dhe të truallit funksional të 
tyre”, është një çështje e cila ka cenuar dhe 
cenon të drejtën e pronësisë së individit”.

Avokatja e Popullit shton duke marrë një 
shembull konkret se, kufizimet e vendosura 
sipas VKM-së nr.138 datë 23.02.2018 “Për 
Pezullimin e  përkohshëm të vijimit të pro-
cedurave të kalimit në pronësi të përfituesve 
të tokës bujqësore të ish-ndërmarrjeve 
bujqësore dhe të regjistrimit të akteve të 
marrjes së tokës në pronësi, në zonën me 
rëndësi për Fondin e Mbështetjes së Investi-
meve Strategjike”, konsiderohen  nga ana e 
Avokatit të Popullit, në papajtueshmëri me 
Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë dhe 
marrëveshjet ndërkombëtare. Kufizimi i së 
drejtës së pronësisë dhe të drejtave të tjera 
që rrjedhin prej saj, ka ndodhur me hyrjen 
në fuqi të kësaj VKM-je, me një akt me fuqi 
normative më të ulët se akti që parashikon 
neni 17 i Kushtetutës, sikundër çmojmë se 
jemi në kushtet e mungesës së një interesi të 
ligjshëm publik. “Hyrja në fuqi e VKM nr.708 
datë 21.11.2018 “Për regjistrimin dhe kalimin 
në përgjegjësi administrimi të ministrisë 
përgjegjëse për turizmin të disa pronave të 
paluajtshme shtetërore, në vijën bregdetare 
Vlorë-Sarandë”, paraqitet problematike, pasi 
bëhet fjalë për një zone zonë e cila prej kohësh 
rezulton shumë problematike sa i takon 
çështjeve që lidhen me, regjistrimin e pronave 
të paluajtshme të subjekteve të ndryshme 
private. Problematika e kësaj zone lidhet më 
së shumti me pamundësinë e regjistrimit në 
ZVRPP-në kompetente, të AMTP-ve për tokën 
bujqësore, apo edhe  të pronësive të tjera të 
patundshme të ndodhura në vijën bregdetare 
Vlorë-Sarandë, nga ana e subjekteve private të 
interesuara, me justifikimin e dhënë nga ana 
e autoriteteve përgjegjëse shtetërore se, kemi 
të bëjmë me një “zonë të pamenaxhuar”. Në 
këto kushte, nxjerrja e kësaj VKM-je, krijon një 
standard  të dyfishtë  në  trajtimin  e regjistrim-
it të pronave të paluajtshme në këtë zonë, që 
në parim cënon të drejtën themelore të pronës 
së subjekteve që disponojnë akte juridike të 
kalimit të pronësisë, nga shteti tek ta.”  

probleMatika të tjera që 
liDhen Me respektiMin e së 
Drejtës së pronës janë, sipas 
ap:

Mospërfundimi i procesit të regjistrimit 
fillestar  sistematik të pronave, në ato zona 
kadastrale ku  është vendosur për njohjen 
dhe kthimin/kompesimin e  pasurive të 
paluajtëshme;

Tejzgjatja  e procesit të  shqyrtimit të 
vetëdeklarimeve  të kryera prej subjekteve, 
të  cilët kanë kryer ndërtimin e objekteve 
informale edhe pse janë deklaruar afate 
kohore konkrete për përfundimin e këtij 
procesi;  

Tejzgjatja  e procesit të  shqyrtimit të 
titujve  të pronësisë, të nxjerra  në zbatim të 
ligjit nr.7501,  datë 19.07.1991 “Për tokën”, 
etj;  

Moskrijimi i një harte të vetme unike 
dixhitale, që mund të japë informacion mbi 
pronën.

avokatja e Popullit: Qasje 
skandaloze me dosjet e 
ish-pronarëve, u mohohet 
e drejta kushtetuese
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Nga Enver BYTYÇI

S
ot Hashim Thaçi ka shkruar një 
akt-akuzë të gjatë kundër Sali 
Berishës. I gjendur ngushtë për-
ballë kritikave të ashpra të ish-
Presidentit dhe ish-Kryeministrit 
të Shqipërisë, liderit të lëvizjes 

demokratike në Shqipëri, Thaçi në këtë promem-
orie kritikë-sharje kundër Berishës ka shkarkuar 
gjithë mllefin e vet personal dhe ka përdorur 
gjuhën më të shthurur të mundshme për deni-
grim. Me gjasë ai ose personi në Tiranë ose në 
Beograd që ia ka shkruar këtë flet-rrufe kanë 
menduar se me të do ta ‘asgjësojnë’ institucionin 
dhe fenomenin shqiptar Sali Berisha.

Sali Berisha është i rreptë, është i prerë, është 
këmbëngulës, në disa raste dhe kur nuk duhet të 
jetë i tillë. Ai është autoritar, por si i tillë ka lind. Dhe 
njeriu lind bashkë ose jo me dinjitetin dhe autorite-
tin. Këto dy cilësi ia kanë dhënë atij uji dhe malet e 
alpeve të Shqipërisë. Si i tillë është po aq human. 
Sali Berisha është i dijshëm dhe në odën e malëso-
rit merr pjesë si i parë e kur në odë ndodhet ndonjë 
çapaçul si Thaçi, ai e merr përpara. Kjo është një-
kohësisht distanca jote me Sali Berishën, distanca e 
kreut mentar me një çapaçul të llastuar si ti!

Por Sali Berisha bën edhe kompromise dhe 
kur i thotë po kompromisit, nuk bën dredhara-
kun si Edi Rama dhe Hashim Thaçi. Nuk bën 
hipokritin si këta. Këto janë karakteristikat e odës 
së malësorëve, për të cilat flet Hashimi në atë 
shkarravinë, por nuk i respekton si të tilla. Dhe 
kushdo që e njeh Sali Berishën e di se këto cilësi i 
bart në shkallën më të lartë. Megjithatë Sali Beri-
sha ka një të metë. Nuk e njeh tradhtinë. Nuk e 
njeh odën e kulisave me Aleksandër Vuçiqin, nuk 
i njeh takimet e fshehta për ndarjen e Kosovës, 
nuk e njeh stilin serb të viktimizimit kur je në hall 
e ke nevojë për mbrojtje, nuk e njeh vesin serb të 
shpifjes, edhe pse i gjithë shkrimi i Thaçit flet për 
gjoja ‘shpifjet’ e Sali Berishës gjatë gjithë kohës që 
ai është në politikë. Berisha është një fenomen 
shqiptar, madje një institucion, për të cilin duhet 
ta dish, edhe ti ke nevojë.

Meqë ra fjala. Në vitin 2001 ti dhe Veton Surroji 
sapo kishit takuar Sali Berishën dhe kur po zbrisnit 
shkallët e PD-së iu bashkëngjita Maxhun Pekës, i 
cili ju shoqëronte dhe qëndronte pas jush. E kujton 
Hashim çfarë bisedove me Vetonin? ‘Vetëm ky ësht 
njeriu i saktë në këtë vend që e do dhe kupton Kos-
ovën’ – i thoshe ti Vetonit. Unë dhe Maxhuni pamë 
njëri-tjetrin dhe u gëzuam për këtë perceptim real 
tëndin, sepse ti ishe mik i Nanos dhe zor ta respek-
toje kaq lart Sali Berishën!

Sali Berisha ka gabuar në zgjedhje, në qën-
drime, në marrëveshje. Ka bërë edhe kompro-
mise politike të papranueshme, por të imponu-
ara, kryesisht nga Edi Rama, siç ishin ndryshimet 
kushtetuese të vitit 2008. Për mua ka gabuar 
vetëm një herë në vitin 1996 në opsionin e 
kundërt me atë të Rugovës për protesta kundër 
Milosheviçit. Por këto gabime nuk janë strat-
egjike. Në raste të caktuara liderët mendojnë dhe 

Hashim Thaçit i ka ikur truri! 
E kanë kontaminuar Rama e Vuçiç!

besojnë jo gjithnjë atë që e nesërmja e provon si 
gjënë më të mirë. Por Sali Berisha nuk i ka thënë 
kurrë ndonjë politikani të Kosovës ‘gomar’! Këtë 
e ka bërë publikisht, në mënyrë fyese dhe të 
pashembullt, ai që Thaçi e quan perfeksion, pra 
Edi Rama. Sali Berisha kurrë nuk ka pranuar 
që konfliktin e Kosovës me Serbinë ta marrë e ta 
zgjidhë ai bashkë me Beogradin. Këtë e nisi me 
paternalizëm të pafre miku i ngushtë i Hashim 
Thaçit, pra Edi Rama, sa vetë Hashimi u detyrua 
ta paralajmërojë e t’i kujtojë Ramës se ‘Kosova ka 
institucionet e saj’, siç bëri Rugova me Fatos Na-
non në nëntorin e vitit 1997, kur i kujtoi atij pas 
takimit me Milosheviçin, se Shqipëria e ka njohur 
Republikën e Kosovës!

Presidenti i Kosovës flet për një ‘gjuhë të kon-
taminuar’ të Berishës, e cila ka mbërritur në Kos-
ovë. Në fakt nuk është kjo e vërteta. E vërteta është 
se Thaçi foli i pari në Kosovë me gjuhën e plum-
bave. Urdhëroi vrasjen e kundërshtarëve të tij 
politikë si dhe të kundërshtarëve të tjerë gazetarë. 
Në raste të veçanta urdhëroi edhe zhdukjen fizike 
të vrasësve, për të mbuluar gjurmët e krimit. Po 
të mos ishte Thaçi autori urdhërues i vrasjeve të 
Xhemajl Mustafës, Enver Malokut, Smajl Hajdarit, 
Shaban Manajt, Bardhyl Ajetit e dhjetra të tjerëve, 
sot disa prej këtyre autorëve do të ishin gjendur 
dhe ndëshkuar. Por presidenti i Kosovës, në mod-
elin e Vuçiqit dhe Edi Ramës, shërben si mburojë 
e krimit dhe kriminelëve. Këtë kontaminim nuk 
ia solli Sali Berisha. Ia solli modeli i vrasjeve në vi-
tin 1997 që sollën miqtë e Hashimit në Shqipëri!

Sali Berisha nuk ia solli Thaçit bombat, të cilat 
ai ia hodhi Ibrahim Rugovës dhe eskortës së tij 
atë ditë kur Havier Solana ishte në Prishtinë. Këto 
bomba u urdhëruan nga Hashim Thaçi. Sali Beri-
sha i nderoi dhe respektoi njësoj, si Ibrahim Ru-
govën edhe Adem Jasharin e Adem Demçin. Ndër-
sa parlamentin e Kosovës e kontaminoi me sjellje 
arrogante Edi Rama, kur refuzoi të respektojë 
autoritetin e Rugovës, thjesht për t’i bërë çokën 
mikut të tij të ngushtë, Hashimit shpifës, njësoj 
si kopja e vet në Tiranë. Sali Berisha sa kohë ishte 
kryeministër i Shqipërisë u soll me etikën e burrit 
të shtetit me të gjithë shqiptarët e Kosovës, përfshi 
Hashimin e njerëzit e partisë së tij. Sa kohë ishte 
kryeministër ai nuk foli kurrë as kundër Vetëv-
endosjes. Edi Rama, pikërisht kur duhej të ishte 
burrë-shteti, u bë përçarësi më i madh i politikës 
së Prishtinës. Eshtë unikale sjellja e tij prej për-
çarësi kur vinte në Prishtinë në cilësinë e kryemi-
nistrit, por pritej e përcillej nga presidenti Thaçi e 
nuk takohej me homologun e vet, Isa Mustafën.

Sali Berisha ‘e kontaminoi’ Kosovën me Sh-
qipërinë, sepse e afroi Prishtinën dhe Tiranën, 
duke e shkurtuar katër fish distancën midis tyre 
dhe ndërtoi me guxim e vetëm me buxhetin e 
shtetit të tij të varfër Rrugën e Kombit. Demokra-
cia në Shqipëri funksionoi për mrekulli më 2013-
ën, kur Sali Berisha humbi pushtetin pa asnjë 
përpjekje për manipulimin e procesit zgjedhor 
e të votave. Por pas tij, miku i ngushtë i Hashim 
Thaçit, pra kryeministri Edi Rama, ia vuri tak-
sën, trarin dhe një kufi të ri Kosovës në Kalimash 
të Kukësit, aty ku sipas një projekti të miqve të 
Thaçit të vitit 1998, përfshirë Ramësn, do të ishte 
vija e kufirit Kosovë-Shqipëri, pas ndarjes së Kos-
ovës me Serbinë, në modelin e projektit të sotëm 
që Thaçi, Vuçiqi dhe Rama, me Stanishqin e Kos-
ovës provuan për dy vjet ta realizojnë.

Hashim Thaçi në fakt është kontaminuar dhe 
mbarsur nga e majta shqiptare, nga enverizmi 
dhe stalinizmi. Kjo duket në të gjithë alaborimin e 

shfaqur, por jo të shkruar prej tij. Ai mendon si Edi 
Rama, kopjon Edi Ramën, madje ka filluar të bëjë 
vizatime si ai. Dhe akuzon Sali Berishën se kon-
taminoi Kosovën. Megjithatë nuk është vetëm kjo. 
Thaçi u kontaminua nga Edi Rama për të pranuar 
projektin e presidentit të Serbisë, Aleksandë Vuçiq, 
për krijimin e Serbisë së Madhe. Ai iu bind mikut të 
tij të shpirtit në Tiranë që të punojë për t’ia marrë 
territoret Kosovës e për t’ia dhënë këto territore 
Serbisë! Dhe cilat territore? Më të pasurat, më të 
begatat, me qëllim që ta lënë Kosovën pa pasuri 
nëntokësore. Madje për ta lënë edhe pa ujë, i cili 
përbën një prej tri komponentëve më të rëndë-
sishëm të jetës, krahas ajrit dhe diellit.

Ky lloj kontaminimi që Rama i bëri Hashim 
Thaçit e vuri atë në sherr me Sali Berishën. Sepse 
për Sali Berishën territori dhe popullsia janë dy 
elementët thelbësorë, pa të cilët nuk ka e nuk 
mund të ketë kombe, popuj e shtete. Por mesa 
duket Hashim Thaçi nuk kishte llogaritur në 
këtë reaksion të atij që ka ndikimin më të madh 
shpirtëror, pas Rugovës, në Kosovë, më shumë 
edhe se vetë presidenti i Kosovës në shërbim të 
projekteve të Beogradit. Prandaj ai është i tmer-
ruar nga dështimi thuajse i plotë i shërbimit që 
po kryen, sigurisht në këmbim të një shpërblimi 
të pallogaritshëm për të. Hashim Thaçi shpif, 
thotë shumë e shumë të pavërteta, ndonjë rast 
gjysmë të vërteta, por asnjë të vërtetë për be për 
Sali Berishën. Kam qesh me të madhe kur lexova 
të shkruarën e zezë në të bardhë, se ‘Sali Berisha 
nuk të shihka në sy kur bisedon me të’! Duket 
qartë se ky formulim është realizuar nga dikush 
që nuk e ka takuar kurrë Sali Berishën, psh nga 
Endri Fuga. Nuk ka njeri në botë që e provon këtë 
fakt. Të tilla shpifje ka me shimicë në surrogatin 
e shpallur sot nga Hashim Thaçi. Por fakti që më 
së shumti në atë letër na shfaqet si ekspert i zh-
villimeve dhe ‘zullumeve’ të Sali Berishës të çon 
në përfundimin se ajo letër është shkruar kësaj 
radhe në Tiranë e jo në Beograd. Sa i përket atyre 
që Hashim Thaçi ia vesh Berishës për qëndrimet 
dhe politikën e tij gjatë qeverisjes së Shqipërisë 
mund të thuhet sa më poshtë.

1. Thaçi thotë se ‘Kosova nuk ia ka fajin Sali 
Beishës për firmat piramidale’ dhe merret kështu 
me zhvillimet e vitit 1997. Për kujtesë zoti Thaçi. 
Historia do të provojë se firmat piramidale ishin 
projektuar nga shërbimet e fshehta, përfshirë 
Milosheviçin, me qëllim rrëzimin e Berishës 
nga pushteti. Defekti i ish-presidentit shqiptar 
ishte se me atë pak eksperiencë ne politikë, nuk 
mundi të nuhasë rrezikun që u shfaq. Ndërsa 
sa i përket ngjarj, eve të vitit 1997, në ato ngjarje 
janë angazhuar shumë nga bashkëpunëtorët e 
tu Hashim Thaçi. Unë kam takuar disa prej tyre 
në Tiranë dhe pa asnjë droje më tregonin se në 
çanta kishin dhjetëta mijë marka gjermane ose 
franga zvicerane me destinacion Vlorën dhe ek-
sponentët e atij rebelimi antiBerishë. Tre gishtat 
e disave prej këtyre të ngritur në Vlorë për të pro-
vokuar revoltën me akuzën që Thaçi vazhdon ta 
bëjë sot, se në Vlorë na qenkan instaluar policë 
serbë. Keto skenarë Hashim e kanë kompromen-
tuar Lëvizjen tënde Popullore, ku ti ishte asokohe. 
E kanë mbështjellë me një tis të errët historinë e 
ngjarjeve të asaj kohe. Dhe mesa duket ti dëshi-
ron të lash duart si pilati me këto akuza.

2. Ti Hashim i shkruan Berishës dhe i thua 
Berishës se ‘nuk ta ka fajin Kosova për tentim-
grushtin e shtetit të vitit 1998’. Duket qartë se 
je kontaminuar jo vetëm në sjellje, por edhe në 
mentalitet, shpirt e psikikë me dozat e propagan-

dës komuniste. Duket qartë se ti e justifikon vras-
jen e liderit demokrat, Azem Hajdari, nga miku 
yt i ngushtë i skutave të zeza, Fatos Klosi. Se Klosi 
ka ndikim tek ti, nuk duhet askush të habitet. Ai 
likuidoi konkurrentin tënd më serioz e të aftë, 
kolonel Ahmet Krasniqin, pikërisht ato ditë të atij 
‘tentim grushti-shteti’, që ti përmend.

3. Ti përmend Gërdecin si dështim të Sali Ber-
ishës në qeverisjen e tij në Shqipëri. Edhe sikur 
të kishe të drejtë, ti nuk mund të vije gishtin te 
përgjegjësi i asaj ngjarjeje të rëndë Hashim. Ti bën 
sikur je president i Kosovës. Nuk lahesh prej aktit 
antishqiptar të ndarjes së Kosovës në favor të Ser-
bisë me këtë lloj akuze. Sikur të ishte kështu si 
thua ti, Shqipëria nuk do merrte dy javë më vonë 
ftesën për t’u pranuar në NATO dhe në gjashtë 
vitet e qeverisjes së mikut tënd siamez, Edi Pallës, 
ai do të kishte përfunduar në hekura. Je larë e 
je lyer nga këmbët te koka me bojën mavi të Edi 
Ramës o president i halucinacioneve të Kosovës!

4. Ti ia përmend Sali Berishës vrasjet e 21 
janarit 2011. Edhe këtu bën shërbimin e rad-
hës për Edi Ramën. Por ke harruar se anëtarin e 
grupit vrasës të zjarrit të atyre vrasjeve, Edi Rama 
e ka kandiduar për kryetar të Bashkisë së Bur-
relit. Ky person është shpërblyer nga Sali Berisha 
me katër paga për rezistencën që bënë më 21 ja-
nar 2011. Dhe ky person pasi u shkarkua me ard-
hjen e Rilindjes nga Garda, u përzgjodh nga kreu i 
Rilindjes tani për kryetar bashkie. Janë ngatërruar 
gjërat, Hashim! Dalëngadalë po na japin fakte e të 
dhëna se nuk është Berisha fajtor për ato që ti e 
fajëson qëllimisht. Në vend që kjo Rilindja jote, që 
ti e do aq shumë, të shtonte provat për fajësinë e 
Sali Berishës, po ia heq një nga një edhe ato prova 
të sajuara kundër tij dikur. Ti vazhdon të shohësh 
në ëndërr ato provat e vjetra. Ta ka hedh miku yt 
Rama. Nuk të ka lënë mundësi të kesh sukses në 
argumente e në fakte!

5. Dhe së fundi. Më bëri shumë përshtypje 
kur ju e akuzoni Berishën për përçarje krahinore 
Veri-Jug. Por në këtë elaborim e kundërshtoni vet-
en kur thoni se Berisha nuk bëri asgjë për veriun 
gjatë qeverisjes së tij. Nuk shkojnë të dyja këto 
o mjeran. Përçarja vjen nga diskriminimi. Ai që 
diskriminon e përçan është miku yt Rama, sepse 
investon dhjetë herë me shumë në bashkinë e 
Reskovecit se sa në Bashkinë e Shkodrës! Nëse 
Berisha nuk i orientoi investimet dhe paratë e 
buxhetit vetëm në veri, por edhe në jug, kjo do 
të thotë se ai nuk ka diskriminuar askënd për 
shkak të vendlindjes apo prejardhjes. Edi Rama 
e bën këtë me arrogancë. Shihni statistikat. Por 
edhe po të nisemi nga diskursi, është Rama ai 
që përçan. Përçarjen verbale e praktike po e bën 
aleati yt i ngushtë, Rama, sepse atij vetëm përçarja 
i ka mbetur aleat në qeverisjen e tij. Të njëjtën gjë 
bën edhe ti në Kosovë. I ke bërë lëmsh politikanët, 
madje duke shfrytëzuar përkatësitë krahinore! Je 
përpjekë që të përçash e të luash ‘koqas’ edhe 
me ambasadën amerikane! Ky je ti! Nuk të beson 
njeri! Hesht sa nuk është vonë se je zënë në faj. 
Në fajin e rëndë të bashkëpunimit me armikun e 
shqiptarëve për t’i tjetërsuar territorit e atij vendi, 
president i të cilit pretendon se je ti!

Për të gjitha këto arsye je i dështuar në replikat, 
qëndrimet dhe kundërshtitë me Sali Berishën. 
Dështimi yt lexohet edhe te gjuha vulgare me fyerje 
dhe etiketime diletantësh e mediokrish. Por me ato 
nuk ia vlen të merresh! Merru me veten tënde o 
Hashim Thaçi, ndryshoje veten, se njeriu vdes kur 
i ikën arsyeja, truri. Ty të kanë ikur të dyja! Po ende 
të mbajnë me infuzion Rama dhe Vuçiqi.
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Fjalëkryqi i “Standard”

Fjalëkryqi pa skemë

HORIZONTALE
1. Ishin mbrojtës të Karlit të Madh
10. Qante Turandot
12. Një mjet transporti publik
16. Mund të jetë shtypi
17. Kush është do... larë
19. Rivera që qe piktor
20. Duan gjak
21. Fillojnë profesionin
22. Mund të jetë ushtarake dhe artesh
25. Ai i keq... ha
26. Faqet pa skajet
27. Ishin njerëzit e shpellave

29. Fillojnë një rubrikë
31. Fshihet në mëngë
32. Janë të famshme ato të Eskilit
33. Një pije e jona
35. Mund të jenë fjalimet... historike
 37. Finale kur nuk fle
38. Bëhen duke shpërndarë.
40. Janë gracka
43. Fundi i Turandot
44. Mund të jetë një makinë me... naftë
46. Emri i parë i Fassbinder
47. Eshtë numri... një
49. Hasi i mesfushës sonë

50. Emri i Boletinit
51. Institucione Mjeksore Vlorë
52. Grisur me një gur
54. Kishte mik Akatin
55. NATO në... Paris
57. Një pjesë e imazheve
58. Janë si qengja
60. Pak tangenciale
61. Njoftonte... miletin një i tillë
64. As unë as ti
65. Ka një kala pranë Tiranës
66. Kanë shumë apartamente
67. Një vegël

HORIZONTALE
1. Mund të jenë fotografikë
  -Inicialet e Moravia-s
  -Nuk e ulin kokën
2. Eshtë pronar anijesh
  -Simboli i zhivës
  -Janë vendet si Norvegjia
3. Janë figurat si hiperbola 
  -Bjorn i famshëm i tenis
  -Markë kamioni 
4. Sapo fillojnë   -Fillojnë lyerjen
  -Eshtë film shqiptar

5. Qe gruaja e famshme e Deukalionit
  -Partner i Bud Spencer në shumë filma
  -Mund të jetë kursimi 
6. Scumacher regjisor 
  -Shkroi Jacuqes le fataliste 
  -Një pjesë e pelegrinazhit
7. Janë në qendër
  -Joan piktor   -Gjëja e romakëve
  -Eshtë edukimi në palestër
8. Eshtë vegël muratorti
  -Janë rrobash në dollap 
   -Fillojnë natën

9. Bëhen në kufij  -Të fundit në surf
  -Eshtë nusja me vello 
  -Zhvillohet një me temë
10. Ka kryeqytet Doha
  -Sobrero që zbuloi nitroglicerinën 
  -Inicialet e Rohmer
  -Një pjesë e akademikëve
11. Janë edhe ato diellore
  -Hidhen për të ndërtuar
  -Një punëtor krahu i dikurshëm
12. Janë kompozime si Vejusha gazmore
  -Mbetet në fund

  -Një ndalim edhe shtëpie
  -Notat pa kufij

VERTIKALE
1. Agjenci Autonome Lokale
  -Eshtë e thellë sëse është supe
  -Fillojnë poshtë
2. Ushtrohet një me trysni
  -Kapitull i shkurtër
3. Eshtë gjuha e nënës
  -Kush ia del... e kryen
4. Me të nxjerrin  trarë
  -Role pa zë   -Ndërmjet latinëve
5. Heroina e Chateaubriand
  -Kufijtë e mendjes  -Malet pa kufij
6. Partia e konservatorëve në Angli
  -Janë si libra bordi në anije
7. Eshtë era pas Krishtit
  -Nuk shihet me një të tillë
  -Italia në tabela
8. Në fund të të një komenti
  -Pierre-Auguste piktor i famshëm
9. Qytet italian  -Një mund të skadojë
10. Cecil, “mbreti i parë” i diamanteve
  -Një pjesë e shekullit 
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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

11. Janë sherrxhinj
12. Një Altin këngëtar
  -Kaçaturian kompozitor
13. Kufijtë e matjes
  -Gjysma e sedrës  -Ka forca speciale
14. Një krodhë buke
  -Institucione Lokale Rumune
 15. Kapen në krye
  -Me Buenos në Argjentinë
  -Boerë pa kufij
16. Kufizojnë një rajon
  -Glenn aktore  -Fillojnë terapinë
17. Harris aktor
  -Institucione Lokale Tiranë
  -Artikull angkez
18. Rota kompozitor -Si tregohen babait
19. Mbyllin një dyqan
  -John, që qe matematikan, fizikan e 
astronom skocez
20. Gaston futbollist uruguajan
  -Lumë i gadishullit Iberik
21. Grimaldi aktore
  -Mund të jenë edhe dentare
22. Mund të jetë dielli
  -Paguhet për vonesë

68. Në fund të fundit

VERTIKALE
1. Një kalë xhuxh
2. Eshtë botë e re
3. Ai i harresës ishte Leti
4. Panik pa kufij
5. Janë ministritë
6. Eshtë negativ
7. Kalohet një në gjumë
8. Inicialet e Triolet
9. Në krye të tabelës
11. Eshtë injorant që... gjykohet
12. Me out në parquet
13. Marina, këngëtare italiane
14. Qe shemra e Sarës
15. Fillojnë motivin
16. Ishin fis i... Skënderbeut
17. Bëhet duke përparuar
18. Kryeqyteti i Oregon
19. Janë kolegë të Sherlock Holmes
21. Janë në derë të tilla

23. Filmi i.. George Eastman
24. I këndoheshin Dionisit
27. Janë shirat në... Ekuator
28. Mund të jetë gjeografike
30. Thurman aktore
32. Shkojnë me zakone
34. Kanë elementë për të... kapur
35. Një markë... televizori
36. Ente Humanitare Ndërkombëtare
38. Një lokal... anglez
39. Rebus pa zë
41. Eshtë ajo që s’ka... dritë
42. Një garë e vështirë me motoçikleta
45. Një përbindësh që hante fëmijë
48. I fejuari i Barbie
53. Yll hollywoodian
56. Ndërmarrje Lokale Transporti
59. Qëndron ndryshe
61. Në krye të tabelës
62. Artikull spanjol
63. Fillojnë llogarinë
65. Inicialet e Eluard.
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V
etëm pak muaj më parë ven-
dosi t’i japë lamtumirën fut-
bollit të luajtur, duke shprehur 
qartë ambiciet se shpreson që 
të njëjtin sukses si sulmues, ta 
arrijë edhe në karrierën e tij si 

trajner. Bëhet fjalë për Hamdi Salihin, i cili tash-
më ka nisur një eksperiencë të re në fushën e 
trajningut, pasi është bërë pjesë e stafit të Kom-
bëtares Shqiptare, në të cilën ka kontribuar për 
vite me radhë, me golat e tij.

“Të jem pjesë e ekipit kombëtar është gjith-
monë një krenari dhe kënaqësi shumë e mad-
he. Krahasuar me kohën kur kam qenë lojtar, 

Tejmbushet “San Siro”, 
ndeshja decisive për 
Interin përballë Empolit

Ashtu si vitin e kaluar, edhe këtë se-
zon Interi do të mësojë vetëm në 

“frymën” e fundit, nëse do të marrë 
pjesë në edicionin e ardhshëm në Ligës 
së Kampionëve, teksa për t’ia dalë, do të 
nevojitet fitorja ndaj Empolit.

Pikërisht për sfidën përballë toska-
nëve, krahas 11-shes së luciano Spal-
lettit, një kontribut të rëndësishëm pritet 
ta japin edhe tifozëria zikaltër, që me 
shumë gjasa do të mbushë plot shkallët 
e “San Siro”-s. Klubi ka njoftuar sot se 
janë shitur tashmë plot 65 mijë bileta 
dhe kur kanë mbetur edhe rreth 48 orë 
nga starti i ndeshjes, janë ende në shitje 
bileta për unazën e tretë, ndërsa në 
shkallët e stadiumit do të shpërndahen 
70 mijë banera flamur, për të ndezur 
edhe më shumë atmosferën.

Ndërkohë, arbitri i ndeshjes do të jetë 
pikërisht Luca Banti, i cili do t’i bjerë 
bilbilit për herë të fundit në “San Siro”, 
pasi bashkë me sezonin, do t’i japë fund 
edhe karrierës së tij në gjykim. Banti e 
ka arbitruar Interin plot 32 herë në kar-
rierë, me bilancin në favor të zikaltërve, 
ku numërohen 17 fitore, 9 barazime dhe 
6 humbje, ndërsa këtë sezon e ka drej-
tuar dy herë, në humbjen ndaj Cagliarit 
dhe barazimin ndaj Juventusit.

Griezmann drejt Çelsit

Antoinne Griezmann njoftoi javën e 
kaluar nëpërmjet një video-mesazhi 

se ka vendosur të largohet nga Atletico e 
Madridit këtë verë, pas një eksperiencë 
5-vjeçare mjaft të suksesshme në klu-
bin e kryeqytetit spanjoll. Kaq mjaftoi që 
mediat në gadishullin iberik të lidhnin të 
ardhmen e kampionit të botës me Bar-
celonën, por duket se Messi me shokë 
janë shprehur kategorikisht kundër një 
transferimi të tillë.

Megjithatë sipas mediave britanike, e 
ardhmja e Griezmann nuk do të jetë më 
në Spanjë, por në Londër, ku pritet t’i 
bashkohet Chelseat, për të zëvendësuar 
belgun Eden Hazard, i cili pritet të niset 
drejt Madridit, me destinacion Realin. 
“The Sun” këmbëngul se drejtimin e 
londinezëve do ta marrë Franck Lam-
pard, ndërsa ish mesfushorit i është 
premtuar një merkato e bujshme, me 
Griezmann që do të jetë ndër të parët 
emra që do të nënshkruajnë. Kujtojmë 
që Griezmann ka një klauzolë prishjeje 
të kontratës, në vlerën e 120 milionë eu-
rove, ndaj çdo klub që kërkon të marrë 
francezin, duhet të paguajë këtë shumë 
në arkat e Atleticos së Madridit.

Pak ditë më parë vëllai i Paulo Dybalës 
deklaroi se numri 10 i Juventusit është gati 

të largohet nga Torino, pasi nuk mund të luajë 
dot përkrah Cristiano Ronaldos, për shkak të 
mënyrave të ndryshme të lojës së njëri-tjetrit.

Por vetë shtatshkurtri argjentinas, në një in-
tervistë për mediat italiane, theksoi se dëshiron 
të mbetet pjesë e Juventusit edhe për vitet në 
vazhdim, ndonëse pranoi se shumë do të varet 
edhe nga trajneri i ri që do të vijë në pankinë.

“Vëllai dha mendimin e tij, ndërsa unë kam 
timin. Dua të qëndroj gjatë te Juventusi, pasi 
është një klub ku kam fituar shumë dhe dua 
të fitoj akoma. Paratici e di mirë që unë dua të 
qëndroj te Juventusi, por jo çdo gjë varet nga 
unë, pasi klubi do të vendosë edhe në bazë të 

zgjedhjeve të trajnerit”, tha Dybala.
Më pas argjentinasi foli edhe për marrëd-

hënien e tij me Massimiliano Allegrin, të cilin 
e ka pasur trajner gjatë 4 sezoneve me fanellën 
bardhezi, por edhe yllin e skuadrës juventine, 
Cristiano Ronaldon. “Allegri është trajneri i 
vetëm që kam pasur te Juventusi dhe e falën-
deroj, pasi na ka ndihmuar të fitojmë shumë. 
Shpresoj që edhe trajneri i ri që do të vijë, të ecë 
në të njëjtat gjurmë. Sa i përket Ronaldos, ka 
qenë një ndjesi fantastike të luash përkrah tij, 
pasi të gjithë ia njohin cilësitë”, tha 25-vjeçari.

Më pas i pyetur në lidhje me një kalim të 
mundshëm te Interi këtë verë, Dybala tha se 
për respekt të tifozëve të Juventusit, nuk do të 
flasë për asnjë skuadër tjetër.

Paulo Dybala: 

Për respekt të tifozëve të Juventusit, nuk do të flas për asnjë skuadër tjetër

Hamdi Salihi: Jam me fat që bëj 
pjesë në stafin teknik të Kombëtares. 
Reja, trajner me bagazh të madh

për të përçuar te trajneri, të dhënat e duhura. 
Gjithçka, e cila të shërbejë për të përgatitur sa 
më mirë ndeshjet kualifikuese”, u shpreh ish 
sulmuesi për SuperSport.

Hamdi Salihi është një nga ndihmësit e Edi 
Rejës, ndërsa shkodrani e cilëson veten vërtetë 
me fat, që ka shansin e artë që fillesat në këtë 
profesion, t’i ketë në krah të një njeriu me eks-
periencë 40-vjeçare. “Është fat që të punoj direkt 
me një trajner të nivelit të lartë, me një bagazh 
shumë të madh dhe që ka 40 vite që trajnon. Ai 
ka edhe një komunikim dhe raport të jashtëza-
konshëm jashtë futbollit. Jam me fat që bëj pjesë 
në këtë staf”, ka deklaruar Hamdi Salihi.

kjo ka edhe më shumë përgjegjësi. Jam përp-
jekur që të ndihmoj me njohuritë që kam, që të 
ndikoj qoftë në raportin me lojtarët, por edhe 

Është fat që të punoj direkt 

me një trajner të nivelit të 

lartë, me një bagazh shumë 

të madh dhe që ka 40 vite 

që trajnon


