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Intervista

Meta intervistë për “Al Jazeera”: 
Dekreti për shfuqizimin e 
zgjedhjeve, kushtetues
Në një intervistë për rrjetin 

ndërkombëtar Al Jazeera, 
presidenti i Republikës Ilir 
Meta ka komentuar edhe një 

herë situatën politike në vend, dekre-
tin e tij të fundit që shfuqizon 30 qershor-
in si datë zgjedhjesh dhe kërcënimet e 
mazhorancës për shkarkim nga detyra. Si-
pas Metës, që nga momenti që është bet-
uar mbi Kushtetutë, ai nuk i përket më 
asnjë force politike, por qytetarëve dhe re-
publikës. Kreu i shtetit shtoi se, dekreti 
është konform Kushtetutës së vendit dher 
se duhet të zbatohet nga të gjithë.

Intervista e plotë e Presidentit 
Meta për televizionin “Al 
Jazeera”

A mendoni se e keni shkelur Kus-
htetutën dhe a mendoni se Parlamen-
ti e ka ndërmarrë një proces për t’ju 
zëvendësuar? A është kjo ajo që pamë 
me rezolutën e miratuar nga Parla-
menti?

Unë kam qenë deputet i Parlamentit 
për 25 vite me radhë dhe e di shumë mirë 
se si funksionon ky institucion. Unë jam 
zgjedhur në postin e Presidentit të Repub-
likës nga një parlament plotësisht legjit-
im dhe jo nga ky që kemi aktualisht. Por 
që nga momenti qëu zgjodha dhe u betova 
mbi Kushtetutën e Shqipërisë si President 
i Republikës unë i përkas Republikës dhe 
Republika u përket qytetarëve. Në këtë 
aspekt, dua t’i siguroj të gjithë se dekreti 
im për shfuqizimin e 30 qershorit si datë 
për zhvillimin e zgjedhjeve vendore është 
një vendim kushtetues shumë solid, i ba-
zuar mbi përgjegjësitë e mia kushtetuese 
si President i Republikës. Ky vendim i 
shërben paqes sociale, stabilitetit, duke 
shmangur përshkallëzimin e mëtejshëm 
e të pakontrolluar tësituatës, qëmund të 
çojë në njëpërplasje civile në vend ash-
tu siç edhe ju e keni parë gjatëzhvillimeve 
të muajit të fundit, sepse zgjedhjet pa 
opozitën, jo vetëm minojnë stabilitetin e 
vendit, por gjithashtu çdo shans pozitiv që 
Shqipëria të bëjë hapa përpara në proces-
in e çeljes së negociatave me BE-në sa më 
shpejt të jetë e mundur.

Por a mendoni se Parlamenti 
po përpiqet t’ju zëvendësojë apo 
është thjesht një akt politik teatral 
dhe Kryeministri Edi Rama ju ka 
sanksionuar publikisht përmes 
ligjvënësve për të treguar se është 
sfidues dhe se ai mbetet i vendosur 
për të mbajtur zgjedhje. Aka nisur 
tashmënjë proces kushtetues?

Dua t’ju siguroj se nuk dua ta përdor 
këtë intervistë për të folur rreth Parlamen-
tit dhe përgjegjësive të këtij institucioni, 
por është shumë e qartë sa i përket Kus-
htetutës së Shqipërisë se në cilat raste Par-
lamenti mund të shkarkojë Presidentin. 
Është shumë e qartëpër rastet kur Pres-
identi bën një shkelje shumë të rëndë të 
Kushtetutës, që gjithashtu duhet të për-
caktohet qartë më pas nga Gjykata Kus-
htetuese. Pra, duhet t’jua bëj me dije se 
nuk është kryer asnjë shkelje e Kushte-
tutës nga Presidenti i Republikës dhe dua 
gjithashtu t’ju siguroj gjithashtu se rendi 
kushtetues i Shqipërisëështë i bazuar mbi 
pluralizmin politik dhe zgjedhje të lira e 
të ndershme. Dhe ajo që ka bërë Presiden-
ti ekzaktësisht ështëqë të tregojëpërkush-
timn e tij për të mbrojtur pluralizmin poli-
tik në vend, si edhe të garantojë zgjedhje 
të lira e të ndershme për të gjithë qytetarët 
e Shqipërisë, sepse Shqipëria ka pasur për 
45 vjet votime gjatë regjimit komunist, 
por të gjithë e dinë se ka një ndryshim të 
madh mes zgjedhjeve dhe votimeve.

Siç e dini, muajin e kaluar miliona 
qytetarë të Europës iu drejtuan kutive 
të votimit për të zgjedhur anëtarët e 
rinj të Parlamentit Europian. Shqipëria 
po shfaq probleme sa i përket vendimit 
se kur të zgjedhë 61 kryebashkiakë. 
A është Shqipëria gati për t’u bërë 
anëtare e Bashkimit Europian?

Shqiptarët, qytetarët e këtij vendi, kanë 
qenë gati, edhe më parë, për të qenë pjesë 
e BE-së, por në orët dhe ditët në vazh-

dim udhëheqja politike e vendit do të tes-
tohet nëse ka maturinë e duhur, për të 
mos qenë pengesë e kësaj aspirate të qyte-
tarëve shqiptarë. Më shumë se 95% e 
shqiptarëve mezi presin që vendi të bëhet 
pjesë e Bashkimit Europian, dhe me ven-
dimin tim kam dashur t’u jap kohë këtyre 
udhëheqësveqë të reflektojnë, të qetëso-
hen dhe të krijojnë kushtet për një dialog 
të arsyeshëm, që të tregojnë pjekuri, para 
së gjithash kundrejt qytetarëve tanë, por 
edhe ndaj BE-së, të provojnëse ky vend 
është gati të bëjë një hap tjetër përpara.

Duke u kthyer te çështja 
kushtetuese, argumentet kundër Jush 
të shprehura nga qeveria theksojnë se 
Ju nuk keni të drejtë të anuloni datën e 
zgjedhjeve…

Nuk jam duke folur për spekulime 
politike. Unë ju sigurova se ky është një 
vendim kushtetues solid. I vetmi autoritet 
suprem që mund të shqyrtojë këtë dekret 
është Gjykata Kushtetuese, por ajo për të 
cilën dëshiroj t’ju sigurojështë se ky dis-
kutim dhe ky debat është humbje kohe, 
pasi ky dekret është publikuar tashmë 
në Fletoren Zyrtare dhe duke iu referu-
ar kuadrit kushtetues dhe ligjor, nga çasti i 
publikimit është detyrim i çdo institucioni, 
qoftë në pushtetin qendror apo vendor, ta 
zbatojnë këtë dekret.

Ne rregull, por duke folur 
politikisht, Kryeministri Edi Rama 
thotë se nuk ka ndërmend të ulet në 
dialog me opozitën për të gjetur një 
datë konsensuale për zgjedhjet dhe se 
opozita kishte mundësi të regjistrohej 
në proces zgjedhor, por vendosi të mos 
merrte pjesë në zgjedhje. Gjithashtu, 
ai thotë se i qëndron vendimit të 
mëparshëm për datën e zgjedhjeve. 
Si mund të gjendet në zgjidhje në 
këtësituatë? A do ta njihni rezultatin e 
zgjedhjeve vendore nëse do të mbahen?

Pasi dekreti u firmos dhe hyri në fuqi, 
nuk ka më datë formale dhe ligjore për 
zgjedhjet më 30 qershor. Sa u përket pre-
tendimeve të Kryeministrit Rama dua 
t’ju bëj me dije se precedenti i shtyr-

jes së zgjedhjeve vendore është krijuar 
për herë të parë në vitin 2006 dhe 2007, 
kur zoti Rama ishte udhëheqës i opozitës 
dhe kryebashkiaku i Tiranës. Ai kërkon-
te që një dokument shtesë të përfshihej në 
këtë proces teknik me kushtin që të mer-
rte pjesë në zgjedhje. Pikërisht atëherë 
patëm precedentin e parë, që më pas do 
të përsëritej në disa raste të tjera. Dua të 
them se kjo nuk është diçka e re. Sig-
urisht, nuk është diçka normale, sepse 
kur gjithçka shkon mirë nuk ka asnjë ar-
sye për të marrë një vendim të tillë dhe 
unë shpresoj se Kryeministri ynë duhet të 
jetë më shumë i vetëdijshëm për këtë pa-
rim qeverisës, që qeveritë kanë mëtepër 
përgjegjësi për të gjithë vendin, jo vetëm 
për mbështetësit e vet apo militantët. Unë 
shpresoj qëato t’i marrin përsipër e t’i 
përmbushin këto përgjegjësi dhe të reflek-
tojnë sa më shpejt në interesin më të mirë 
të vendit.

Por a do ta njihni rezultatin e 
zgjedhjeve nëse qeveria do t’i zhvillojë 
ato?

Nuk do të ketë zgjedhje më 30 qer-
shor. Ky dekret është publikuar tashmë në 
Fletoren Zyrtare dhe të gjithë kanë detyr-
imin ta zbatojnë atë.

Ka dy interpretime krejtësisht të 
ndryshme të Kushtetutës, për të cilat 
Gjykata Kushtetuese do të duhet të 
vendoste. Por meqënuk ka Gjykatë 
Kushtetuese, sepse gjyqtarët po i 
nënshtrohen procesit të vetting-ut 
etik…

Është vetëm një autoritet suprem që 
mund të gjykojë këtë dekret, qëështë 
Gjykata Kushtetuese, e që nuk është funk-
sionale për momentin, siç e përmendet ju 
me të drejtë.Të gjithë e dinë se Presiden-
ti i Republikës ka bërë çdo përpjekje prej 
kohësh për të shmangur një situatë të tillë, 
por kjo tani nuk ka më rëndësi. Tani në 
këto kushte ky dekret nuk mund të kon-
testohet nga asnjë gjykatë tjetër në vend. 
Dhe sigurisht, është njëdekret që unë e 
kam firmosur para qytetarëve shqiptarë, 
duke marrë të gjitha përgjegjësitë për atë 
veprim dhe jam i sigurt se kam bërë më të 
mirën për të shmangur përshkallëzimin e 
mëtejshëm të konfliktit midis qeverisë dhe 
opozitës, si edhe duke iu dhënë të dyja 
palëve mundësinë për t’u qetësuar, për të 
reflektuar dhe për t’u ulur sa më parë në 
dialog për interesin më të mirë të gjithë 
shqiptarëve. Veçanërisht, në këto ditë para 
vendimit shumë të rëndësishëm që do të 
merret nga qeveritë e vendeve anëtare të 
Bashkimit Europian për të ardhmen euro-
piane të Shqipërisë.

Le të flasim pak për aspektin politik 
të brendshëm të dekretit tuaj. Siç thatë, 
ju keni shprehur nëpërmjet atij dekreti 
dëshirën për tëshmangur kërcënime të 
sigurisë publike dhe për tëshmangur 
kërcënime ndaj stabilitetit demokratik. 
U keni kërkuar të dyja palëve të ulen 
në tryezën e dialogut, por deri më 
tani Partia Socialiste nuk ka pranuar. 
Disa përfaqësues të partive të vogla 
opozitare janë takuar me ju dhe kjo 
duket si një shenjë e nisjes së dialogut, 
por nuk kemi asnjë tregues se do të 
përfshihet aktorët kryesorë.Qeveria 
e udhëhequr nga Partia Socialiste 
thotë se do tëshkohet në zgjedhje, 
ndërsa opozita e udhëhequr nga Partia 
Demokratike, e cila thotëdiçka pak 
a shumë kriptike dhe nuk jep asnjë 
sinjal pajtimi, teksa lideri i opozitës 
zoti Basha u bëri thirrje qytetarëve të 
bëjnë atë që çdo qytetar europian do të 
ishte i detyruar të bënte kur përballet 
me një “grusht shteti”. Kështu e ka 
përkufizuar ai qeverinë e Edi Ramës. 
A jeni i shqetësuar për faktin se 
dekreti juaj duket se nuk ka efektin e 
dëshiruar?

Jam shumë i vendosur për të bërëmë të 
mirën për të krijuar kushtet e nevojshme 
për dialog dhe për një zgjidhje të bes-
ueshme, sepse kjo është shumë e rëndë-
sishme, jo vetëm për stabilitetin e ven-
dit dhe për bashkëjetesën demokratike 
të qytetarëve tanë, por kjo është shumë 
e rëndësishme për të ardhmen europi-
ane të Shqipërisë. Zhvillimi i zgjedh-
jeve pa opozitën do të ishte një investim 
krejtësisht në dëm të së ardhmes euro-
piane të vendit, qëështë objektivi kom-

Politikë

Dua t’i siguroj të gjithë se 
dekreti im për shfuqizimin 
e 30 qershorit si datë për 
zhvillimin e zgjedhjeve 
vendore është një vendim 
kushtetues shumë solid
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bëtar i të gjithë shqiptarëve, pavarësisht 
nga përkatësitë e tyre politike. Gjithash-
tu, pas 4-5 muajve të mbushur me kon-
frontime dhe tensione, që ju i keni rapor-
tuar si e gjithë media botërore, zgjidhja 
nuk mund të gjendet brenda 2-3 ditëve. 
Por unë shpresoj që zoti Rama të vijë këtu 
së bashku me udhëheqësit e tjerë për të 
bërë një marrëveshje që do ta ndihmon-
te vendin jo vetëm për të shmangur këtë 
klimë përçarëse, por edhe do të ndihmon-
te vendin t’i demonstronte Bashkimit Eu-
ropian dhe të gjithëpartnerëve të tjerë ma-
turinë e duhur dhe se ne jemi një vend që i 
kemi përmirësuar standardet demokratike 
dhe jo që i kemi përkeqësuar ato.

Më 9 qershor ju nxorët dekretin 
teksa i bëtë të qarta këto qëndrime. 
Më 10 qershor Kryeministri Rama 
shkoi në Bruksel dhe u takua me 
Presidentin e Komisionit Europian. 
Ky i fundit tha se ishte pro zhvillimit 
të zgjedhjeve më 30 qershor, pasi nëse 
nuk do të zhvilloheshin, kjo gjë mund 
të dëmtonte perspektivën europiane 
të Shqipërisë. Zoti Juncker ka një 
interpretim krejtësisht të ndryshëm 
të asaj se çfarë është në interesin më 
të mirë të perspektivës suaj europiane 
krahasuar me Ju. Si e shpjegoni këtë?

President Juncker është gjithashtu 
një mik i mirë i imi dhe është demokrat i 
madh. Jam i sigurt se ai nuk është infor-
muar siç duhet për faktin se zgjedhjet e 
30 qershorit praktikisht, ose në thelb janë 
thjesht votime dhe jo zgjedhje, sepse janë 
zgjedhje pa opozitën. Jam i sigurt se ai 
nuk është plotësisht në dijeni të gjithë situ-
atës. Në këtë drejtim, ajo që ju thoni është 
korrekte, por tani nuk është më përgjegjë-

si e Komisionit Europian, sepse ky Komi-
sion e ka bërë tashmë një rekomandim 
pozitiv për Shqipërinë. Tani ky vendim do 
të merret në nivelin më të lartë të politikës 
europiane dhe mesazhet janë të qarta se 
zgjedhjet pa opozitën nuk ndihmojnë pro-
gresin europian të Shqipërisë.

Gjithsesi,duket se Shqipëria nuk 
do të marrë dritën jeshile për çeljen 
e negociatave për t’u anëtarësuar në 
Bashkimin Europian këtë muaj. Si 
mendoni se do të pritet ky vendim nga 
shoqëria shqiptare dhe si e parashikoni 
impaktin politik të këtij vendimi?

Unë ende shpresoj që Shqipëria të 
marrë ftesën për çeljen e negociatave 
me Bashkimin Europian sa më parë të 
jetë e mundur, madje brenda këtij mua-
ji, së bashku edhe me Maqedoninë e Ver-
iut. Por është shumë e rëndësishme qënë 
orët e ardhshme dhe në ditët e ardhshme 
të demonstrojmë pjekuri për tëkapërcyer 
këtë krizë dhe kjo është mënyra e vetme 
që Shqipëria të ketë shanse më të mira për 
një vendim pozitiv në qershor apo shtator 
– kjonuk është më e rëndësishmja, – por 
sa më shpejt të jetë e mundur. Megjithatë, 
nëse kriza do të vazhdojë, shanset mund 
të minohen për vite me radhë, e jo për disa 
muaj. Kjo është e qartë.

Pse e keni këtë opinion? A mendoni 
se përplasja aktualepolitike është 
kriterkyç për çeljen e negociatave të 
anëtarësimit në Bashkimin Europian?

Funksionimi i institucioneve demokra-
tike është thelbësor për çdo vendim të 
niveleve më të larta politike. Siç e kam 
nënvizuar, standardet e zgjedhjeve të lira 
dhe të ndershme kanë qenë gjithmonë 
vendimtare për vendime të tilla. Shqipëria 

ka pasur disa probleme edhe në të kalu-
arën me zgjedhjet dhe nëse nuk tregojmë 
normalitet dhe përparim nëlidhje me zg-
jedhjet e ardhshme vendore do të ishte një 
katastrofë.

Ka gjithashtu shqetësime të tjera të 
shprehur nga vendet anëtare të BE-së 
dhe që janë përfshirë në raportin e 
Komisionit Europian. Do të veçoja 
zhgënjimin sa i përket mungesës 
së dënimeve ndaj personazheve të 
rëndësishme të botës së krimit, të 
përfshirë në trafik droge si edhe 
luftës ndaj krimit të organizuar. A 
vazhdon Shqipëria të ketë probleme 
serioze me krimin e organizuar sipas 
këndvështrimit tuaj?

Sundimi i ligjit dhe përparimi i prek-
shëm në luftën kundër krimit të organ-
izuar, por edhe ndaj korrupsionit është 
thelbësorpër të ecur përpara. Shqipëria ka 
nisur një reformë mjaft të rëndësishme në 
sistemin e drejtësisë, por duhet bërë ako-
ma më shumë për të treguar vullnet politik 
për ta zbatuar me përpikmëri. Gjithashtu, 
për të qenë partnerëedhe më të besueshëm 
për të gjithëpartnerët ndërkombëtarë në 
luftën kundër krimit të organizuar.

Pra, ju mendoni se duhet bërë 
akoma më shumë përparim.
Pseështë dashur kaq shumë kohë për 
procesin e vetting-ut? Përse Shqipëri 
është pa Gjykatë Kushtetuese për 
tetëmbëdhjetë muaj?

Mungesa e Gjykatës Kushtetuese 
është një problem i madh për vendin dhe 
kjo e ka ndihmuar qeverinë për të mar-
rëautoritet shtesë që nuk është i përcaktu-
ar në Kushtetutën e Shqipërisë. Gjithsesi, 
unë shpresojqë gjërat të përmirësohen në 

muajt e ardhshëm, por tani është e rëndë-
sishme të adresojmë krizën dhe të kemi 
më shumë kohëpër të gjitha reformat që 
duhen zbatuar.

Nëse Shqipëria nuk merr ditën 
jeshile për çeljen e negociatave të 
anëtarësimit në BE këtë muaj, a 
mendoni se do tëketë rrezik për rritjen 
e emigracionit në masë, të ligjshëm apo 
të paligjshëm, pra shkaktimin e një 
vale të re emigrimi nga ky vend? Ne 
shohim që tani se një numër shumë i 
madh shqiptarësh largohen nga vendi 
i tyre për të nisur punë në një vend të 
huaj, sepse këtu pagat janë të ulëta. 
Papunësia e të rriturve është në nivelin 
12%, e të rinjve është 22%. Numra 
shumë të vështirëpër t’u menaxhuar 
nga çdo qeveri…

Nuk do kisha dëshirë të përshkruaja 
skenarin më të keq, atëqë ju përmendni. 
Jam i vendosur të luftoj për skenarin më 
të mirë, që do të thotë gjetja e një zgjidhje 
sa më parë, tëtregojmë pjekurinë e duhur 
që qytetarët tanë të kenë më shumë bes-
im për të ardhmen europiane të Shqipërisë 
dhe që gjithashtu partnerët tanë të jenë më 
të bindur se ne e meritojmë çeljen e ne-
gociatave me Bashkimin Europian sa më 
parë të jetë e mundur.

Kryeministri Rama vuri në dyshim 
neutralitetin tuaj gjatë fjalës së tij në 
Parlament të enjten dhe tha se ju i keni 
dhënë fund të drejtës për të qëndru-
ar në zyrën e Presidentit të Republikës, 
sepse ju jeni bërë të njëanshëm në pos-
tin tuaj, duke mbështetur qëndrimin e 
opozitës dhe keni kërkuar anulimin e 
zgjedhjeve. Qëndrimi i qeverisë është 
në krahun e kundërt. A druheni se do të 
humbisni të paktën imazhin e neutral-
itetit tuaj nëshoqëri dhe në opinionin 
publik?

Jo, unë jam i sigurt se vendimi im 
gëzon një mbështetje mjaft të madhe në 
shoqërinë shqiptare dhe opinionin pub-
lik, sepse çdo familje shqiptare ishte nën 
trysni nga kjo situatë konfrontuese dhe 
njerëzit në përgjithësi nuk dëshironin të 

shikonin e të ishin dëshmitarë të këtyre 
lloj zgjedhjeve. Por dua t’ju bëj me dije se 
zoti Rama nuk ka arsye për të qenë i zh-
gënjyer me mua, sepse një nga argumen-
tet e tij më të forta kur më propozoi për 
President i Republikës, – asokohe ishim 
edhe partnerë në koalicionin qeverisës, – 
ishte se ai nuk mund të gjente dikë tjetër 
më të mirë që do të garantonte të dre-
jtat e opozitës se sa zoti Meta. Dhe duke 
marrë një vendim të tillë, unë nuk po 
përpiqem të mbaj anën e partive opozi-
tare, por jam gjithashtu i detyruar të ga-
rantoj të drejtat e opozitës nëShqipëri, 
sepse ky është një parakusht për të ga-
rantuar pluralizmin politik, mbi të ci-
lin është ndërtuar i gjithë sistemi kus-
htetues i vendit. Gjithashtu, pluralizmi 
politik është i garantuar vetëm nga zg-
jedhje të lira e të ndershme sipas Kus-
htetutës së Shqipërisë. Dhe është shumë 
e rëndësishme gjithmonë t’i kujtojmë 
edhe Kryeministrit se qeveria ka përg-
jegjësi më të mëdha, sepse ka përgjegjë-
si për të gjithë vendin dhe gjithashtu për të 
gjithë qytetarët e këtij vendi, të cilët janë 
taksapagues dhe kontribuojnë në buxhetin 
që menaxhohet nga kjo qeveri. Thënë kjo, 
shpresoj se qeveria dhe Kryeministri do 
të reflektojnë në mënyrë konstruktive në 
ditët në vazhdim dhe do t’i shërbejnë in-
teresit më të mirë të vendit.

A gëzon Kryeministri Rama 
besimin dhe mbështetjen tuaj si kreu i 
qeverisë së këtij vendi?

Kjo është një pyetje të cilës i jam 
përgjigjur më parë, kur e kam dekretu-
ar si Kryeministër i Shqipërisë. Prisja që 
ai me kalimin e kohës në atë detyrë të 
ishte me fleksibël dhe bashkëpunues me 
opozitën, sepse para së gjithash, sfidat me 
të cilat përballet vendi mund të adresohen 
me sukses vetëm duke u bazuar në bash-
këpunim më të gjerë. Dhe pres që ai ta 
lërë pas këtë retorikë përçarëse që e për-
dor aq shumë dhe që nuk po ndihmon 
mundësinë e një konsensus më të gjerë, 
por edhe politikat më gjithëpërfshirëse që 
vendi të jetë më i bashkuar.

Politikë

Kryeministri në një intervistë për “Al Ja-
zeera”,  tha se ndryshimi i datës së zgjedh-
jeve lokale do të minonte demokracinë 
e Shqipërisë. “Nëse do vendosim prece-
dentin që një parti, dy parti, tre parti, një 
palë, vendos të imponojë kushtet e zgjedh-
jeve, atëherë këtë precedent do e kemi për 
shumë vite në vazhdim. Në fund të fundit, 
zgjedhjet nuk bëhen që të vendosin politi-
kanët, por që njerëzit të vendosin për politi-
kanët.”.  Një raport i Komisionit Evropian i 
vitit 2019 thotë se Shqipëria ka bërë refor-
ma të rëndësishme por ende duhet të puno-
jë për të trajtuar çështje të tilla si korrup-
sioni dhe krimi i organizuar. Raporti  thotë 
se korrupsioni është ende “mbizotërues 
në shumë fusha dhe mbetet një çësht-
je shqetësuese”. Edhe Rama e njeh prob-
lemin. “Mendoj se Shqipëria ka një 
problem me krimin e organizuar dhe ko-
rrupsionin, si çdo vend që nuk është ende 
një shtet modern dhe funksional. Prandaj 

jemi në këtë proces, prandaj nuk jemi 
anëtarë të BE-së, prandaj nuk po pretendoj 
se është një padrejtësi që nuk jemi anëtarë 
sot. Ne duhet të përgatitemi, të modernizo-
hemi, të luftojmë krimin dhe korrupsionin 
me vullnet të fortë, por gjithçka ka të bëjë 
me institucione shumë të forta dhe meka-
nizma shumë të fuqishëm dhe funksional 
në çdo drejtim.”.

Intervista, Rama: Nuk 
duhet të vendosim 
precedent për zgjedhjet

Presidenti Meta



4     E hënë, 17 qershor 2019

Qytetarët i pamundësojnë Ramës 
farsën elektorale, jepet masa e 
sigurisë për protestuesit e Librazhdit

Përplasjet

Kryeministri Edi Rama 
prej tre ditësh ndodhet 
në juglindje të vendit 
për takimet elektorale, 

ndërsa është pritur me protesta. 
Ditën e djeshme dhjetra qytetarë 
mbështetës të opozitës kanë dalë 
në aksin nacional Korçë-Pogradec 
në fshatin Grabovicë ku po pres-
in largimin e Ramës drejt Tiranës, 
i cili ndodhet në Pustec. Bashkë 
me ta u bashkuan  edhe ish-depu-
tetët Klevis Balliu, Ervin Salian-
ji dhe Endrit Braimllari. Të shumta 
ishin  forcat e policisë që monitoru-
an protestën . Nuk munguan edhe 
debatet mes oficerëve të policisë 
dhe ish-deputetëve. Protagonist u 
bë edhe zv. drejtori i Përgjithshëm i 
policisë së Shtetit, Gjovalin Loka.

Balliu: Po mbroni një bandit. Ti 
do të marrësh urdhrin për të arrestu-
ar këtë (Ramën) nuk do ta marr 
unë.

Polici: Po të jetë vendim 
gjykate.

Balliu: Me vendim gjykate do 
të ikë ky.

Polici: Çfarë të ketë ligji do ta 
zbatoj.

Balliu: Po ligji e ka more zotëri 
se është kap. Turp i madh. Ça i keni 
këto (flet për praninë e lartë të poli-
cisë)? Kush janë këtu Habilajt, Ba-
jrat, Avdylajt?

Qytetari: Ata janë kolegët e 
Kryeministrit.

Balliu: Domatet nuk prishin 
asnjë punë. Çfarë ndodh pas këtij 
provokimi nuk të mbaj dot përgjeg-
jësi.Unë kam ardhur këtu vetëm me 
i rujt këta dhe ju. Të kam garantuar 
1 metër larg çdo oficeri të policisë.
Asnjë polic këtu nuk do të derd-
hë një kokërr djersë për tu shty me 
asnjë person. Dakord?

Polici: Shumë në rregull.
Balliu: Këtë të garantova unë. 

Se çfarë bëjnë qytetarët pas provok-
imit që bëni ju ajo është përgjegjë-
sia juaj. Çdo shoqërim do të quhet 
politik se kështu është.

Braimllari: Edi Rama ta 
menaxhojë vetë stresin.

Gjovalin Loka: Nuk ka shans 
njeri që qytetarit Gjovalin Lokaj 
t’ia heqë pantallonat nga koka.

Balliu: Çfarë pantallonash?
Gjovalin Lokaj: Ata që e kanë 

shkruajtur të mbajnë përgjegjësi.
Balliu: Kë kërcënon?
Gjovalin Loka: Atij që i ka 

thënë.
Braimllari: Ruajt qetësinë, 

mos merr ngarkesën e Ramës se 
është turp.

Më pas ish-deputetët dhe 
mbështetësite tyre vijuan mar-
shimin në aksin nacional të sho-
qëruar nga forca të shumta policie 
Policia e Korçës ka proceduar pe-
nalisht tre persona që kanë hedhur 
sende të forta në drejtim të eskortës 
së kryeministrit 2 ditë më parë, në 
vendin e quajtur “Kthesa e Cangon-
jit”, në aksin rrugor që lidh Korçën 
me Bilishtin. Sipas policisë shtetasit 
M.H, 34 vjeç; S.S, 34 vjeç dhe E.L, 
37 vjeç, banues në Korçë, janë pro-
ceduar për veprat penale “Kundërsh-
timi i punonjësit të policisë së rendit 
publik”, “Goditjet për shkak të de-
tyrës” dhe “Prishja e qetësisë pub-
like”. “Policia e Korçës, bazuar në 
pamjet filmike dhe raportet e shër-
bimit, të protestës së zhvilluar në 

datë 15.06.2019 në vendin e quaj-
tur “Kthesa e Cangonjit”, filloi pro-
cedimin penal ndaj shtetasve M.H, 
34 vjeç; S.S, 34 vjeç dhe E.L, 37 
vjeç, banues në Korçë. Këta shtetas, 
në momentin kur ka kaluar eskor-
ta e Kryeministrit, kanë kundërsh-
tuar punonjësit e policisë, duke hed-
hur në drejtim të tyre sende të forta, si 
dhe kanë prishur rendin dhe qetësinë 
publike. Materialet i kaluan Proku-
rorisë pranë Gjykatës së Shkallës 
së Parë Korçë për veprime të mëte-
jshme”, sqaroi policia e Korçës.  Po 
kështu Gjykata dëgjoi konkluzionet 
e përfundimtare të prokurorisë dhe të 
mbrojtjes dhe pasi u tërhoq për mar-
rjen e vendimit dha  masën arrest me 
burg për kryetarin e Degës së PD-së 
në Librazhdm, Bujar Vreto, 48-vjeç. 
Detyrim paraqitje për ish-deputeti i 
PD-së, Aurel Bylykbashi 53-vjeç 

nga Elbasani ,arrest me burg per se-
kretari i PD-së në Librazhd  Erlind 
Gurra 32-vjeç; sekretari i PD-së në 
Prrenjas, arrest me burg per Leon-
ard Ozuni, 31-vjeç; kreu i PD-së 
në Prrenjas, Arjan Kariqi 43-vjeç; 
si dhe 43-vjeçari D.B nga Cërriku 
së bashku me B.K 54-vjeç nga Li-
brazhdi.

Njoftimi i policisë:
Jepet masa  ndaj  7 personave 

për veprat penale të “Organizim-
it, pjesëmarrjes në grumbullime, 
manifestime të paligjshme”, dhe 
“Pengimi i qarkullimit të mjeteve të 
transportit’’ “Pengim i subjekteve 
zgjedhore”. Gjykatesi Taulant Tafa 
ka vendosur:

– Bujar Vreto, 48 vjeç, (Krye-
tari i Degës së PD-së Librazhd);ar-
rest me burg

– Aurel Bylykbashi, 53 vjeç, nga 
Elbasani (ish deputet i PD);liruar

– Erlind Gurra, 32 vjeç, nga Li-
brazhdi (sekretari i PD-së, dega Li-
brazhd);liruar

– Arjan Karriqi, 43 vjeç, nga Pr-
renjasi (Kryetari i Degës së PD-së, 
Prrenjas);arrest me burg

– Leonard Ozuni, 31 vjeç, nga 
Piskashi; (sekretari i PD-së, dega 
Prrenjas)liruar

– Bujar Kojku, 54 vjeç, nga Li-
brazhdi.burg

– Dashamir Boja, 47 vjeç, nga 
Shtërmeni, Cërrik; burg

Qytetarja nga 
Korça: Policia na 
tërhoqi zvarrë! 
Rama u fsheh si 
miu arave
Një qytetare nga Korça pretendoi se 
është dhunuar nga policia, teksa ajo 
ishte duke protestuar në aksin rrugor 
Korçë-Bilisht. Sipas qytetares, shteti 
është kthyer në një shtet policor. “Jam 
një zonja nga qyteti i Korçës. Kemi 
dalë për një protestë paqësore. Duke 
parë se çfarë zhvillim të bukur po i jep 
vendit ky njeri dhe që e bëri vendin lesh 
arapi, dolëm për protestë. Ai që e ka 
bërë një shtet policor, na ka bërë copë 
policia. Nuk dua ti ofendoj, por ata janë 
shndërruar në kafshë. Policia na tërho-
qi zvarrë. Ja shikojini faktet. Kam frikë 
se ky vend do të kthehet në luftë civile. 
Do vriten vëllai me vëllanë. Më vjen 
shumë keq,  ky  është kryeministri i tërë 
vendit apo vetëm për një pjesë? Kur 
është kryeministri i gjithë vendit pse 
nuk del këtu si burrë dhe ta mirëpresim, 
po fshihet si miu arave. Turp të ketë!”-u 
shpreh ajo .

Sherr në qendër 
të Korçës, një i 
plagosur me sende 
të forta
Një 67-vjeçar  është plagosur me sende 
të forta në Korçë. Ngjarja ka ndodhur 
në qendër të qytetit pas një sherri. Fil-
limisht raportohet se ka pasur një për-
plasje verbale mes personave që më 
pas ka degraduar në grushta. I plagosuri 
është transportuar në spital për mjekim.  
“Në lagjen nr 3 në Korçë,  dyshohet se 
gjatë një konflikti për motive të dobëta, 
është goditur me sende të forta shteta-
si D.M, 67 vjeç, banues në Korçë, i cili 
ndodhet në Spitalin e Korçës nën ku-
jdesin e mjekëve” njoftoi policia.  Gru-
pi hetimor po punon për identifikimin 
dhe kapjen e autorit, si dhe sqarimin e 
rrethanave të ngjarjes.

Gjermani “Bild” 
nuk ndalet, gazetari 
paralajmëron 
përgjime të reja
Pas përgjimeve të publikuara disa ditë 
më parë, gazetari i “Bild”, Pieter Tiede 
ka paralajmëruar se të tjetra publikime 
do të dalin në dritë në lidhje me paza-
ret elektorale. Këtë lajm e njofton vetë 
gazetari përmes një postimi në rrje-
tet sociale. Sipas tij, materialet e reja 
do të publikohen nesër pasdite. Gaze-
tari i gazetës gjermane këtë gjë e kishte 
paralajmëruar edhe më parë, por dje 
ka dhënë kohën se kur ata do të bëhen 
publike për lexuesit e saj. Në përg-
jimet e mëparshme të gazetës “Bild”, 
shfaqeshin bisedat mes zyrtarëve të 
Partisë Socialiste dhe Astrit Avdylajt, i 
konsideruar si truri i bandës së Shijakut. 
Mes 6 përgjimeve të para, në bisedë 
me Avdylajn shfaqej edhe kreu aktual i 
bashkisë së Durrësit, Vangjush Dako.

Aktualitet

Përplasjet me policinë
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Kreu i Partisë Demokra-
tike, Lulzim Basha, në 
një dalje për mediat nga 
selia blu reagoi dje pas 

vendimit të gjykatës së Elbasan-
it ndaj funksionarëve të PD-së para-
lajmëroi gjyqtarët dhe prokurorët 
e çështjes se do të mbajnë përg-
jegjësi ligjore para drejtësisë së 
vërtetë. Basha tha se ata do ta sho-
qërojnë kryeministrin Rama para 
drejtësisë. “Opozita nuk frikëso-
het, nuk trembet, nuk tërhiqet. Unë, 
të gjithë demokratët në cdo cep të 
Shqipërisë dhe gjithë qytetarët e 
bashkuar do ta luftojë këtë qeveri 
kriminale derisa Edi Rama dhe të 
gjithë kriminelët e tij të dalin para 
drejtësisë së vërtetë.  Dua tu drejto-
hem të gjithë policëve, prokurorëve 
dhe gjyqtarëve të Elbasanit, të cilët 
sot vendosën të mbajnë të burgo-
sur politikë njerëz të pafajshëm 
ndërkohë që kanë vite që tolerojnë 
dhe mbrojnë krimet e Qazim Se-
jdinit, Taulant Ballës dhe bandave 
të Elbasanit. Ju e dini fare mirë se 
çfarë është ligji dhe drejtësia. E dini 
fare mirë se është kriminale që një 
prokuror dhe një gjyqtar të brak-
tisë ligjin dhe interesin publik për 
ti shërbyer politikës dhe krimit. 
Ju e dini dhe ne e dimë. Edi Rama 
mund tu ketë premtuar se do t’ua 
falë korrupsionin dhe shkeljet lig-
jore, se do të kaloni vettingun. Unë 
ju premtoj se shpejt do ta shoqëroni 
Edi Ramën para drejtësisë. Proku-
rori dhe gjyqtari i korruptuar është 
funksionari më i rrezikshëm në sho-
qëri. As njerëzit dhe as unë nuk 
do ta harrojnë dhe as nuk do ta fa-
lin krimin dhe korrupsionin tuaj.”- 
deklaroi ai. 

Deklarata
Për kreun e opozitës, kryeminis-

tri Rama po nxit vëllavrasjen. Sipas 
Bashës, motoja e Edi Ramës është 
që do gjë të sakrifikohet vetëm që 
ai të ruajë karrigen dhe milion-
at e tij.  “Ka disa muaj që ushtron 
dhunë sistematike kundër opozitës 

dhe qytetarëve. Mbi 500 qytetarë 
janë ndaluar gjatë 5 muajve të fun-
dit, mbi 50 qytetarë janë arrestu-
ar. Dhuna e tij dështoi, njerëzit nuk 
u frikësuan, protestat u bënë më të 
mëdha. Kjo e ka trembur dhe futur 
në panik Edi Ramën. Tani ka ven-
dosur të zbatojë një plan të rrezik-
shëm për nxitjen e ndarjeve dhe 
përplasjeve sociale në Shqipëri. 
Edi Rama po kërkon të nxisë dhunë 
masive në Shqipëri, përplasje mes 
qytetarëve, po kërkon të nxisë luftë 
mes militantëve të ndryshëm poli-
tikë, po kërkon të nxisë vëllavrasjen 
mes shqiptarëve.  Për këtë qëllim 

ai po përdor policinë, prokurorinë, 
gjykatat dhe mercenarët e tij në me-
dia për të krijuar ngjarje që provo-
jnë, nxisin revoltim dhe reagim 
publik. Këtë qëllim kanë arrestimet 
e fundit të drejtuesve të PD-së, për-
plasjet e policisë me qytetarët pro-
testues, këtë qëllim ka vazhdimi i 
një fushate të paligjshme, këtë qël-
lim ka retorika e djegies, përmbys-
jes dhe dhunës. Motoja e Edi 
Ramës tani është: Çdo gjë të sakri-
fikohet, çdo gjë të shkretohet vetëm 
që ai të ruajë karrigen dhe milionat 
e tij. Është plan i dëshpëruar që do 
të sjellë fundin e tij. Ne nuk do të 
lejojmë që fundi i Edi Ramës të arr-
ihet me kosto për Shqipërinë.”, po-
hoi Basha. 

Në fund të qëdnrimit të tij pub-
lik, kreu i opozitës i bëri thirrje të 
gjithë atyre që e ndjekin verbërisht 
në këtë aventurë kryeministrin që 
të mos bëhen kurban i Edi Ramës. 
“U bëj thirrje veçanërisht in-
stitucioneve ligjzbatuese, refuzo-
ni të bëheni vegla të verbra për 
të shkelur ligjin, dhunuar pop-
ullin dhe kryer krime në emër të 
Edi Ramës. Nuk do të na thyeni 
dot. Ju jeni në anën e Edi Ramës, 
një hajduti të kriminalizuar që 
do ta ketë fundin e keq. Ju keni 
ende kohë të reflektoni.”- tha ai, 
duke bërë edhe një apel edhe për 
mbështetësit e tij. “U bëj thirrje të 
gjithë demokratëve dhe të gjithë 
qytetarëve që të vazhdojmë të jemi 
qëndrojmë deri në fitore. Të bash-
kuar nuk nda ndal dot askush dhe 
asgjë dhe i fusim frikën në palcë 
Edi Ramës dhe mercenarëve të tij. 
Ftoj të gjithë qytetarët të na bashko-
hen në protestën e të premtes së ar-
dhshme. Asnjë hap pas deri në fitor-
en e betejës sonë për Shqipërinë si 
gjithë Europa.

Qytetarë edhe simpatizantë të 
Partisë Demokratike, ashtu sikurse 
është paralajmëruar më herët, vi-
jojnë me planin e opozitës për 
bllokimin e rrugëve dhe pritjet me 
protesta të kryeministrit.”. 

Konferenca nga selia blu

Basha: Rama kërkon të nxisë dhunë 
masive, prokurorët e gjykatat të refuzojnë 
rolin e “vegla të verbra” të kryeministrit

Politikë

Ramën e presin sërish me protesta, qytetarët përplasen me policinë
Protesta e djeshme e qytetarëve 
dhe anëtarëve të opozitës u mbajt  
dje në fshatin Grabovicë në aksin 
Korçë- Pogradec, ku protestuesit 
të pozicionuar në këtë zonë tentu-
an të bllokojnë kalimin e kryem-

inistrit Rama,i cili ka planifikuar 
një takim elektoral në orën 18:00 
në Pogradec. Të pranishëm në 
protestë ishin edhe ish-deputetët 
Klevis Balliu dhe Ervin Salian-
ji. Ish-deputeti i LSI-së, Endrit 

Braimllari tha se Korça zgjodhi të 
refuzojë dhe të përbuzë “kryemi-
nistrin e krimit”. “Korça refuzon, 
perbuz Kryeministrin e krimit. 
Qytetaria Korçare nuk mund te 
pranoje arrogancen, papergjeg-

jshmerine e Edi Rames. Qytetaret 
te revoltuar kunder Edi Rames. 
Edi Rama futet skutave sepse nuk 
pranon te ballafaqohet me qyte-
taret. Shqiperia ka nje Kryemin-
ister ilegjitim i cili nderron rru-

ge nga frika e qytetareve. Korça 
i dha sot mesimin e rradhes duke 
e perbuzur dhe e lene ne vet-
mi. Fundi i Edi Rames do jete i 
tmerrshem dhe ne vetmi totale.”- 
deklaroi ai.

Kryetari i opozitë, Lulzim Ba-
sha u shpreh dje se kryeminstri 
Rama prej një jave po kërcënon 
opozitën. Por në një postim në 
Facebook, Basha tha se ka një 
lajm të keq për të, duke theksuar 
se kryeministri nuk do e djegë dot 
Shqipërinë dhe as nuk e tremb dot 
opozitën. “Edi Rama ka javë që 
bredh nëpër Shqipëri duke ngjal-
lur panik e duke kërcënuar sa me 
djegie të vendit dhe sa me burgos-
je të të gjithë opozitës. Kam një 
lajm të keq për të: Shqipëria nuk 
do digjet dhe opozita nuk trembet. 
Këto muaj e fundit Rama ka nda-
luar dhe arrestuar qindra qytetarë 
dhe opozitarë, së fundi drejtuesit 
e PD së Elbasanit dhe Librazh-
dit, dhe të gjithë e kanë parë se 
askush nuk trembet nga kërcëni-
met dhe veprimet e tij perverse. 

Këtë shqiptarët po ja provojnë atij 
përditë kudo nëpër Shqipëri, të 
cilën ai tani e viziton nën mbro-
jtjen e qindra forcave policore, 
sikur të jetë duke ecur përmes 
një territori armik dhe jo ven-
dit të tij. Fundi i tij dhe i veglave 
të tij qorre në kuvend, qeveri, 
polici, prokurori është i pash-
mangshëm! Ai e di këtë, prandaj 
është shpërfytyruar dhe po bën atë 
që bëjnë kriminelët kur rrethohen: 
po kërcënon se do të shpërthejë 
bombën e do t’i hedhë të gjithë në 
erë. Dua t’u them të gjithë bash-
këqytetarëve të mi se duhet të 
jenë të sigurtë, asgjë e keqe nuk 
do të ndodhë: Edi Rama do të ikë 
dhe të vetmit që do të marrë me 
vete do të jenë mercenarët e tij të 
korruptuar dhe të lidhur me krim-
in.”- pohoi Basha.

Basha-Ramës: Të vetmit që 
do të marrësh me vete do jenë 
mercenarët e tu të korruptuar

Lulzim Basha
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Humbin jetën prindërit 
dhe vajza 22-vjeçare, në 
gjendje të rëndë dhëndri 
dhe e fejuara e tij

Një aksident tragjik është 
regjistruar mbrëmë në 
kryeqytet. Një mak-
inë me targa AA472 PE 

ku udhëtonte një familje me katër 
anëtarë dhe një i afërmi i tyre ka 
dalë nga rruga dhe është përmby-
sur në afërsi të rrethrrotullimit të  
qendrës tregtare “TEG”. Për paso-
jë raportohet të kenë humbur jetën 
tre anëtarë të familjes Bibaj, ba-
bai Bardhok Bibaj 62-vjeç, nëna 
Valentina Bibaj 54 vjeçe dhe një 
nga vajzat Florida Bibaj 22 vjeç, 
nga Mirdita. Njëra nga vajzat dhe 
prindërit gjetën vdekjen e men-
jëhershme, ndërsa vajza tjetër 
Xhuljana Bibaj 26-vjeç ndodhet në 
gjendje shumë të rëndë, në spital. 
I plagosur ka mbetur edhe drejtue-
si i mjetit Arlintin Alia 32 vjeç nga 
Puka, dhëndri  i familjes Bibaj, si 
dhe e fejuara e tij. Ditëlindja e va-
jzës 22-vjeçare ishte festa e fundit 
për tre anëtarët e familjes Bibaj, të 
cilët humbën jetën në një aksident 
tragjik mëngjesin e së dielës. 

Ngjarja e rëndë ndodhi tek-
sa familja po kthehej nga Elbasani 
drejt kryeqytetit rreth orës 01:00 
pas mesnate. Drejtuesi i mjetit ka 
vijuar rrugën drejt, duke përsh-
kuar mes për mes rrethrrotullimin. 
Mjeti drejtohej nga Arlintin Alia, i 
fejuari i një prej vajzave, Xhulja-
na Bibaj. Dyshohet se për shkak të 
shpejtësisë tej normave të lejuar,  
32-vjeçari nuk ka mundur të shohë 
rrethrrotullimin pranë qendrës treg-
tare, duke kaluar përmes tij. Më pas 
mjeti tip BMW me targa AA472 
PE është përplasur me bordurën. 
Kjo përplasje e ka zhvendosur mje-

tin në anën tjetër të rrugës, aty ku 
është kthyer përmbys. Pikërisht  po 
në këtë moment, për shkak të godit-
jeve të forta dhe plagëve të mar-
ra kanë ndërruar jetë në vendngjar-
je çifti i bashkëshortëve, Bardhok 
dhe Valentina Bibaj, përkatësisht 62 
dhe 54 vjeç, të cilët ishin prindër të 
5 fëmijëve, 4 vajzave dhe një dja-
li. Në vendin e ngjarjes humbi jetën 
edhe një nga vajzat Florida, që më 
15 qershor festoi ditëlindjen e 22-
të. Në spital u transportuan dre-
jtuesi i mjetit si dhe e fejuara e tij 
Xhuljana Bibaj. Kjo e fundit fil-
limisht u raportua se kishte hum-
bur jetën, por më pas policia njof-

toi se kishte pësuar vdekje klinike 
dhe aktualisht ndodhet në gjend-
je të rëndë. Sipas mjekëve më e sta-
bilizuar duket gjendja e 32 vjeçarit, 
drejtuesit të mjetit.

 Shpejtësia e lartë dyshohet 
se shkaktoi aksidentin, por dre-
jtuesit e mjeteve thanë se mun-
gon sinjalistika. “Ndodhin ak-
sidente të rënda. Kanë rënë në 
kanal aty mbrapa. Shteti të jetë 
më i vëmendshëm me tabelat in-
formuese”-u shprehën ata . Meso-
het së  në vendngjarja ka shkuuar 
dhe vajza e trete e çiftit të ndjerë 
e cila  është ndaluar nga efektivet 
blu. Jo, nuk iki, nuk i lë motrat e 

mia aty”, dëgjohej të thoshte  ajo. 
Policia njoftoi  : Drejtues mjeti 

Arlintin Alia, 32 vjeç nga Puka, në  
gjendje të rëndë  për jetën

Bardhok Bibaj. 62 vjeç.Mird-
itë, ka ndërruar jetë

Valentina Bibaj 54  vjeçe Mird-
itë, ka ndërruar jetë

Florida Bibaj e bija 22 vjece, 
ka ndërruar jetë

Xh. Bibaj e bija, 26 vjeçe,  
është në gjendje kritike për jetën.

Viktimat ktheheshin nga 
ditëlindja. Familjarët kanë qenë 
duke u kthyer nga Elbasani ku 
kishin festuar ditëlindjen e Flor-
ida Bibajt, e cila kishte pasur 
ditëlindjen  (15 qershor 2019). 
Burimet raportuan se në kthim 
nga Elbasani, makina ka qenë me 
shpejtësi shumë të madhe dhe fil-
limisht është ka hyrë përmes rre-
thrrotullimit, më pas është për-
plasur me bordurën e parë, ku ka 
marrë goditjen më të madhe. Në 
pas ka ecur drejt është përplas-

ur me bordurën tjetër dhe më pas 
makina ka bërë një tjetër rrotul-
lim. Në sfond dëgjohej një va-
jzë, e cila qan se nuk do të largo-
het nga vendi i ngjarjes pa motrat 
e saj. “Jo, nuk iki, nuk i lë motrat 
e mia aty”, qante vajza. 

Tre persona, nëna, babi dhe 
njëra nga vajzat ndërruan jetë në 
vendngjarje, ndërsa vajza tjetër u 
transportua në spital. Aktualisht 
i plagosuri ndodhet në gjendje të 
stabilizuar dhe jashtë rrezikut për 
jetën. Shkak i aksidentit paraprak-
isht dyshohet shpejtësia tej nor-
mave të lejuara. Grupi hetimor 
vijon punën për zbardhjen e rre-
thanave dhe shkakut të aksidentit. 
Me rëndësi është të theksohet se 
në fillim të raportimeve u tha se 
viktimat e aksidentit ishin 4, pje-
starë të familjes Biba, por rapor-
timet më të fundit treguan se vik-
timat janë 3 dhe dy, nje nga vajzat 
dhe dhendri në gjendje kritike 
për jeten. Fillimisht XH.Bibaj u 
njoftua nga spitali se ndërroi jetë, 

 Në aksin rrugor Elbasan-Tiranë, në afërsi të TEG-ut, mjeti me 
drejtues shtetasin A. A ka humbur kontrollin dhe ka dalë nga rruga 
duke u përplasur me bordurën e rrugës. Si pasojë e përplasjes kanë 
ndërruar jetë pasagjerët V. B, B. B, F., B, plagosur pasagjerja Xh. B 
ndërsa drejtuesi i mjetit A. A ndodhet në SQU

Bie nga skela, humb jetën punëtori në Lezhë
Një tjetër ngjarje e rëndë ka ndodhur 
këtë të diel. Një 43-vjeçar ka humbur 
jetën ditën e sotme në Lezhë. Punëtori 

me inicialet M. Sh., ka qenë duke pun-
uar në lartësi kur ka rënë nga skela dhe 
është plagosur rëndë. është dërguar me 

urgjencë në spitalin e Lezhës dhe është 
futur në sallën e operacionit. Por ai ka 
ndërruar jetë. Burime nga policia thanë 

se 43-vjeçari  kishte marrë plagë të rën-
da në trup. Kanë nisur hetimet për të 
zbardhur shkaqet e ngjarjes së rëndë.

Kronikë

Ditëlindja u kthye në mort  

Dy bashkëshortët që ndërruan jetë

Vazja që ndërroi jetë

Vendi i ngjarjes
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Një 41-vjeçar mbeti i plagosur lehtë 
në një atentat me armë zjarri gjatë 
mesditës së djeshme në Bulqizë.

Ngjarja ka ndodhur rreth orës 
12.00, në vendin e quajtur “Un-
aza e Re,” ku është qëlluar me armë 
zjarri në drejtim të mjetit të shteta-
sit B.D, i cili është dëmtuar le-
htë në dorë dhe pasi ka  marrë ndi-
hmë mjekësore ka dalë nga spitali. 
Policia ka shpallur në kërkim dy 
vëllezër si autorë të ngjarjes.

“Policia ka shkuar menjëherë 
në vendin e ngjarjes dhe falë vepri-
meve të shpejta hetimore të kryera 
nga ekspert të D.V.P Dibër në bash-
këpunim me Policinë e Bulqizës, 
është bërë identifikimi dhe shpall-
ja  në kërkim e shtetasve :  A.T, 26 
vjeç, dhe M.T, 32 vjeç, (vëllezër) si 
autorët e dyshuar të kësaj ngjarje” 

thotë policia. Ngjarja dyshohet se 
ka ndodhur  për motive të dobëta. 
Nga ana e policisë janë ngritur pika 
kontrolli dhe po krihet zona për 
kapjen e dy vëllezërve. Materialet 
hetimore do ti referohen Prokuror-
isë Dibër për veprat penale “Vras-
je me dashje e mbetur në tentativë”, 
“Prodhim dhe mbajtje pa leje e 
armëve luftarake”-njoftoi policia.

Atentat me armë ndaj 41-vjeçarit, 
shpallen në kërkim dy vëllezër

Kronikë

U përplas nga autoambulanca në 
kryeqytet, ndërroi jetë 70-vjeçar-
ja . Një autoambulancë ka përplas-
ur ditën e djeshme  një këmbësore, 
e cila si pasojë ka ndërruar jetë. E 
moshuara Fatime Sefa është ak-
sidentuar në rrugën ‘Ferit Xha-
jko’, pranë ish-restorant “Durrësi”. 

Policia njoftoi, se drejtuesi i mjet-
it me inicialet H. G ka humbur kon-
trollin e mjetit. Sipas dëshmitarëve, 
gruaja pas aksidentit kishte marrë 
plagë në të gjithë trupin dhe dëm-
time të shumta në fytyrë. Fatkeqë-
sisht, 70-vjeçarja nuk i ka mbijetu-
ar plagëve të marra.

Një ngjarje e rëndë ka trondi-
tur qytezën Kunzell në Gjermani. 
Një shqiptar 55 vjeç nga Kosova 
ka vrarë gruan e tij 52 vjeçe duke 
e goditur me thikë në një park 
të qytezës. Siç raportuan media 
lokal Hessenschau, gruaja e pla-
gosur u dërgua menjëherë në spi-
tal, por nga plagët e marra nuk ka 

mundur t’i mbijetojë operimit. Si-
pas policisë, 52-vjeçarja u qëlluar 
me thikë në parkingun e makinave 
të premten pasdite. Ndërkaq, pas 
aktit makabër kosovari u gjet në 
makinën e tij pranë gruas së pla-
gosur rëndë. Ai u arrestua pa re-
zistencë, tha policia e Osthessen 
në një deklaratë.

Një punonjëse e njësisë administrative Vergo në Bash-
kinë Delvinë ka ndërruar jetë dje pasi ka rënë aksidental-
isht nga lartësia. Sipas informacioneve të siguruara nga  
viktima është Valentina Kotolloshi, 42-vjeçe dhe ishte 
duke rregulluar një tub uji pranë banesës së saj, por ka 
rënë prej aty në një lartësi rreth 20 metra. Ajo ka marrë 
goditje të rënda në kokë dhe pas plagëve të marra humbi 
betejën me jetën. Kotolloshi ishte nënë e dy fëmije. Dhe 
pse u nis me urgjencë për në spitalin e Sarandës, që ishte 
dhe më i afërti, gjatë rrugës ajo ka ndërruar jetë. Poli-
cia ka mbërritur në vendin e ngjarjes dhe po punon për 
zbardhjen e plotë të shkaqeve.

Një çift nga Kosova kanë rrezi-
kuar seriozisht jetën teksa kanë 
qenë duke bërë plazh në Velipo-
jë. Kanë qenë pushuesit e tjerë 
që kanë parë çiftin teksa kërkon-
te ndihmë dhe kanë ndërhyrë, 
pasi në të gjithë vijën bregdetare 
mungojnë rojet e plazhit në kul-
lat e vrojtimit. Menjëherë është 

lajmëruar shërbimi i ambulancës 
që me të mbërritur ka transpor-
tuar çiftin në spital. Ende nuk di-
het gjendja shëndetësore dhe as 
identiteti i tyre.  Edhe pse qeveria 
dhe ministria e Turizmit trumbe-
ton me të madhe projektin për 
vrojtuesit e plazhit ende në shumë 
zona plazhi ata mungojnë.

Përplaset nga ambulanca 
humb jetën 70-vjeçarja 

E rëndë, shqiptari vret 
gruan me thikë në park

Bie nga lartësia 20 metra, ndërron 
jetë punonjësja e Bashkisë Delvinë

Çifti nga Kosova rrezikojnë jetën 
në Velipojë, transportohen në spital

Aksident në Tiranë, 
makina përplas motorin
Një aksident ka ndodhur në rrugën 
“Ali Demi” në kryeqytet, ku një 
makinë ka përplasur një mo-
tor. Drejtuesi i motorit, me ini-
ciale A.T., ka mbetur i plagosur 
dhe është dërguar në spital për tra-

jtim mjekësor. Ndërkohë, drejtues-
ja e makinës që shkaktoi aksidentin 
është shoqëruar në komisariat dhe 
po pyetet rreth shkaqeve të këtij ak-
sidenti. Në vendngjarje shkoi grupi 
hetimor për mbledhjen e provave.

por ka kaluar në vdekje klinike 
dhe tashmë ndodhet në gjendje kri-
tike për jetën në Spitalin Ushtarak. 
“Në aksin rrugor Elbasan-Tiranë, 
në afërsi të TEG-ut, mjeti me dre-
jtues shtetasin A. A ka humbur kon-
trollin dhe ka dalë nga rruga duke 
u përplasur me bordurën e rrugës. 

Si pasojë e përplasjes kanë ndër-
ruar jetë pasagjerët V. B, B. B, F., 
B, plagosur pasagjerja Xh. B ndër-
sa drejtuesi i mjetit A. A ndodhet në 
SQU nën kujdesin mjekësor Gru-
pi hetimor vijon punën për zbardh-
jen e rrethanave dhe shkakut të ak-
sidentit”-njoftoi policia.

Vendi i ngjarjes
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Edhe përgjatë këtij sezo-
ni turistik pushuesit po i 

frekuentojnë plazhet pa praninë 
e rojeve bregdetare. Një çift nga 
Kosova kanë rrezikuar seriozisht 
jetën teksa kanë qenë duke bërë 
plazh në Velipojë. Kanë qenë 
pushuesit e tjerë që kanë parë 
çiftin teksa kërkonte ndihmë dhe 
kanë ndërhyrë, pasi në të gjithë 
vijën bregdetare mungojnë rojet e 
plazhit në kullat e vrojtimit. Men-
jëherë është lajmëruar shërbimi i 

Mungesa e 
vrojtuesve të 
plazhit, vihet 
në rrezik jeta 
e pushuesve

ambulancës që me të mbërritur ka 
transportuar çiftin në spital. Ende 
nuk dihet gjendja shëndetësore 
dhe as identiteti i tyre. Me gjithë 
premtimet e Ministrisë së Turiz-
mit për projektin e vrojtuesve të 
plazhit, ata mungojnë ende në 
shumë zona plazhi.

Dhe vizitorët që kanë zgjedhur 
Vlorën për të pushuar në këto 
ditë të nxehta thonë se mungesa e 
vrojtuesve të plazhit i bënë atë të 
ndihen të pasigurt. Për ta prania 

e personave të specializuar për 
të dhënë ndihmë në plazh do të 
ofronte shërbimin dhe sigurinë 
për të pushuar. Instruktori i vro-
jtuesve të plazhit shprehet se edhe 
pse deri më tani ka trajnuar 130 
vrojtues plazhi vetëm në Vlorë 
në plazhet publike të qytetit ata 
mungojnë. Sipas tij Bashkia dhe 
Policia duhet të marrin masa për 
të kontrolluar vrojtuesit e plazhit 
për t’i punësuar ata gjatë sezonit 
veror në plazhet publike.

Raportet ndërkombëtare

Nga varfëria tek emigrimi e korrupsioni, 
arsyet pse Shqipëria ka bërë hapa pas

Shqipëria në raportet e 
fundit të publikuara si nga in-
stitucionet kombëtare dhe ato 
ndërkombëtare rezulton që 

ka bërë hapa pas sa i përket varfërisë 
dhe korrupsionit të cilat në shumicën 
e rasteve shpien dhe në emigrimin 
e shqiptarëve në kërkim të një jete 
më dinjitoze nga sa ofron sot vendi. 
Varfëria është një nga problemtikat 
më të mëdha të vendit tonë. Sipas 
një klasifikimi të “Global Finance” 
Shqipëria është vendi i 4-t më i 
varfër në Europë. Klasifikimi merr 
si kriter bazë Prodhimin e Brend-
shëm Bruto për frymë, të shprehur 
në Paritetin e Fuqisë Blerëse. Pra, 
prodhimi kombëtar konvertohet në 
standardin e secilit vend, se çmund 
të bësh me aq para në secilin prej 
191 vendeve të botës. Me PBB në 
14.102 dollarë për frymë në Paritetin 
e Fuqisë Blerëse, Shqipëria ren-
ditet e 96-ta në botë. Krahasuar me 
rajonin, vetëm Kosova është më keq 
se ne, e renditur e treta në Europë.

Kjo është një nga arsyet që 
shqiptarët çdo ditë e më shumë 
kërkojnë mundësi për ta “brak-
tisur” vendin e tyre në kërkim të 
mundësive të një jete më të mirë që 
mund t’ju ofrojnë vendet europi-
ane. Varfëria dhe më pas liria për 
të lëvizur e kanë nxitur një pjesë të 
popullsisë së Ballkanit të emigrojë, 
por në Shqipëri kjo tendencë është 
shumë më e lartë, pas viteve ’90, 
ndonëse vendi ynë nuk ka pasur 
konflikte lufte, si pjesa më e madhe 
e shteteve fqinjë. Kjo mani për të 
ikur po reflektohet dhe në shifrat 
e popullsisë e cila po pakësohet 
përherë e më shumë. 

Të dhënat e fundit të Eurostat 
për vendet potenciale kandidate për 
në Bashkimin Europian tregojnë se 
Shqipëria ka shënuar tkurrjen më të 
madhe të popullsisë nga migracioni 
neto në krahasim me të gjitha vendet 
e tjera të Ballkanit, për të dy vitet 
që janë marrë referencë, si në 2007 
ashtu dhe në 2017, teksa më shumë 
persona ikin, sesa kthehen. Dëshira 
për të ikur është ringjallur dukshëm 
vitet e fundit, siç tregojnë dhe kërk-
esat e larta për azil, ku Shqipëria në 
vitin 2018 ishte e para në botë për 
numrin e popullsisë (6.6 aplikime 
për 1,000 banorë, dhe e dyta pas 

nesh është janë gjeorgjianët, me 4.6 
aplikime për 1000 banorë, të ndjekur 
nga sirianët, me 4.4 aplikime. Në 
total nga viti 2001, rreth 214 mijë 
persona kanë kërkuar azil në vendet 
e BE-së, duke kulmuar në 2015-n, 
me rreth 69 mijë persona, sipas të 
dhënave të mëparshme të Eurostat. 
Shqiptarët gjithmonë e më shumë 
po emigrojnë nga vendi i tyre në 
kërkim të mundësive të reja. Rreth 
1.5-2 milionë shqiptarë gjenden si 
emigrantë jashtë, kryesisht në: Greqi 
(0.5-0.6 mln), Itali (0.5-0.6 mln) dhe 
SHBA (0.1 mln), etj. 

Por, cilat janë arsyet kryesore që 
i shtyjnë shqiptarët të emigrojnë?

Në përgjithësi të rinjtë të cilët 
kanë krijuar familje të reja besojnë 
se nuk mund të krijojnë një jetesë 
normale dhe të arrijnë një stand-
ard jetese pa të ardhura të cila në 
Shqipëri është shumë e vështirë ti 
fitosh. Papunësia, punësimi rastësor, 

të ardhurat e pakta për të paktën 
një prej partnerëve e detyron një 
familje që të largohet. Sipas statis-
tikave të fundit të Bankës Botërore, 
Shqipëria renditet në vendin e fundit 
në rajon, për sa i përket nivelit të 
varfërisë. Papunësia në Shqipëri 
është absolute, ku qytetarët largohen 
për të gjetur një punë për të mbi-
jetuar. Kushtet e jetesës, gjithashtu, 
konsiderohen si një faktor nxitës 
për emigrimin masiv që ka përfshirë 
vendin tonë vitet e fundit. Familjarët 
shqiptarë ankohen se familjet e tyre 
nuk jetojnë në një shtëpi siç duhet, 
duke qenë se nuk kanë të ardhura 
për ta përballuar. Të rinjtë shqiptarë 
diplomohen pa patur shpresë se do 
futen në tregun e punës, ata largohen 
kryesisht me idenë se do të stabilizo-
jnë jetën jashtë vendit. Performanca 
e ekonomisë dhe rënia e kërkesës 
për punë është gjithashtu një shkak i 
emigrimit dhe për ata të cilët janë të 

shkolluar ose e kanë një profesion. 
Emigrimi është shndërruar në një 
plagë të rëndë për shqiptarët, një 
dhimbje e madhe e cila duket se 
po lë pasoja negative të mëdha në 
ekonomi por dhe në rrafshin social.

Një tjetër çështje që prek vendin 
tonë është dhe korrupsioni i cili 
duket se po shtrihet gjithandej, në 
të gjitha fushat. Sipas një raporti 
të publikuar nga DASH në mars të 
këtij viti thotë se vendi jonë është 
njëkohësisht burim i kanabisit dhe, 
gjithnjë e më shumë, një vend tranzit 
për kokainën dhe heroinën. Në këtë 
raport që mbulon vitin 2018, De-
partamenti i Shtetit thotë se tranziti 
i kanabisit si dhe i drogave të forta 
komandohet kryesisht nga elementë 
të krimit të organizuar që transfero-
jnë droga të paligjshme nga vendet 
burim për në tregjet evropiane. Në 
raport thuhet se korrupsioni në të 
gjitha nivelet e qeverisjes e kufizon 

efektivitetin e përgjithshëm të luftës 
kundër narkotikëve. Korrupsioni 
zyrtar, thuhet aty, është i përhapur 
dhe nxit një mjedis në të cilin 
trafikantët e drogës janë mjaft të aftë 
të veprojnë pa u ndëshkuar. Sipas 
raportit, përpjekjet për të çrrënjosur 
kanabisin dhe ndjekur penalisht 
kultivuesit e tij kanë qenë të gjera, 
por jo kudo njëlloj, dhe ndërhyrja në 
infrastrukturën e trafikimit të drogës 
që është krijuar gjatë dy dekadave 
përbën një sfidë. Raporti thotë se 
shkalla e lartë e papunësisë dhe sun-
dimi i dobët i ligjit kanë krijuar një 
ambient ideal për grupet e krimit të 
organizuar që shkaktojnë problemin 
e kontrollit të drogës në Shqipëri.

Të gjitha këto shifra dhe të dhëna 
të publikuara tregojnë dhe njëherë se 
varfëria, emigrimi dhe korrupsioni kanë 
pushtuar Shqipërinë. Mesa duket diçka 
po shkon keq me qeverisjen e këtij 
vendi, diçka që duhet të ndryshojë!
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Pasi pritën pikët e akumulu-
ara nga dosjet profesionale, 
kandidatët për mësues do 
të aplikonin për pak ditë në 

portalin “Mësues për Shqipërinë”, 
për t’u bërë pjesë e testimit, që 
nis nga data 10 korrik. Provimi, i 
ngjashëm me atë të licencës, do të 
zhvillohet në bazë të një kalendari. 
Konkurrenti merr pjesë në dy faza, 
një nëpërmjet dosjes dhe tjetri që 
është testimi i informatizuar. Në 
konkurrimin me dosjen ka një ud-
hëzues që ka ndryshuar nga një vit 
më parë dhe do të përcaktojë pikët 
që merr në dosje bashke me pikët në 
test,kandidati renditet krahasuar me 
kandidatët e tjerë në portalin mësues 
për shqipërinë dhe renditja e tij do 
i mundësojë më pas punësimin në 
drejtoritë rajonale të vendit.

Ndryshimi i mënyrës se si do 
të konkurrojnë mësuesit e papunë 
për vendet e lira që do të hapen në 
sistemin parauniversitar ka detyruar 
ministren e Arsimit, Besa Shahini, 
t’i dëgjojë e sqarojë ata për çdo 
pikëpyetje. Kjo vjen pasi kundër 
udhëzimit të ri janë shprehur më 
herët sindikatat e arsimit, të cilat 
e konsideruan të papapranueshëm 
ndryshimin e kritereve për 
punësimin e mësuesve.

Dosja dhe testimi
Mësuesit që mendojnë se kanë 

grumbulluar mjaftueshëm pikë 
dhe nuk duan t’i nënshtrohen një 
testimi të ri, mund t’i ruajnë ato. 
Por, pikët e marra, si në dosje 
dhe testim, do të përshtaten sipas 
udhëzimit të ri. Këtë e bën të qartë 
ministrja. “Pikët do të përkthehen 
sipas vlerësimit të ri. Do të merret e 
gjithë dosja e do të vlerësohet sipas 
pikëzimit të ri. Pra, pikët mund të 
ruhen, por do të transformohen”. 
E njëjta gjë do të ndodhë edhe 
me pikët e testit, që në udhëzimin 
e ri ky tregues ka 80% të peshës 
totale të pikëve, dhe jo 70%. Testi 
i informatizuar është i ndarë në dy 
grupe pyetjesh, që kanë të bëjnë 
me çështje didaktike dhe tjetra me 
lëndën që jep mësuesi. Testi është 
i njëjtë për të gjithë. Nga fondi me 
mijëra pyetje, është kompjuteri ai 
që gjeneron testin, nga i cili rezul-
tati del menjëherë.

Mushkria e qytetit bregdetar

Masakrohet kurora e gjelbër në Durrës, nis ndërtimi i 4 pallateve
Kurora e gjelbër e Durrësit, 

ose mushkria e qytetit 
bregdetar në Kodër Vilë në Dur-
rës është duke u masakruar ditët 
e fundit. E konsideruar si zonë 
me rrezikshëri të lartë sizmiolog-
jike për shkak të të erozionit, e 
rrëshkitjeve masive të dherave, 
në këtë zonë ndërtimet u pezullu-
an për dekada me radhë, po ashtu 
edhe prerja e pemëve. Pemët të 
mbjella 70 vjet më parë me punë 
vullnetare për të parandaluar 
erozionin, po priten nga një firmë 
ndërtimi e cila ka marrë leje për 
ndërtimin e katër godinave pal-
late, pikërisht në majë të kodrës.

Banorët kanë reaguar duke 
protestuar ndaj masakrës që po 
i bëhet lagjjes së tyre. Fillimisht 
ata nisën një betejë ligjore dhe 
Gjykata e Shkallës së Parë dha 
vendim si masë sigurie pezullimin 
e punimeve. Ata tregojnë se si 
asnjë prej instiucioneve vendore 
dhe qëndrore nuk ka marrë para-
sysh kërkesat e banorëve të lagjes, 
të cilët rrezikohen seriozisht 
nga ndërtimi i këtyre godinave 
në majë të kodrës, pak metra 
larg prej vilës së Zogut.  Ndërsa 
Gjykata e Shkallës së Parë ju dha 
të drejtë banorëve në Gjykatën 
e Apelit ka ndodhur krejtësisht 

e kundërta. Banorët akuzojnë 
drejtpërsërdrejti trupën gjyqësore 
që mori në shqyrtim këtë ven-
dim dhe thonë se situata është 
dramatike pasi prerja e pemëve ka 
përshkallëzuar çarjen e mureve të 
shtëpive të tyra që janë aty pranë. 
Ata thotë se prerja e pemëve të 
pyllit është tërësisht e ndaluar.

Mësohet se firma e cila po 
ndërton ka leje të rregullt ndërtimi. 
Problemi që ngrejnë banorët dhe 
që shtrohet para opinionit publik 
është si mund të ndryshojë statusi i 
një zone nga pyll në parcelë ndërti-
more, e aq më shumë, në një zonë 
ku rreziku është shumë i madh?

Punësimi i mësuesve, ministrja 
nuk merr parasysh kërkesat që 
kanë paraqitur më herët sindikatat

Vendet vakante
Një vend pune mund të refuzo-

het pafundësisht nëse mësuesit që i 
ofrohet puna, nuk i përshtatet. Nga 
tri herë, “JO-ja” për një mësues të 
renditur në krye të listës nuk do të 
ketë limit, sipas udhëzimit të Min-
istrisë. Sa i takon punësimeve, nuk 
do të jenë më drejtoritë arsimore ato 
që do të bëjnë njoftimet e mësuesve, 
por do të jetë portali ai që sinjalizon 
direkt mësuesin në e-mail për hapjen 
e vendit vakant. Shpallja e vendeve 
vakante do të ndodhë në të gjitha 

website-t e zyrave të reja arsimore 
në drejtoritë rajonale. Oferta për një 
vend të lirë pune i jepet automatik-
isht nga portali. Pra, nuk do të kemi 
më nevojë të bëjmë telefonata, të 
pyesim nëse mësuesi është aty. Tani 
është e automatizuar. Do të jetë 
një e-mail adresë që mësuesi e jep 
në sistem, nga ku merr njoftimin 
automatik. Nëse nuk i pëlqen vendi 
i punës, për çfarëdo arsye, mund ta 
refuzojë pafundësisht derisa të arrijë 
në një pikë që i pëlqen oferta që i 
vjen nga portali.

Punësimi
Nuk do të ketë më një vit provë 

e më pas kontratë të mirëfilltë 
punësimi. Filtrat që kalon një 
nxënës qëkur është maturant, me 
kriterin e notës mesatare e deri në 
daljen e tij si mësues, me praktikë 
pune, provim licence e provim 
punësimi, sigurojnë që më i miri 
është renditur i pari dhe duhet 
shpërblyer me një vend pune me 
kontratë afatgjatë.

Ndërkohë dhe pas sqarimit të 
ministres për punësimin e mësuesve 
të rinj duket se nuk kanë marrë 
vëmendjen e duhur kërkesat e 
sindikatave të arsimit, pasi asnjëra 
nga pikat e kërkuara prej tyre nuk 
është marrë parasysh. 

Kryetari i sindikatës Nevrus 
Kaptelli ka theksuar më herët se: 
“Është hequr vlerësimi i përvojës 
së mësuesit, me 0.5 pikë për cdo vit 
pune. Është hequr pika 8 dhe pika 
9 e kreut IX të udhëzimit të mëpar-
shëm ku thuhej se cdo kontratë 
e lidhur me mësues të rinj pa u 
ofruar punë mësuesve që kanë qenë 
me kohë të pjesshme është e palig-
jshme. Nuk favorizohen mësuesit 
e vjetër, apo ata me tituj shkencorë 
etj.”. Mësuesit gjithashtu kërk-
kuan që të rishikohet menjëherë 
përbërja e komisionit të vlerësimit 
si dhe të shtohet pika që ka qenë 
më parë, ku anëtarët e komisionit 
të mos kenë konflikt interesi me 
kandidatët: “Është e papranueshme 
që mësuesi pasi ka marr një raport 
mjeko ligjor që vërteton është i aftë 
për punë, duhet të vlerësohet me 
pikë nga një psikolog. Psikologu 
është marr për të vlerësuar nx-
ënësit, jo mësuesit”. Duke mos rënë 
dakord me mënyrën si do të bëhet 
vlerësimi për punësim, SPASH i 
ka dërguar një letër ministres së 
Arsimit, në të cilën kërkonte rishi-
kimin e udhëzimit.
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Qeveria nuk tërhiqet nga 
konflikti me banorët e 
zones së “Astirit”, shpallet 
tenderi 19 mln euro
As Edi Rama dhe as 

Erjon Veliaj nuk janë 
tërhequr nga tentati-
va, që mund të për-

fundojë në gjakderdhje, për të 
shembur shtapitë e banorëve të 
Astirit. Menjëherë pas ndryshim-
it të projektit, qeveria ka hapur 
me shpejtësi tenderin për ndër-
timin e Unazës së Re në segmen-
tin që përfshin rrethrrotullimin e 
“Shqiponjës”. Autoriteti Rrugor 
Shqiptar shpalli zyrtarisht në 
faqen e agjencisë së prokurimeve 
garën për ndërtimin e nënkalim-
it duke përcaktuar një fond lim-
it 2.25 miliardë lekë ose rreth 19 
milionë euro pa përfshirë tatimin 
mbi vlerën e shtuar.

Sipas njoftimit të ARRSH, afti 
fundor për dorëzimin e ofertave 
është data 15 korrik, dhe men-
jëherë pas shpalljes së fituesit 

do të nis puna për ndërtimin e 
veprës në terren. Ky është ten-
deri i tretë për rrethrrotullim-
in e shqiponjës, por tashmë me 
një projekt të ndryshuar. Projekti 
i parë që parashikonte ndërtimin 
e mbikalimit u tenderua dy herë. 
Tenderi i parë u fitua nga kom-
pania fantazmë “Dh Albania” me 
një vlerë 20 milionë euro, aq sa 
fondi limit, por pas shpërthimit 

të skandalit me falsifikimin e do-
kumenteve qeveria u detyrua ta 
anulojë kontratën.

Në tenderin e dytë kosto-
ja e ndërtimit zbriti ndjeshëm 
deri në 14 milionë euro, por au-
toriteti rrugor i skualifikoi të 
gjitha ofertat si të pavlefshme. 
Menjëherë pas anulimit të garës 
së dytë, ministria e Infrastruk-
turës njoftoi se do të ndryshon-
te projektin teknik të veprës në 
bashkëpunim me Bashkinë e Ti-
ranës. Projekti i ri mban të një-
jtën vlerë si ai i mëparshmi, por 
në vend të mbikalimit rrethr-
rotullimi Shqiponja shndërro-
het në nënkalim. Sipas bashkisë 
dhe ministrisë së infrastrukturës, 
projekti i ri i prezantuar per 
mbikalimin “Shqiponja” është 

miratuar nga këshilli teknik.
Ku tender i ri bëhet pavarë-

sisht nga protesta mbarëpop-
ullore, dhe sidomos revolta 
shumëmuajshme e banorëve të 
Astirit, që rrezikojnë të mbet-
en pa strehë dhe pa bukë. Ndër-
kohë, më 24 maj Autoriteti 
Rrugor Shqiptar hapi një proce-
durë prokurimi lidhur me pro-
jektin e rehabilitimit të Unazës 
së Re në segementin nga Pallati 
me Shigjeta tek rrethrrotullimi i 
Doganës. Procedura e prokurim-
it ka të bëjë me mbikqyrjen e 
punimeve dhe pas shpalljes së fi-
tuesit që do të mbikqyrë punimet 
në Lotin e parë është vijuar me 
hapjen e garës për të gjetur kom-
paninë që do të bëjë mbikqyrjen 
në lotin 2. Ofertat duhet të para-
qiten deri në datë 6 qershor ndër-
kohë që fondi limit është llog-
aritur në 10.7 milionë lekë pa 
TVSH. Por si ndahen lotet në një 
segment që është vetëm 2.4 kilo-
metra dhe që në total ndërhyrja 
llogaritet rreth 40 milionë euro.

Referuar dokumenteve Loti 
i parë shtrihet nga progresivi 
0+200 deri në progresivin 0+760. 
Ka të planifikuar ndërtimin e të 
gjithe nyjes tek Shqiponja dhe 
mbikalimin e mjeteve nga njëra 
anë në tjeterën të rrugeve sekon-
dare

Loti i dytë shtrihet nga pro-
gresivi 0+760 deri 1+600  dhe-
ka të planfikuar rrugen kryesore 
rrugët sekondare dhe veprat e ar-
tit që përfshihen brënda këtyre 
piketave si uren mbi Lanë dhe 
nënkalimin errugeve sekondare

Loti i tretë shtrihet nga pro-
gresivi 1+600 deri në progresivin 
2+390  dhe përfshin perveç seg-
mentit rrugor dhe mbikalimin per 
mjete qe lidh rruget sekondare 
dhe nyjet hyrëse në unazë

Ka të parashikuar ndërtimin e 
rruges kryesore dhe rrugeve se-
kondare në mes këtyre piketave 
si dhe veprat e artit që përfshihen 
brenda këij segmenti. Tenderi për 
ndërhyrjen në Unazën e Mad-

Pasuritë natyrore të Shqipërisë 
prodhojnë fitime marramendëse, 
por pjesa dërrmuese e tyre shkon 
për një grusht kompanish dhe jo 
tek qytetarët. Rasti më flagrant 
është ai i shfrytëzimit të naftës. Vi-
tin e kaluar, Bankers Petroleum, fi-
toi 24 milionë euro nga prodhi-
mi i naftës në vendburimin e patos 
Marinzës. Por edhe pse ishte kom-
pania e pestë me fitimin më të lartë 
në Shqipëri për 2018-ën, ajo nuk 
derdhi asnjë lek tatim fitimi në 
Buxhetin e Shtetit duke pretendu-

ar se ende nuk ka rikuperuar plotë-
sisht kostot e investimeve të kry-
era. Marrëveshja koncesionare e 
lidhur në vitin 2004 i lejon kompa-
nisë të mos paguajë asnjë lekë ta-
tim fitimi deri sa të ardhurat nga 
shitja e naftës të rikuperojnë plotë-
sisht të gjitha investimet që ajo ka 
bërë nga dita e parë e koncesion-
it. Por edhe pse shfrytëzon vend-
burimin më të madh të Europës 
kontinentale prej 15 vitesh duke 
arkëtuar mbi 3.5 miliardë euro nga 
shitja e naftës, Bankers vazhdon të 

deklarojë se të ardhurat që ajo fi-
tuar nuk i kanë barazuar ende in-
vestimet. Autoritetet shqiptare dy-
shojnë se një pjesë e kostove që 
bankers deklaron si investime janë 
fiktive dhe të fryra artificialisht. 
Por kompania nuk e pranon. Kjo 
përplasje vazhdon prej disa vitesh 
dhe deri më tani ka fituar gjith-
monë bankers, e cila nuk i paguan 
shtetit asnjë lekë tatim mbi fitimin. 
Por jo vetëm kaq. Këtë vit aksion-
erët e Bankers do të përfitojnë një 
tjetër favor; uljen e taksës mbi div-

identit. Sipas bilancit zyrtar, ak-
tualisht bankers ka rreth 300 mil-
ionë euro fitime të pashpërndara. 
Kur këto para tu shpërndahen ak-
sionerëve si dividentë, ata nuk do 
të paguajnë më taksë 15 për qind, 
por vetëm 8 për qind. Nafta e Pa-
tos Marinzës, një nga pasuritë më 
të mëdha publike të shqiptarëve ka 
prodhuar qindra milionë euro fi-
time. Por pjesa dërrmuese e kë-
tyre parave janë tretur në llogaritë 
e bankës dhe nuk kanë shkuar asn-
jëherë në arkën publike

Bankers Petroleum vijon superfitimet nga nafta shqiptare

Ekonomi

Referuar dokumenteve 
Loti i parë shtrihet nga 
progresivi 0+200 deri 
në progresivin 0+760. 
Ka të planifikuar ndër-

timin e të gjithe ny-
jes tek Shqiponja dhe 
mbikalimin e mjeteve 
nga njëra anë në tjeterën 
të rrugeve sekondare

Në tenderin e dytë kos-
toja e ndërtimit zbriti 
ndjeshëm deri në 14 
milionë euro, por au-
toriteti rrugor i skuali-
fikoi të gjitha ofertat si 
të pavlefshme.

14
Projekti i Unazës së Re

Pus nafte
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Në raportin e 2018-s, dalë pas 
mbledhjes së korrikut dhe publi-
kuar në dhjetor të Moneyval, au-
toritetit evropian që kontrollon 
proceset e pastrimit të parave të 
korrupsionit dhe kriminalitetit, 
Shqipëria ka hyrë në listën e ven-
deve që do t’i nënshtrohen një nd-
jekjeje apo monitorimi të zgjeru-
ar nga ana e Moneyval, për shkak 
të dobësive që janë konstatuar në 
raportin e fundit të lidhur me ma-
sat ndaj parandalimit të pastrim-
it të parave dhe luftës kundër ter-
rorizmit. Një fjali e kaluar pa 
shumë vëmendje duket se përçon-
te pikërisht këtë mesazh, kur thek-
sonte se “bazuar në rezultatet e 
vlerësimit të tij Moneyval vendosi 
që të aplikojë procedurën e ndjek-
jes së zgjeruar në Shqipëri”.

Shqipëria ka një vit kohë që të 
adresojë problemet, atëherë ajo, 
në një hap pas, rrezikon të hyjë 
sërish në listën gri të vendeve 
që kanë rrezik të lartë të pas-
trimit të parave. Gjatë kësaj pe-
riudhe njëvjeçare, ajo do të jetë 
nën vëzhgim nga Task Forca për 
Vlerësim Financiar (FAFT) për 
të adresuar problemet, përpa-
ra një identifikimi të mundshëm 
dhe rishikimit formal nga FATF. 
Por çfarë është në fakt një ndjek-
je apo monitorim i zgjeruar? Në 
sistemin e Moneyval “enhanced 
folloë up – ndjekje e zgjeruar” 
shpjegohet si një nga tre proce-
durat që vlerësojnë masat e mar-
ra nga autoritetet sipas standar-
deve dhe rekomandimeve të Task 
Forcës për Vlerësim Financiar(-

FAFT) kundër pastrimit të parave 
dhe financimit të terrorizimit.

“Territoret apo shtetet mund 
të vihen nën ndjekje të zgjeru-
ar në rast se identifikohet papa-
jtueshmëri serioze me standar-
det apo ku shtete apo territore 
nuk kanë marrë masa të kën-
aqshme për të dalë jashtë sistemit 
5-vjeçar të vlerësimit të rregullt 
pas miratimit të raportit. Hapa 
të ndryshëm mund të apliko-
hen nën monitorimin e zgjeru-
ar siç mund të jetë aplikimi i një 
prej hapave të “Procedurës së 
Pajtueshmërisë”, një plan vep-
rimi që mund të zhvillohet dhe 
nxjerr në pah dobësitë, mund 
të vijojë vlerësimi për raundin 
në vijim, ose masa të tjera pa-
jtueshmëria mund të aplikohen, 
nëse e gjykon me vend Komisio-
ni Europian.

Në raportet që ndjekin proce-
durën e zgjeruar, një nga opsio-
net që aplikohet është ajo e proce-
durës së pajtueshmërisë. Referuar 
faqes së Moneyval, kjo procedurë 
përfshin katër hapa.

Hapi 1: Moneyval fton Sek-
retarin e Përgjithshëm të Këshil-
lit të Europës që t’i nisë një letër 
ministrave përgjegjës të vendit 
apo shtetit, duke iu tërhequr atyre 
vëmendjen për mospërmbush-
je të detyrimeve sipas dokument-
eve të rëna dakord dhe masat e 
nevojshme korrigjuese që duhet të 
merren.

Hapi 2: Organizimi i mision-
eve të nivelit të lartë në vendet që 
nuk kanë përmbushur detyrimet 

për të takuar ministrat dhe zyrtarët 
e lartë dhe për të ritheksuar me-
sazhin.

Hapi 3: Në kontekstin e aplik-
imit të rekomandimit 19 të FAFT 
në vendet e Moneyval bëhet lëshi-
mi i një deklarate publike formale 
ku theksohet se vendi apo shteti 
nuk ka përmbushur detyrimet e tij 
dhe ftohen anëtarët e rrjetit kundër 
pastrimit të parave dhe financim-
it të terrorizimit që të marrin par-
asysh rreziqet që shfaq vendi që 
s’ka përmbushur këto detyrime.

Hapi 4: Referimi i çështjes 
për një vlerësim të mundshëm 
nga Grupi i Rishikimit të Bash-
këpunimit Ndërkombëtar nën 
FAFT nëse përbush kriteret që 
janë vendosur nën procedurat e 
këtij grupi. FAFT është edhe or-
ganizmi që bën vlerësimin e ven-
deve që hyjnë apo dalin nga lista e 
rrezikut të pastrimit të parave dhe 
bashkëpunimit që kanë shtetet me 
njëra-tjetrën.

MONEyVAL, mekanizmi i 
Këshillit të Europës kundër pas-
trimit të parave publikoi në 12 dh-
jetor 2018 raportin kundër pas-
trimit të parave për Shqipërinë, i 
cili ishte tejet negativ dhe vihej 
në dukje lidhja mes korrupsion-
it dhe organizatave kriminale për 
pastrimin e parave, ndërkohë që 
u tërhiqej vëmendja autoriteteve 
se nuk po merrnin masat e duhu-
ra për të luftuar këtë fenomen. 
Sektorët që përbënin më shumë 
rrezik për pastrim parash ishin ai 
i lojërave të fatit, pasurive të palu-
ajtshme dhe kompanive offshore.

 Të dhënat nga Banka e Shqipërisë 
tregojnë se kredia për shtëpi u 
rrit me 11%, krahasuar me një vit 
më parë. Në fund të muajit mars, 
stoku i huave të dhëna për bler-
je shtëpie në lekë ishte 57.5 mld 
lekë, ndërsa stoku i kredisë për 
blerje banese në monedhën euro, 
sipas statistikave të Bankës së 
Shqipërisë ishte 53.8 miliardë 
lekë. Të dyja sëbashku këto shifra 
japin rezultatin e frikshëm prej më 
shumë se 900 milionë eurosh!
Kredia e dhënë në euro shënoi 
rënie për shkak të nënçmimit të 
valutës, por edhe si pasojë e poli-
tikës së deeuroizimit që ka nd-
jekur Banka e Shqipërisë, për të 
ulur përdorimin e monedhës së 
përbashkët në ekonomi. Klaj-

di Memajdini nga DevInf thotë se 
70-80% e shitjeve që ndërmjetëso-
hen nëpërmjet agjencisë së tij fi-
nancohen nëpërmjet kredisë. Sipas 
oficerëve të kredisë që puno-
jnë në bankat tregtare, huatë për 
blerje banese kanë risk të ulët 
dhe rrallë klasifikohen si kredi të 
këqija, sepse individët përpiqen 
me çdo kusht që të jenë në rreg-
ull me bankat për të mos humbur 
shtëpitë.
Periferia kërkohet nga indi-
vidët me të ardhura të ulëta, të 
cilët janë favorizuar nga kreditë 
e buta. Në fund të 2018-s, 1104 
kryefamiljarë ishin përfitues të 
kredisë së butë, të cilët përfito-
jnë kredi për shtëpi me interes 
fiks prej 3%, ndërsa pjesa tjetër i 

subvencionohet nga Bashkia e Ti-
ranës. Shuma totale e kredisë së 
butë për fituesit e 2018-s është 
5.9 miliardë lekë. 359 prej tyre 
kanë aplikuar për një garsoniere, 
më shumë se gjysma për një shtë-
pi 1+1, ndërsa 194 për një shtë-
pi 2+1.
Burime nga tregu pohojnë se pje-
sa më e madhe e individëve, përfi-
tues të kredive të buta kanë të ar-
dhura të ulëta, jo më shumë se 
75-80 mijë lekë në muaj, të cilët 
në përgjithësi nuk kanë mënjanë 
kursime të tjera përveç kredisë. 
Përgjithësisht këta kanë furnizuar 
kërkesën për blerje në periferi, në 
zonën e yzberishtit apo Freskut, 
ku sipas oficerëve të kredisë janë 
rritur çmimet. 

Pastrimi i parave, Evropa penalizoi 
Shqipërinë, kërkon amendime ligjore

Banka e Shqipërisë: Shqiptarët kanë 
905 milionë euro borxh për shtëpitë

Ekonomi

he u shoqërua pak muaj më parë 
me hije skandali për shkak të pa-
raqitjes së dokumenteve të flasi-
fikuara nga kompania e shpallur 
fituese DH Albania. Në  javën e 
parë të dhjetorit të vitit të shkuar 
në media u bë publik fakti që një 
nga kompanitë që fitoi tender-
in për ndërtimin e lotit të parë 

në Unazës së  re kishte paraqitur 
dokumente të falsifikuara. Nga 
ana e ARRSH u bë prishje e kon-
tratës ndërkohë që Ministria për 
Infrastrukturën dhe Energjinë 
bëri me dije se kishte bërë një 
komunikim shkresor me Ambas-
adën Amerikane.  Kompania DH 
Albania e cila fitoi procedurën 
e prokurimit si bashkim oper-
atorësh rezultonte e regjistruar 
në Delaëare të Shteteve të Bash-
kuara të Amerikës. Pas prishjes 
së kontratës u tha se asaj do ti se-
kuestorohej 10 për qind e vlerës 
së procedurës së prokurimit e 
lënë si garanci.

Ajo kishte fituar edhe një 
tjetër procedurë me Operator-
in e Sistemit të Transmetimit me 
një vlerë 12 milionë euro ndër-
kohë që edhe nga OST u prish në 
mënyrë të njëanshme kontrata. 
ARRSH e rihapi tenderin vetëm 
pak kohë më pas por që u mbyll 
pa një fitues dhe tashmë proce-
dura qëndron pezull.

Pas prishjes së kon-
tratës u tha se asaj do 
ti sekuestorohej 10 për 
qind e vlerës së proce-
durës së prokurimit e 
lënë si garanci
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Mistere

Përpos arkitekturës dhe madhësht-
isë që mbartin, ndërtesat dhe 

statujat ikonë të botës, fshehin detaje 
mistike që shumë pak prej nesh i 
kanë vënë re. Por, jo pa qëllim ato 
janë aty, mesazhi që përcjellin është 
aq i vjetër sa dhe jeta e tyre.

Apartamenti në katin 
e fundit të Kullës Eiffel

Gustave Eiffel, njeriu që dizaj-
noi monumentin më të famshëm të 
Francës, krijoi dhe ndërtoi një apar-
tament në katin e fundit të kullës, të 
cilin e përdorte për të pritur miqtë. 
Shpeshherë aty ai bënte diskutime 
të gjata me Thomas Edison-in, 
shpikësin e llambës elektrike. Sot 

Shumë persona kanë dëshirë 
që të udhëtojnë për të 
parë vende të reja. Brenda 
mundësive, ata ia plotësojnë 

dëshirat vetes. Por, ka disa vende që 
edhe nëse udhëtimi do të ishte falas, 
vështirë se do të merrte guximin 
njeri që të shkonte. Bëni një shëtitje 
nëpër këtë listë të vendeve më të 
frikshme të botës.

1. Dadipark - Dadizel, Belgjikë 
- I hapur gjatë viteve 1950, ky park 
zbavitës në Belgjikë mbylli derën 
në vitin 2002. Kjo ishte për shkak të 
një incidenti tragjik, ku një djalë i ri 
humbi krahun në vitin 2000, parku 
ndaloi tërheqjen e vizitorëve dhe 
më në fund përfundoi duke mbyllur 
përgjithmonë portën e tij. Hapësira 
e parkut dhe heshtja që ekziston atje 
e bënë këtë një nga vendet më të 
frikshme në Belgjikë.

2. Kështjella Miranda - Celles, 
Belgjikë - Pasi u banua nga familja 
Liedekerke-Beaufort, kjo kështjellë 
u braktis pas Revolucionit Francez. 
Tani, ajo që tërheq vizitorët në 
këtë kështjellë, janë tregimet e saj 
drithëruese dhe aktivitetet paranor-
male. Kjo është një nga destinacio-
net më të kërkuara për gjuetarët e 
fantazmave në Belgjikë.

3. Fortesa Bhangarh, Indi - Ndry-
she nga kalatë e tjera në Rajasthan, 
Bhangarh tërheq vizitorët vetëm 
gjatë ditës! Eja në mbrëmje, fantaz-
mat e fortesës bëhen të gjalla dhe 
asnjë vizitor nuk lejohet në fortesë 

Muri i Djallit: Lugina 
në Maqedoni një histori, sa 
mistike aq dhe frymëzuese

Në mesin e një toke të thatë në rrethin e Sveti Nikoles në Maqedoni gjendet një murë 
misterioz për të cilin janë thënë shumë gjëra. Ky vndi i cili më tepër ngjason me ndon-

jë luginë në Afganistan se sa në Maqedoni, fshheh një legjendë të shkëlqyer për Murin e 
Djallit, shkruan Gazeta Metro. Që të arrini deri tek Muri i Djallit, duhet që mirë të shtrën-
goni atletet. Për të arritur deri tek ky mur, ju duhet të ecni në këmbë për 2 orë nga fshati 
Bogosllovec i Sveti Nikoles. Ky mur vazhdon të mbetet mistik, pasi këtë lokacion e vizitojnë 
njerëz që dëshirojnë ta shohin atë si pjesë të natyrës, por e vizitojnë edhe njerëz që janë vënë 
në kërkim të pasurisë së groposur, përkatësisht kërkues të arit pasi pikërisht në këtë vend 
ekzistojnë edhe legjenda se ka të groposur një sasi të madhe të arit. Aty ka tunele nën kod-
rinë përballë dhe fatkeqësisht më shpesh shkaktohen dëme se sa në të vërtet gjendet ari. Si 
rezultat i gjithë këtyre legjendave, një vend i tillë nuk mundet të mos fsheh edhe një inspirim 
të fuqishëm për artistët, mes të cilëve janë edhe piktorët. Kur të ndalet një njeri para Murit të 
Djallit, për një çast ndihet i vogël krahasuar me atë. Më pas mund të ndjesh se në këtë vend 
ekziston edhe një fuqi e madhe, edhe pse ajo mund të jetë një çregullim tektonik i tokës, 
por megjithatë ndihet një fuqi e madhe! Muri i Djallit shtrihet nga Lindja drejt Perëndimit 
dhe sigurisht se kjo nuk është një detaj i rastësishëm! Njeriu ndjehet i vogël përskaj këtij 
fenomeni prej guri, pas të cilit fshihen shumë legjenda, përveç asaj tani më të njohurës se si 
Zoti ka mposhtur djallin, shpesh herë mund edhe të dëgjohen edhe dëshmi të peshkatarëve 
rreth asaj se si këtë vend e vizitojnë edhe UFO ( objekte të paidentifikuara) jashtëtokësore! Se 
si është krijuar ky vend i magjishëm, gjithsesi se një version të tyre, përveç legjendave kanë 
edhe shkencëtarët, njëherësh një pjesë e madhe e territorit të Maqedonisë para 40 milion 
vjetësh ka qenë deti, kurse uji ka filluar të tërhiqet para 25 milion viteve.

Katër misteret që kanë 
frikësuar njerëzimin ndër vite

Njeriut për nga natyra e tij, i pëlqejnë misteret, e intrigojnë dhe e sfidojnë. Por, kur janë mis-
tere të pazgjidhura, ato përcillen edhe me frikë.

Vrasjet misterioze në fermën Hinterkaifek
Në Gjermani, në vitin 1922, vrasja e gjashtë njerëzve në fermën Hinterkaifek e tronditi tërë 

vendin. Nuk ishte vetëm natyra e tmerrshme e vrasjeve, por edhe fakti se ato ishin tepër biza-
re dhe mbetën të pazgjidhura, që i bën këto vrasje kaq interesante. Ishin marrë në pyetje më 
shumë se 100 njerëz rreth këtyre vrasjeve, por askush kurrë nuk ishte arrestuar. Po ashtu, kurrë 
nuk ishte gjetur ndonjë motiv për këto vrasje. Dihet vetëm se shërbëtorja e kësaj ferme ishte 
larguar gjashtë muaj para vrasjeve, duke thënë se shtëpia ishte e pushtuar nga djajtë.

Dritat e Feniksit
Dritat e Feniksit ishin një seri e disa objekteve të paidentifikuara fluturuese, që ishin parë 

nga më shumë se 1000 njerëz, mbi qiellin e Arizonës, në SHBA dhe mbi Sonora, Meksikë, më 
13 mars të vitit 1997. Thuhet se në fakt, ishin dy ngjarje të ndara: një formacion trekëndësh i 
dritave që ishte parë më herët dhe një seri e dritave të palëvizshme që ishin parë mbi zonën e 
Feniksit, shkruan standrad.al Thuhet se këto drita u rishfaqën sërish në vitet 2007 dhe 2008, por 
zyrtarisht ishte thënë se këto drita ishin shkaktuar nga stërvitjet e ushtrisë.

Astronauti i gjirit Solue
Jim Templeton ishte duke bërë fotografi të vajzës së tij të vogël dhe, pasi që i zhvilloi ato 

foto, në njërën prej tyre u duk dikush që ngjante në një astronaut dhe që qëndronte prapa va-
jzës së tij. Por, Templeton thotë se askush nuk ndodhej aty kur kishte bërë atë foto. Bile edhe 
kompania “Kodak” kishte vërtetuar se kjo fotografi ishte e vërtetë, pra jo e montuar.

Gruaja e Kullës jugore
Në këto fotografi të vrimës së madhe që u shkaktua nga avioni i cili u ndesh me Kullën 

jugore të Kullave binjake më 11 shtator të vitit 2001, mund të shihet një grua që rri buzë vrimës 
dhe që bën me dorë. Emri i saj është Edna Clinton. Misteri rreth saj ka të bëjë me faktin se ajo 
i mbijetoi kësaj tragjedie. Njerëzit nuk e kanë të qartë sesi ka mundur ajo të mbijetonte atë që 
ndodhi, e aq më tepër, si ia doli që të dilte nga ndërtesa.

E vërteta e 6 ndërtesave 
më të famshme në botë

ai apartament shërben si muze për 
turistët dhe sigurisht ofron pamje të 
mrekullueshme të Parisit. 

Zinxhiri i thyer në këmbën e 
Statujës së Lirisë

Statuja e Lirisë iu dhurua Amer-
ikës nga Franca në 100-vjetorin 
e revolucionit amerikan. Simboli 
i saj është liria, demokracia dhe 
shfuqizimi i skllavërisë. Ky është 
pikërisht kuptimi që mbart zinxhiri 
i shkëputur nga këmba e statujës, 
fundin e epokës së skllevërve.

Mona Lisa e Isleworth-it
Në të gjithë historinë e artit njihet 

përpjekja e piktorëve për të riprod-

huar figurën e Mona Lisa-s. Por 
besohet se ekziston një tjetër portret 
i saj, i pikturuar nga vetë Da Vinci, 
dhe se kjo nuk është një kopje. 
Thuhet se versioni i dytë i pikturës 
ka ndryshim pak në perspektivë. 
Aludimet se kjo pikturë është risjellë 
nga piktorë të tjerë janë të shumtë, 
por ekspertët besojnë se ky është 
thjesht një version më i hershëm i 
kryeveprës së Da Vinci-t.

“The Time Capsule” 
në malin Rushmore

Gjatë ndërtimit të këtij mon-
umenti të famshëm, arkitekti i 
saj dëshironte të krijonte brenda 
shkëmbit një dhomë sekrete, ku 

'Fantazma, zëra, 
shpirtra që enden', 
disa nga vendet e 
frikshme ku s'mund 
të udhëtoni vetëm

deri në lindjen e diellit. Deri tani, 
askush nuk e ka kaluar natën brenda 
fortesë dhe kështu ngjarjet janë ende 
një mister për botën!

4. Fortesa Akershus, Oslo, 
Norvegji - Kjo është kështjella ku 
mijëra të burgosur u ekzekutuan 
gjatë sundimit nazist. Para kësaj, 
ajo shërbeu si një burg i pabesë, ku 
ushtarët trajtoheshin keq dhe në disa 
raste ishin të uritur deri në vdekje. 
Kalaja tani është bërë një nga vendet 
e përhumbura në vend!

5. Lawang Sewu Semarang, 
Indonezi - I famshëm si vendi më 
i frikshëm dhe më i frikshmi në 
Indonezi, Lawang Seëu pa një seri 
vrasjesh dhe torturash brutale. Gjatë 
Luftës së Dytë Botërore, ushtarët 
japonezë përdorën bodrumin e 
kësaj strukture si një terren vrasës. 
Por përpos kësaj, një zinxhir i disa 
incidenteve të tjera të tmerrshme 
gjithashtu u zhvillua këtu. Midis ng-
jarjeve drithëruese në Lawang Sewu, 
fantazma e një gruaje holandeze dhe 
shpirtrat me kokë të prerë janë më të 
njohurat.

6. Stacioni i trenit Częstochowa, 
Poloni - Askush nuk e di pse ky 
stacion treni është mbyllur paprit-
mas! Pikëpamja e tij e mërzitshme, 
ndryshkja e hekurudhave, trasetë 
dhe motorët e prishur vërtetojnë se 
dikur ky ishte një stacion i stërhollu-
ar. Megjithatë, tani është më shumë 
një vend i frikshëm në Poloni dhe 
tërheq vetëm fotografë dhe kërkues 

të aventurave.
7. Wonderland Amusement Park 

- Pekin, Kinë - Struktura e tij masive 
dhe e papërfunduar e bën atë një 
nga vendet më të frikshëm në Kinë. 
Megjithëse ndërtimi i këtij parku 
zbavitës ishte gati në përfundim, kur 
u ndalua për shkak të disa mos-
marrëveshjeve me qeverinë lokale. 
Që atëherë, parku është i braktisur 
dhe njerëzit shpesh kanë frikë të 
hyjnë brenda tij.

8. Qyteti Nënujor, Shicheng, 
Kinë - Qyteti Shicheng apo 'Lion 
City' në Kinë që daton rreth 1400 
vjet më parë është gjithashtu një 
nga vendet më të frikshme në tokë. 
Dikur epiqendra e Kinës, sot qyteti 
ndodhet nën ujë pasi kur u ndërtua 
hidrocentrali i lumit Xin'an i gjithë 
ky qytet u zhyt nën liqenin Qiandao.

9. Stacioni hekurudhor Canfranc, 
Spanjë - Megjithëse ky stacion 
hekurudhor luajti një rol të rëndë-
sishëm në sistemin hekurudhor 
ndërkombëtar të Spanjës, u mbyll 
papritur pas një aksidenti në vitin 
1970. Me asnjë veprimtari njerëzore 
që nga ajo kohë, një herë një stacion 
popullor tani është kthyer në një 
qytet fantazmë.

10. Gulliver's Travels Park - 
Kawaguchi, Japoni - Kur ky park 
zbavitës filloi të ekzistonte, askush 
nuk do të kishte menduar se do të 
përfundonte me një fund të tillë trag-
jik! I vendosur në afërsi të Mt Fiji 
dhe të pyllit të “shpifur” Aokigahara 
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Mistere

Misteret që karakterizojnë 
shtatë mrekullitë e botës
Kur vizitojmë ndonjë monument të rëndësishëm jashtë vendit, në fillim 

mësojmë të dhënat historike për të, ato që i dinë të gjithë, data (që nuk 
do t’i mbajmë mend kurrë), etj. Megjithatë, bashkë me këto informacione ka 
edhe disa të vërteta të fshehura, që nuk i dinë të gjithë. Ja, cilat janë të fshehtat 
e 7 mrekullive të botës. 

Moai, Ishulli i Pashkëve, Polinezi
Për statujat e lashta që gjenden në këtë ishull ekzistojnë teori të ndryshme, 

një nga të cilat thotë se ato janë përgjegjëse për vdekjen e banorëve të ishullit. 
Lëvizja e tyre me anë të trungjeve të pemëve shkaktoi shkatërrimin e pyjeve, 
uri, luftë dhe kanibalizëm. Megjithatë, imazhet satelitore të ishullit në vitin 
2005 kanë treguar rrugët që janë krijuar që nga gurorja ku u gdhendën këto 
statuja, të cilave iu vunë litarë në lartësinë e kokës dhe duket se më pas u 
transportuan me grupe të vogla njerëzish.

Taxh Mahal, Agra, Indi
Legjenda thotë se pas përfundimit të Taxh Mahalit, Shah Jahani urdhëroi të 

priteshin duart e ndërtuesve, në mënyrë që ata të mos ndërtonin më diçka kaq 
të bukur (megjithëse nuk ekzistojnë prova të shkruara që mund ta vërtetojnë 
këtë teori). Eleganca e këtij mauzoleu mund t’i dedikohet konceptimit të tij 
inteligjent, sepse ai nuk duket aspak nga pylli. Arkitekti i dizenjoi minaretë e 
tij me një përkulje minimale nga jashtë, në mënyrë që, në rast tërmeti, ato të 
binin larg kupolës së çmuar të mauzoleut.

Stounhenxh, Angli
Jashtëtokësorët, druidët dhe qenie të tjera mitologjike kanë qenë protago-

nistë në teoritë që qarkullojmë për ndërtimin e Stounhexhit (Stonehendge). Por 
pse u ndërtua ai? Studimet e kohëve të fundit tregojnë se u ndërtua për të festuar 
ekuinoksin e dimrit dhe jo të pranverës, siç mendohej deri tani. Shumica e mon-
umenteve të zonës janë drejtuar nga lindja dhe perëndimi i diellit në solsticin e 
dimrit, ndërsa dhëmbët e derrit të gjetura rrotull monumentit, tregojnë se ata ha-
nin më shumë mish derri për të festuar faktin që ditët do të fillonin të zgjateshin 
paskëtaj. Përsa i përket mënyrës se si u ndërtua, thuhet se në vitet 2600 p.e.s. 
u transportuan disa gurë ndërtimi ngjyrë blu me anë të trapeve lundruese nga 
kodrat Preseli në Uellsin perëndimor. Baza e çdo blloku guri u vendos me leva 
në hendek dhe në vazhdim, me ndihmën e skelave, u vunë blloqet horizontale.

Kulla Eifel, Paris, Francë
Ajo u ndërtua në vitin 1889 si hyrje për ekspozitën ndërkombëtare Unev-

ersell, por edhe për përvjetorin e Revolucionit Francez. I pari, që i ngjiti 1710 
shkallët e saj deri në majë ishte vetë zoti Eifel. Me lartësinë e saj prej 324 me-
trash, kulla shërbente si antenë satelitore, prej së cilës gjermanët u dërgonin 
sinjale të koduara forcave të tyre gjatë Luftës së Dytë Botërore. Në kohën 
tonë, çdo 7 vjet përdoren 50 tonë bojë për ta lyer monumentin që quhet si pikë 
referimi e Parisit, por që në fillim, kur u ndërtua, u karakterizua si… joestetik.

Muri i Madh Kinez, Kinë
Në fillim, në shekullin e 16-të, ai u ndërtua me gurë dhe baltë, por perandori 

Jiajing e shndërroi në një… dragua të gurtë. Miliona punëtorë punuan për ngritjen 
e murit dhe kullave. Sipas të dhënave, një pjesë e tij, 3 kilometra e gjatë, u përfun-
dua në 600 ditë nga 300 punëtorë. Megjithëse ka famën se është i vetmi ndërtim i 
njeriut që mund të shihet nga Hëna, Muri i Madh në realitet mund të shihet vetëm 
me lente speciale nëse je duke fluturuar në një orbitë të ulët nga Toka.

Al Kazneh, Petra, Jordani
Kulla e Thesarit (Al Kazneh) përbën diamantin e qytetit të lashtë të Petrës, 

në Jordani. Ajo është vetëm 2 mijë vjeçare, por është nga monumentet më të 
vizituara në botë dhe ka qenë edhe skenar filmash (shihni “Indiana Xhoun-
sin”). Thuhet se ajo u gdhend nga lart poshtë dhe se vrimat në sipërfaqe të saj 
të mashtrojnë, pasi janë krijuar më pas nga vandalët.

Piramida e Keopsit, Egjipt
Piramida e Madhe e Gizës, që bën pjesë në 7 mrekullitë e Botës së Vjetër, 

e vetmja që ka mbijetuar deri në ditët tona, ishte ndërtesa më e madhe e botës 
deri në vitin 1889, kur u ndërtua Kulla Eifel. Ajo u konceptua me qëllim që të 
kishte vetëm tri dhoma, por u desh forca e madhe e punës së 30 mijë njerëzve 
që të ndërtohej. Sipas të dhënave të marra nga studimet, në lidhje me mënyrën 
e tyre të jetesës dhe duke analizuar shkrimet e lashta nëpër mure, duket se këta 
nuk ishin skllevër, por punëtorë me eksperiencë.

gjeneratat e reja të njiheshin dhe 
të merrnin çdo lloj informacioni 
në lidhje me historinë e Amerikës. 
Kështu ata krijuan një shpellë në 
pjesën e pasme të statujës së Abra-
ham Lincoln-it. Edhe pse projekti 
mbeti i papërfunduar, pas vdekjes 
së arkitektit, 50 vite më vonë, në 
hapësirën e krijuar u vendosën kopje 

dokumentesh shumë me rëndësi dhe 
kujtime të presidentëve të ndryshëm, 
që shërben sot si dëshmi e historisë 
së SHBA-ve.

Pamja e vërtetë e Sfinksit
Statuja më e vjetër e botës sigur-

isht që mbart mistere që nga krijimi 
i saj. Për pamjen e këtij monu-

menti ka patur gjatë gjithë kohës 
komente. Disa ekspertë besojnë se 
Sfinksi origjinal ka patur kokën e 
një luani dhe shumë më vonë është 
gdhendur fytyra e një njeriu. Kjo 
shpjegon gjithë dyshimet rreth 
diferencës së madhe midis trupit 
gjigant dhe kokës së vogël.

Ura Golden Gate
Ura Golden Gate ka qenë gjith-

monë në fokusin e fotografive më 
të bukura të shkrepura ndonjëherë. 
Por ajo që ne nuk dimë, është se 
për ndërtimin e saj ka patur shumë 
debate me Flotën e SHBA-ve. Pasi 
u dha leje për ndërtimin e saj, flota 
dëshironte që ngjyra e kësaj ure të 
ishte me vija të zeza dhe të verdha, 
në mënyrë që të ishte e dukshme 
dhe në raste mjegulle. Por kjo u 
kundërshtua nga arkitekti i urës, 
i cili vendosi ta lyente me ngjyrë 
portokalli të errët. Në këtë mënyrë, 
përveçse do të ishte e dukshme në 
çdo situatë, do të afeksiononte të 
gjithë ata që e shihnin.

ose “pyllit të vetëvrasjeve ', kishte 
arsye të dukshme për t'u mbyllur.

11 Shtëpia e UFO-ve në San 
Zhi, Tajvan - Megjithëse ndërtimi i 
këtij fshati filloi me energji të plotë, 
ai shpejt u përzier me pluhur dhe 
ndërtimi nuk u përfundua! Arsyeja, 
pse të gjithë e braktisën vendin e 
ndërtimit dhe qytetin është ende i 
panjohur në botën e jashtme!

12. Château de Brissac, Maine-
et-Loire, Francë - Kaloni një natë në 
këtë kështjellë të mallkuar dhe mund 
të takoni Zonjën e Gjelbër! Sidoqoftë, 
mos guxoni të shikoni në fytyrën e 
saj; ka pasur raste, kur të ftuarit në 
kështjellat u ligështuan duke parë 
fytyrat e tyre të frikshme me vrima në 
vend të syve dhe hundës!

13. Fort George, Citadel, Nova 
Scotia, Kanada - Një trokitje e 
papritur në derë mund të të nxisë që 
të hapësh derën, por në këtë ndërtesë 
300 vjeçare nuk mund të gjesh dikë 
të hapë derën! Pse ndodh kjo? E 
pra, fantazmat që banojnë në këtë 
fortesë janë personat më të mirë për 

t'ju përgjigjur! Por, a doni akoma një 
përgjigje? Dhe nëse guxoni të ek-
sploroni më shumë, gjithashtu mund 
të hasni një grua të moshuar duke 
shikuar veten në pasqyrë ose një 
grup fantazmash që bisedojnë rreth 
tryezës dhe shumë më tepër!

14. Kalaja e Shpresës së Mirë - 
Cape Town, Afrika e Jugut - Zëra 
të çuditshëm dëgjohen në të gjithë 
zonën, hapat e frikshëm poshtë 
shkallëve dhe britmat që mund të 
shkaktojnë mpiksjen e gjakut; a besoni 
në këto ngjarje të çmendura? Nëse 
jo, duhet të vizitoni Kështjellën e 
Shpresës së Mirë dhe t'u kërkoni ro-
jeve që i kanë dëshmuar prej shekujsh.

15. Miniera e Mirny Diamond, 
Siberia Lindore, Rusi - Kjo histori e 
minierës së braktisur në Rusi me sig-
uri do t`ju magjepse! Megjithëse mini-
era është e mbyllur tani, ende askush 
nuk është në gjendje të shpjegojë pse 
helikopterët që fluturonin mbi vrimat e 
minierave ishin thithur në të!

16. Ura e Overtoun, Skoci - 
Thuhet se kafshët mund të ndjejnë 

ngjarje të panatyrshme ose ngjarjet 
para njerëzve. Është thënë gjithashtu 
se qentë në mesin e kafshëve janë 
më të ndjeshme në këtë drejtim. 
Duke ditur të gjitha këto, a do të 
besonit nëse dikush ju thotë se çdo 
muaj, qentë kryejnë vetëvrasje në 
këtë urë? Tingëllon e pabesueshme, 
por e vërtetë!

17. Eyam, Derbyshire, Angli 
- Ndonëse një epidemi natyrore i 
detyroi lokalet që të evakuonin këtë 
vendbanim në Angli, ende mund të 
dëshmohet se një vajzë e re kalon 
nëpër rrugët e ngushta të fshatit. 
Sipas tregimeve që kanë të bëjnë 
me Eyam, kjo vajzë u identifikua 
si Sarah Mills, e cila dikur ishte 
një shërbëtore dhe ende po kërkon 
rrugën e saj drejt botës tjetër!

18. Helltown, Ohajo, SHBA - Jo 
vetëm një a dy, por disa histori të 
tmerrshme janë të lidhura me Hell-
town. Ndërsa disa pohojnë se është 
një qytet mutant, disa njerëz thonë se 
e kalojnë këtë qytet për të praktikuar 
vargjet dhe ritualet satanike. Dhe, në 
rast se doni të gjeni të vërtetën, mund 
të guxoni të kaloni një natë në këtë 
qytet drithërues në Ohajo!

19. Stull Cemetery, Kansas, Shte-
tet e Bashkuara - E quajtur "porta 
për në ferr", varrezat Stull në SHBA 
janë takimi i praktikës okulte. Beso-
het se biri i Satanit ishte varrosur në 
këtë varrezë dhe që atëherë, Satani 
e viziton këtë sipërfaqe në mesnatë; 
gjatë Halloween.

20. Kalaja Bran, Rumani, 
Rumani - E njohur edhe si Kalaja e 
Drakulës, askush nuk e di saktësisht 
se çfarë banon midis mureve të 
errëta të kësaj kështjelle. Sapo u mor 
në zotërim nga një vrasës i rreptë 
dhe i pamëshirshëm kjo kështjellë 
mbulohet nga misteret. Një natë 
e kaluar në këtë kështjellë është e 
mjaftueshme për t'ju bërë të ndieni 
praninë e shpirtrave!

21.Kodra e Kryqeve, Lituani - 
Më pak e frikshme dhe më shumë 
një vend pelegrinazhi, kjo kodër 
është e mbushur me qindra dhe 
mijëra kryqe të shenjtë. Njerëz nga 
e gjithë bota vizitojnë këtë kodër 
të shenjtë dhe lënë pas një kryq të 
shenjtë për të përmbushur dëshirën e 
tyre. Sidoqoftë, kur vjen puna për të 
kaluar një natë në këtë kodër, vetëm 
disa mund të guxojnë! 
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Opinion

Shpallje Ankandi III, per pasurine Ambjent Tregtar, me sip.47.5 m²,me 
adresë Plazh 13, kati perdhe, ne pronesi te Shkelqim Qamo, Zona Kadas-
trale: 8518, Numri i Pasurisë: 39/184-N2, në vlerën 54,720 Euro. Ankadi 
perfundon me datë 26.06.2019 .
Vendi ku do te zhvillohet ankandi i shitjes se sendit eshte salla e 
mbledhjeve pranë Shoqërisë Përmbarimore Gjyqësore Private “TDR 
Group”sh.p.k, e cila gjendet ne adresen: 

BULEVARDI “GJERGJ FISHTA”, KULLA 5, KATI 11, NUMËR.54 – TIRANË

Lloji i prones: Apartament, me sip.132.7 m². Vendi i ndodhjes: Rr. “Mihal Grameno”, Tiranë.
Zyra Vendore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Tiranë, Zona Kadastrale: 
8150, Numri i Pasurise: 7/238+1-29, Volumi 33, Faqe 150, Indeksi i Hartës: TR; P-13
Ne vleren e 95.544 (nentedhjete e pese mije e peseqind e dyzete e kater) EURO
Vendi ku do të zhvillohet ankandi i shitjes së sendeve është salla e mbledhjeve e Shoqerise se 
Permbarimit “TDR GROUP” sh.p.k. e cila gjendet në adresën: BULEVARDI “GJERGJ FISHTA” KULLA 
NR. 5, KATI I 11-TË, NR.54 TIRANË. Ankandi për shitjen e sendit të paluajtshëm shpallet sot dhe do 
të qëndrojë i publikuar deri më datë 28.06.2019.

N
ë debatin që ka përf shirë sot 
vendin, në  lidhje me qën-
drimin e Presidentit Ilir Meta 
për shfuqizimin e vendimit, 
me të cilin ai vetë kishte ven-
dosur mbajtjen e zgjedhjeve 

lokale, janë krijuar “llogore” qëndrimesh 
dhe opinionesh, që në thelbin e tyre nuk 
kanë dalë dot nga bindja, ose më keq 
akoma, nga mbështetja politike. Në fakt, 
sot në Shqipëri, është e vështirë të gjesh 
një të djathtë i cili të mbajë një qëndrim 
pro të majtës, dhe e kundërta, edhe kur 
ai vendim është i vërtetë dhe i drejtë, 
dhe i bazuar në ligj, ose të paktën edhe 
sikur të mos jetë kështu, por atë vendim 
e kërkon e “mira e atdheut”.

Nuk jam për të gjykuar mendësinë e 
askujt, pasi përtej bindjeve dhe ndasive 
politike, secili prej nesh ka në dorë të 
arsyetojë në paanshmëri për t’i dhënë 
përgjigje një çështjeje apo situate të 
caktuar. Gjithsesi, e bazuar vetëm mbi 
parashikimet ligjore, në interpretimin e 
Kushtetutës dhe të Kodit Zgjedhor, edhe 
pse jam e ndërgjegjshme se debati teorik 
është i vështirë për t’u zhvilluar, pasi në 
Shqipëri qëndrimin “pro” apo “kundër” 
e anatemon një shkrues si “të majtë 
kundër të djathtës” apo anasjelltas.

Gjykimet apo opinionet për një fakt 
juridik janë tejet delikate, kurrë nuk 
duhet të jenë sipërfaqësore, duke iu 
referuar një ose dy normave të veçanta, 
por duhet padyshim t’i përmbahen në 
interpretim shqyrtimit të tërthortë të 
shumë dispozitave ligjore, ku mbi të 
gjitha rolin kryesor e ka Kushtetuta ose e 
quajtura ndryshe “ligji i ligjeve”. Së pari: 
A ka të drejtë Presidenti i Shqipërisë, 
zoti Ilir Meta, në ushtrimin e kompe-
tencave të tij si kryetar i shtetit, dhënë 
nga Kushtetuta, për të shfuqizuar një 
vendim të cilin ai vetë disa muaj më parë 
e kishte dekretuar (çdo vendim i marrë 
nga Presidenti në gjuhën teknike ligjore 
quhet Dekret).

Së dyti: Ku e bazon ai këtë vendim, 
pasi sikurse e dimë të gjithë, çdo aktivitet 
i institucioneve shtetërore, përfshirë këtu 
edhe Presidentin e Republikës, i cili është 
institucioni më i lartë në përfaqësim të 
shtetit, duhet të jetë i bazuar në ligj. Apo, 
ai ka të drejtë ta bazojë vendimin e tij, 
edhe në të drejtë (dhe këtu prekim një 
debat të hapur në lidhje me raportin ligji 
përballë së drejtës).

Në lidhje me pyetjen e parë do 
të përgjigjesha duke thënë se, po të 
shqyrtohen me vëmendje të gjitha dis-

E drejta dhe Kushtetuta 
në anën e PresidentitNga Gelanda Shkurtaj 

dhe shumë kuptimplote, të cilat, si të 
para veçmas ashtu edhe të interpretuara 
së bashku e në vazhdimësi, bazuar në 
parimin e vetësanksionuar se Kushtetuta 
interpretohet në tërësinë e saj, legjitimo-
jnë veprimtarinë e Presidentit, jo vetëm 
në kryerjen dhe zbatimin e detyrës së tij 
si kryetar i shtetit, por edhe si mbrojtës 
i të drejtave dhe lirive themelore të 
nënshtetasve dhe i unitetit kombëtar.

Kushtetuta në shumë sisteme jurid-
ike, për nga pikëpamja e hierarkisë së 
burimeve të së drejtës, qëndron në krye 
(ose për të përdorur një gjuhë të thjeshtë 
në të gjithë morinë e ligjeve, rregullor-
eve, marrëveshjeve ndërkombëtare, 
urdhrave, udhëzimeve, pra, akteve 
normative në përgjithësi, ajo është e 
para). Presidenti i Republikës, tashmë 
nën petkun e kryetarit të shtetit, i gjen-
dur në një moment të rëndë dhe kritik 
ku tashmë ndodhet vendi i tij, i nisur 
katërcipërisht nga parimi dhe idetë se 
ruajtja e unitetit kombëtar, garantimi i të 
drejtave dhe lirive themelore, mosçuarja 
e vendit në një konflikt civil, dalin në një 
plan shumë më të rëndësishëm se një 
datë kalendarike, argumenton se bazuar 
në nenin 1 paragrafi 3, nenin 3, nenin 15, 
nenin 45, nenin 86 paragrafi Irë, nenin 
92 dhe nenin 93 të Kushtetutës, se:

-Së pari, se ligji më i lartë në Repub-
likën e Shqipërisë, pra, Kushtetuta, i 
njeh vetëm atij të drejtën e përcaktimit 
të datës së zgjedhjeve parlamentare, 
vendore dhe atyre për referendum dhe 
asnjë organi tjetër publik;

-Së dyti, se vendimmarrja e tij për 
datën 30 qershor 2019, u ndërmor 
sipas parashikimeve të nenit 8 të Kodit 
Zgjedhor (periudhat zgjedhore), në një 
moment kur klima politike, edhe pse an-
tagoniste, ishte e qetë dhe jokonfliktuale;

-Së treti, sepse për shkak të ndry-
shimeve të thella politike e ligjore, ku 
partitë politike të opozitës dorëzuan në 
grup mandatet e tyre të deputetëve, ku 
brenda afateve ligjore ato nuk janë reg-
jistruar në KQZ, duke argumentuar se nuk 
kanë klimë për të besuar në një poçes 
votimi të ndershëm dhe asnjanës;

– Së katërti, duke qenë se vendi 
ndodhet në kolapsin më të rëndë të 
sistemit gjyqësor, duke nisur që nga 
mungesa e Gjykatës Kushtetuese dhe 
mosfunksionimi i plotë i Gjykatës së 
Lartë, fakt ky që sjell një shkelje të rëndë 
të parimit të ndarjes dhe balancimit të 
pushteteve, gjë e cila nënkupton se sot 
kemi një legjislativ dhe një ekzekutiv, 

pozitat në parashikim të Kushtetutës së 
Shqipërisë, të cilat i referohen figurës dhe 
kompetencave të Presidentit, në lidhje 
me procesin e zgjedhjeve në përgjithësi 
dhe atyre vendore në veçanti, ato përm-
blidhen kryesisht në nenet që shkojnë 
nga 86 deri në 94. Në lidhje me çështjen 
në fjalë, tagri i Presidentit gjendet në 
nenin 92, nen ky që liston me radhë 
kompetencat që ushtron një President 
Republike në detyrë, dhe në pikën “gj” të 
këtij neni flitet edhe për caktimin e datës 
së zgjedhjeve. Bazuar mbi këtë dispozitë, 
Presidenti Meta ka dekretuar datën 30 
qershor 2019 si datë për mbajtjen e 
zgjedhjeve lokale.

Shtrohet pyetja, nëse është e 
mjaftueshme vetëm kjo dispozitë në 
vendimmarrjen e Presidentit për datën e 
zgjedhjeve. Përgjigjja është jo, pasi në këtë 
pikë Kushtetuta duhet të lexohet së bashku 
edhe me dispozitat e veçanta të Kodit 
Zgjedhor, i cili përbën ligjin “organik” ku ba-
zohet i gjithë procesi zgjedhor në Shqipëri.

Po çfarë thotë Kodi Zgjedhor në 
lidhje me caktimin e datës së zgjedhjeve 
vendore nga ana e Presidentit? Ky Kod 
përgjigjet për këtë fakt në nenin 10, duke 
thënë se mënyra se si Presidenti duhet 
të marrë këtë vendim duhet të bëhet në 
zbatim të nenit 9 të Kodit Zgjedhor. Duke 
ecur më tej dhe kërkuar në përmbajtjen 
e nenit 9, ky i fundit jo vetëm thotë se 
këtë vendim e merr Presidenti, por na 
kthen edhe një herë në Kushtetutën e 
Shqipërisë, dhe konkretisht në nenin 65 
të saj, duke thënë se vendimmarrja e tij 
duhet të bëhet në përputhje të këtij neni.

Në mënyrë të thukët, këto dispozita 
thjesht thonë: – është Presidenti i Re-
publikës që dekreton datën e zgjedhjeve 
për të gjithë territorin, brenda disa 
afateve të përcaktuara që shkojnë nga 
15 mars-30 qershor, ose 15 shtator 30 
nëntor; – baza ligjore në mbështetje të 
kësaj kompetence, dhënë Presidentit, 
gjendet në përmbajtje të Kushtetutës 
dhe Kodit Zgjedhor; – parashikimet e 
datave duhet të bëhen në përputhje 
me mbarimin e mandatit të Kuvendit 
apo me shpërndarjen e tij, në rast se 
ka. Atëherë, këtu duhet kërkuar edhe 
momenti më i rëndësishëm, në lidhje me 
problemin e shtuar, pra, ka apo nuk ka të 
drejtë Presidenti, vetëm në përmbajtje të 
këtyre dispozitave që të shfuqizojë ven-
dimin e mëparshëm? Përgjigja është se 
nga pikëpamja juridike nuk ka një qartësi 
për këtë fakt. Pra, e thënë ndryshe, në 
asnjë nga këto dispozita nuk thuhet tek-

stualisht, as që Presidenti ka të drejtë të 
shfuqizojë vendimin e tij të mëparshëm 
dhe asnjë dispozitë që shprehimisht të 
ndalojë Presidentin e Republikës që të 
mos e bëjë një veprim të tillë, pasi është 
antikushtetues e kështu me radhë.

Në këtë pikë, secili gjykim i dhënë nge-
let në suazën e një interpretimi personal 
juridik, ndaj gjykoj se është e pavend çdo 
bindje kokëforte, qoftë në favor apo qoftë 
në kundërshtim, qoftë kombëtare apo 
ndërkombëtare. Lind e drejtë pyetja: kush 
do të ishte individi apo institucioni, i cili do 
të na përgjigjej për këtë?

Padyshim përgjigja shkon “si gjuha ku 
dhemb dhëmbi”, te Gjykata Kushtetuese 
e cila përbëhej nga juristë të karrierës, 
të përgatitur dhe të cilët na kanë 
dhënë shembull të një vendimmarrjeje 
asnjanëse, të përgjegjshme, efikase 
dhe largpamëse në kuptimin e qën-
drueshmërisë në kohë. Do të ishin vetëm 
këta zotërinj dhe vetëm ky institucion 
që do t’i përgjigjeshin Presidentit nëse, 
kthehem e përsëris, vetëm në interpre-
tim të këtyre dispozitave kishte apo jo 
të drejtë të shfuqizonte vendimmarrjen 
e tij. Kësisoj, është e kotë të shpjegoj 
gjendjen në të cilën gëlon sot Gjykata 
Kushtetuese, pasi të gjithë duhet ta 
pranojmë njëzëri se Reforma në Drejtësi 
na u kthye në mungesë të institucioneve 
që japin drejtësi.

Pra, përpara se të ndërmerrej 
implementimi i Reformës në Drejtësi, 
juristët këshilltarë të politikanëve, duhet 
t’i bënin pyetjen vetes si duhej futur kjo 
reformë dhe si duhej zbatuar, në mënyrë 
që nesër, vendimi të mos na kthehet 
kundër dhe ta çoj vendin dhe gjyqësorin 
në kolaps total?!

Sot nuk e kemi këtë Gjykatë për t’i 
dhënë një përgjigje Presidentit, gabove 
apo jo, si edhe ta “ndëshkojmë” atë në 
rast gabimi! Në lidhje me pyetjen e dytë, 
se ku e ka bazuar vendimmarrjen e tij 
Presidenti, këtu ka shumë për të folur 
dhe është kolona ku qëndron e gjithë 
ngrehina arsyetuese e tij. Po të lexohet 
me vëmendje shpjegimi i dhënë në 
shfuqizimin e dekretit për zgjedhjet, nuk 
prek aspak kundërargumentimin, nëse ai 
është i legjitimuar të veprojë në përputh-
je me nenet 92, 65 të Kushtetutës dhe 
nenet 9, 10 të Kodit Zgjedhor.

Presidenti i Republikës gjen të gjithë 
bazën e arsyetimit të tij për shfuqizimin, 
vetëm dhe vetëm në Kushtetutën e Re-
publikës së Shqipërisë, por tashmë duke 
iu referuar një serë dispozitave të veçanta 

por na mungon një pushtet i tretë dhe 
i domosdoshëm sikundër është gjyqësori;

– Së pesti, duke konsideruar insistimin 
nga ana e Partisë në pozitë udhëheqëse 
të vendit, e cila deklaron pjesëmarrjen e 
vetme në zgjedhje, duke neglizhuar dhe 
injoruar parimet e demokracisë, Kushte-
tutën, Konventën Europiane për të drejtat 
e njeriut. Në këtë mënyrë, rezultatet e 
dala nga ato zgjedhje do të përfaqësonin 
vullnetin e cunguar të zgjedhësve 
shqiptarë dhe kjo është në kundërshtim të 
plotë me parimet demokratike, si edhe do 
të krijonte premisat, jo fort të munguara 
së fundmi, për rikthimin e një sistemi 
diktatorial në vend;

– Së gjashti, ky rol, njohur atij me 
Kushtetutë, nuk është rastësor, por është 
në zbatim të tagrit që ka Presidenti i Re-
publikës për të ruajtur unitetin kombëtar, 
duke nënkuptuar në këtë mënyrë se 
zgjedhjet, të kujtdo rangu qofshin, nuk 
duhet të çojnë në një konflikt civil, se ato 
duhet të kenë pjesëmarrje gjithëpërf-
shirëse të qytetarëve, ose të paktën të 
mos iu pengohet e drejta e pjesëmarrjes 
në mënyrë të lirë dhe demokratike;

– Së shtati, se një sjellje e tillë nuk 
ndihmon, por përkundrazi pengon integ-
rimin e Shqipërisë pranë BEsë në të gjitha 
aspektet, ekonomike, sociale, juridike, 
marrëdhënieve ndërkombëtare, pra, do 
të çonte pa hezitim në një vetëkufizim 
brenda territoreve të saj; Në vijim të sa 
më sipër, arsyetimi për të gjykuar ven-
dimmarrjen e Presidentit të Republikës 
jo vetëm është i bazuar në Kushtetutë, 
por edhe në të drejtë, duke iu referuar në 
një kuptim më të gjerë konceptit të së 
drejtës në përmbajtje të tij.

Argumentimi duhet kërkuar në ato 
aspekte të Kushtetutës dhe të kompe-
tencave të Presidentit, të cilat garantojnë 
lirinë, barazinë, shmangin konfliktin 
dhe i japin mundësinë çdo shqiptari që 
në mënyrë demokratike të zgjidhet e të 
jetë i zgjedhur, dhe kjo quhet drejtë-
si! Gjithsesi, nuk është aspak për t’u 
anashkaluar fakti se, marrja kohë nga 
ana e Presidentit për të vendosur një 
datë tjetër zgjedhjesh brenda afateve 
kushtetuese, në një këndvështrim tjetër 
është dhënie kohe ndaj aktorëve politikë, 
që të negociojnë gjuhën e përbashkët 
për të dalë nga kriza, pasi koha e partive 
moniste është zhdukur me rrëzimin e 
bustit të një diktatori, ku Shqipëria tregoi 
se ka marrë një herë e mirë vendimin e 
saj ndaj diktatorëve se: “nuk i do më!”

*Lektore e së Drejtës
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Vendimi 

Sekuestrohet gjysmë toni drogë në Itali
Nga një kontroll në të cilin u 
gjetën 25 kg mariuanë, policia ar-
riti të gjurmojnë një nga burimet e 
shpërndarjes, në rajonin e Marche. 
Strategjia e re e Kuesturës së Tori-
nos ka për qëllim të godasë trafikun 
e drogës, në vend të shitjes me pa-
kicë, me qëllim të kërkimit të furni-
zuesve të drogës.

Operacioni i fundit i Skuadrës 
Lëvizëse të Torinos ka kapur një 
depozitë reale të destinuar për të 
furnizuar sheshet e ku shpërndahej 
rregullisht drogë në Torino. Heti-

mi filloi më 11 qershor, kur një pa-
trullë policie bllokoi, kontrolloi dhe 
arrestoi dy shqiptarë të identifikuar 
si: Elvis Petraj, 32 vjeç dhe Elis Ve-
laj, 19 vjeç, të cilëve iu gjet se pose-
donin, 25 kg mariuanë, të fshehur 
në mjetin e tyre: Fiat 500L të cilin e 
kishin marrë me qira. Ishte e qartë 
se të dy kishin marrë sasinë e drogës 
nga një depo dhe ishin gati për të 
bërë një dërgesë në Torino. Përgjimi 
i telefonave të tyre bëri që policia të 
ndiqte udhëtimin e tyre derisa arritën 
në provincën e Pesaro Urbino. Më 

14 qershor, duke punuar me Skuad-
rën Flying të kryeqytetit Marche, fok-
usi ishte në qytetin e Gabicce Mon-
te (PU), ku u identifikuan një shtetas 
shqiptar 37-vjeçar, Aleksandër Lat-
ifaj. Gjatë kontrollit të banesës dhe 
papafingos, u gjetën pako të shumta 
të mbështjella me celofan, që përm-
banin pothuajse 500 kilogramë mar-
iuanë dhe 40 gram kokainë. Në tre 
ditët e fundit, Skuadra e Fluturimit të 
Torinos ka arrestuar gjashtë persona 
të tjerë për krime në lidhje me treg-
tinë dhe trafikun e drogës.

Edhe pse fundjavë në 
Gjykatën e Rrethit 
Gjyqësor të Elbasanit kjo 
e diel ishte një ditë pune 

jashtëzakonisht e mbingarkuar. 
Gjatë ditës së djeshme u dhanë  
rreth 20 masa sigurie për të ar-
restuarit gjatë operacioneve “Tran-
zit”,”Krasta” “Ama”. Fillimisht 
kanë filluar seancat për caktimin 
e masës së sigurisë për të arrestu-
arit e operacionit “Krasta” si dhe 
për gazetarët e arrestuar nga përg-
jimet. Seancat të gjitha u zhvillu-
an me dyer të mbyllura. Pēr të ar-
restuarit gjatë operacionit “Krasta ” 
masa e sigurisë u dha  nga gjyqtar-
ja Idush Maliqi dhe ajo e AMA-s, 
Matilda Fetahu. Ndërsa për çësht-
jen “Ama”, gjyqtare është Mat-
ilda Fetahu dhe Prokuror Ritvan 
Sukaj.  Gazetarja 40-vjeçare Sue-
la Musta, anëtare e AMA-s është 
lënë dje  nga Gjykata e Elbasanit 
nën masën arrest shtëpie pasi aku-
zohet për korrupsion për shkak të 
dhënies së një licence sipas pol-
icisë në kundërshtim me ligjin. 
Për shkak të intensitetit të punës 
dhe krijimin e kushteve normale, 
perimetri i Gjykatës së Rrethit 
Gjyqësor të Elbasanit është ven-
dosur nën masa të të rrepta sigu-
rie, ndërkohë që pas nisjes së se-
ancave, avokatët kanë kërkuar 
nga një orë e gjysmë kohë për 
të shqyrtuar materialet që u janë 
vēnë në dispozicion. Operacion-
it “Krasta” u finalizua pas disa 
viteve hetime dhe përgjimesh nga 
të cilat u mundësua dokumenti-

mi edhe i tri ngjarje kriminale të 
ndodhura vite më parë në Elbasan 
ku implikohen edhe pjestarë nga 

fisi Çapja për hakmarrjet me famil-
jen Mema dhe gjithashtu u zbulua 
dhe goditet edhe një rast korrupsio-

ni i kryer nga punonjës shtetërorë të 
Autoritetit të Mediave Audiovizive, 
duke vënë në pranga 7 persona, mes 
të cilëve dy gazetarë duke sjellë ar-
restimin e tyre. Gjatë operacionit 
të koduar “Krasta” u arrestua Flor-
enc Çapjajt, një emër i ky i njohur 
në botën e krimit, dhe 9 personave 
të tjerë. Ai u prangos për akuzën e 
tentativës së vrasjes të ndodhur 13 
vite më parë në qytetin e Elbasan-
it të ish-policit Fadil Mema. Ndër-
kohë para godinës së Gjykatës së 
Elbasanit ka patur prani të madhe 
personash ku shumica janë të afërm 
të arrestuarve, pjesmarrës në pro-
testën kundër kryeministrit në Li-
brazhd. Mes tyre janë edhe ish de-
putetë e ish ministra të PD. 

Lihet në burg 
32-vjeçari që 
vrau Shkorretin 
pas sherrit për 
parkimin 
Gjykata e Kurbinit ka lënë në burg 
Emanuel Koçën, 32-vjeçarin nga 
Tirana i cili natën e 12 qeshorit, 
vrau pranë stadiumit të Laçit 
Viktor Shkorretin pas një sher-
ri për një vend parkimi. Koca ka 
deklaruar pas arrestimit se e qël-
loi me armë Viktor Shkorretin 
duke e lënë të vdekur, pasi sipas tij, 
24-vjeçari e kishte qëlluar më parë 
me thikë, ndërsa ka shfaqur pen-
desë për krimin. “Jam penduar për 
atë çfarë kam bërë. Ai më ka qël-
luar me thikë, ndaj dhe kam mar-
rë armën dhe e kam vrarë” mëso-
het se ka deklaruar ai.Viktima ka 
patur banesën e tij fare pranë ven-
dit ku mbeti edhe i vrarë. Në një 
vend parkimi para banesës së tij 
ka ardhur për të lënë makinën au-
tori i krimit Emanuel Koca, banues 
në Tiranë, por ka hasur në kundër-
shtinë e 24-vjeçarit Viktor Shkor-
reti. Pas sherrit të nisur Koca nxori 
automatikun dhe qëlloi për vdekje 
Viktor Shkorretin.

Turistja humb 
portofolin, 
shqiptari bën 
gjestin e madh
Ai e gjeti atë dhe e dërgoi direkt 
në rajonin e policisë ndërsa ajo u 
paraqit në dhomën e mbrojtjes së 
selisë së policisë në Imperia me 
një pamje të trishtuar. Një turiste 
gjermane, shpjegoi se ajo kishte 
humbur portofolin e saj që përm-
bante para dhe dokumente. Gruaja 
ndodhej  në Imperia me pushime 
me burrin e saj ku dhe humbi por-
tofolin një ditë më parë duke ecur 
në qendër të qytetit. Shqetësimi i 
saj ishte i dukshëm në fytyrë pasi 
brenda kishte shumë para dhe do-
kumentet e nevojshme për rik-
thim në shtëpi. Policia filloi men-
jëherë analizimin e të dhënave 
dhe doli se disa orë më parë një 
shqiptar 56-vjeçar, një punonjës, 
kishte ardhur në të njëjtat zyra, 
tek një operator tjetër, për të ofru-
ar një portofol të gjetur në Piaz-
za Roma. Portofoli ishte pikërisht 
ai që kërkonte kjo turiste. Një re-
kord dhe një demonstrim i bukur 
i ndershmërisë nga ana e qyte-
tarit shqiptar. Gruaja gjermane 
mbeti e surprizuar dhe nuk mundi 
ta fshehë aspak gëzimin kur mori 
portofolin që për më tepër kishte 
çdo gjë brenda tij. Kishte të gji-
tha paratë, rreth 400 euro, kar-
tat e kreditit Visa dhe dokumentet 
e çmuara që, nëse do të humbnin, 
do ta detyronin atë të hynte në një 
proces të gjatë burokratik. Turist-
ja gjermane kërkoi të lidhej vetë 
me punonjësin shqiptar për ta fal-
enderuar personalisht.

Gjykata jep masën e sigurisë për 
të arrestuarit e operacionit “Krasta”, 
gazetarja Musta arrest shtëpie

 Gazetarja 40-vjeçare Suela Musta, anëtare e AMA-s është lënë dje  nga Gjykata e 
Elbasanit nën masën arrest shtëpie pasi akuzohet për korrupsion për shkak të dhënies 
së një licence sipas policisë në kundërshtim me ligjin

Kronikë

• Endri Çopja, 30 vjeç, lindur dhe 
banues në Elbasan
• Pçr Bledar Karaj, arrest me burg 
, lindur dhe banues në Elbasan
• Për Adem Boriçi, 61 vjeç, ar-
rest shtepie lindur e banues në El-
basan
• Për Andrea Nathanaili, 67 vjeç, 
arrest me burg ,lindur Sarandë 
dhe banues në Tiranë
• Për Suela Musta, 40 vjeç, arrest 

shtepie,lindur dhe banues në Ti-
ranë
• Për Izmir Hajdari, 51 vjeç, ar-
rest me burg lindur dhe banues në 
Tiranë
• Për Artan Drazhi, 34 vjeç, arrest 
me burg lindur dhe banues në El-
basan
• Për Ervin Tahiri, 40 vjeç, ar-
rest me burg lindur dhe banues në 
Tropojë

Masa e sigurisë:

Procesi gjyqësor
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Zbavitje

Fjalëkryqi i “Standard”

Fjalëkryqi pa skemë

HORIZONTALE
1. Eshtë letër në mëngë.
3. Moravia i Indiferentët.
9. Dy shkronja për... disa.
10. Eshtë zhurmë... insektesh.
17. I ka humburi i zalisuri.
19. Zakonisht janë në krye.
20. U shkatërrua si Hiroshima.
21. Një e Pirros nuk i vlen askujt.
23. Afërsisht në krye.
24. Ndajnë kapitujt.
26. U kompozua nga Rachmaninov.
28. Janë raportet brenda shtëpisë.
29. Binjaket në klasa.

30. Kështu vjell ai që shan e shpif.
31. I Parmës ai i Stendhal.
32. Me të bëjnë një putër.
35. Një verë në... Paris.
36. Janë kolosë.
38. Qytet zviceran.
40. Eshtë fikse pa fe.
42. U hahet... të fejuarve.
43. Ai 1 : 0 është minimal.
46. Gjysma e stilit.
47. Janë litarët e Tarzanit.
48. Zbarkojnë nga deti dhe nga ajri.
49. Kufizojnë një hektar.
50. Vuante etjen e përjetshme.

52. Jetojnë në Abuja.
54. Chagall, që qe piktor.
55. Mund të jetë dhjamor.
57. ...duhet të godasë një... bomber.
58. Kështu mbyllet dera.
60. Lokale mund të jetë edhe për operacion.
64. Një yll... Hollywood-it.
66. Janë të... fiksuar.
68. Diana, këngëtare.
69. Mund të jenë me harqe.
70. Një element me simbol N.
71. Kros mesfushor.
VERTIKALE
1. …Romeo në makinë.

HORIZONTALE
1. Në fund të pritjes.
  -Është e zezë me shkrime për krime
  -Në fund të krahut
  -I katë ndryshme harta
  -Gjsymë eksodi.
2. Është tatimi  -Inicialet e Delon
  -Janë tek në rebus
  -Lumi mbi një Frankfurt
  -Kush del... mbron
3. Një Fatos poet
  -Është kurë me rreze dielli.

4. Marubi i fotografisë
 -Tri të parat në lavjerës
  -Janë edhe ata funksionalë.
  -Kështu përfundon një spiun
5. Nolde piktor.
  -Kështu është rritja pak e ngapak.
  -Gjysmë britme.
6.Zanore fature.-Një avion me... qira.
  -... break për set
  -Kush është nuk tutet.
7. Është si asteroid.  -Rene aktore.
  -Këndohet në opera.

8. Ilion Lika.
  -Qyteti ku u vra John Kennedy.
  -Uzinë Elektromekanike.
  -Në krye të radhës. 
  -... King Cole
9. Një shtresë bitumi në rrugë.
  -Tenis pa   çifte.
  -Ekstremet e ndeshjes.
  -Shkruhet me shkurtime
10. Nisje pa ne  -Tutje pa çifte.
  -Thahet me bonifikim.
  -Janë për të mëbshtjellë foshnjat.

11. Parashtesë zmadhuese.
  -Në hyrje të sallës.
  -Mbyllin kënde.
  -Dënoheshin nga inuizicioni të tillë.
12. Janë poetët si Ungaretti.
  -Zemeckis regjisor.  -Raste pa re.

VERTIKALE
1. Si morale.  -Fundi i garës.
2. Derisa janë në fund.
  -Andrea aktore.
3. Gjysmë steril
3. E ka simboli K një i tillë
  -Një i pastër në mal.
4. Janë të ndryshme në kusur
  -Qytet në Angli.
  -Inicialet e Mitchum që qe aktor.
5. Skuadra merengue
  -William Howard, president SHBA
6. Janë ngastra.
7. Kush është beson kollaj.
  Një detaj.
8. Në krye të idealistëve.
  -Mbarojnë në finish.
  -Fillojnë aktivitetin.

Eshtë një fjalëkryq për ekspertët dhe për kampionët. Për ta zgjidhur duhet që kutitë e zeza të vendosen nga ju

Duhet të nxini 47 kuti

 Përgjigjja e fjalëkryqit të kaluar

 Përgjigjja e fjalëkryqit të kaluar

9. Ed aktor.
10. Janë edhe ato të cirkut
  -Turner i CNN.
11. Film i Ridley Scott.
12. Mund të jetë një... cutter.
13. Organizate Feministe Autonome.
  -Inicialet e Mendes regjisor.
  -Gjysmë tabele.
14. Futbolli i shpikur nga Holanda
  -Fillojnë tani
15. Janë borxhlinjtë.
  -Kufizojnë një hektar.
16. Del nga pjesëtmi.
  -Janë edhe ato dinarike.
17. Janë pesë të tillë olimpikë.
  -Ente Ekonomike Rumune.
18. ... Shop Boys.
  -Pacienti i Anthony Minghella-s.
19. Carson i fumetti-t.  -Janë binarë.
20. Është e re pas Krishtit.
  -Eshtë e Madhe në UK.
21. Fillojnë kalimin
  -Velo piktor e arkitekt i njohur.
22. Merret një në bllok.
  -Janë legjenda.

2. Eshtë... përqindja e bankës.
3. Janë linjat me jumbo jet.
4. Në mes të Tommy dhe Jones, aktor.
5. Bëhen në kufij.
6. Kush e thotë... të fton.
7. Kantautor italian.
8. Kufizojnë takimet.
9. Ishte regjimi i Ivanti të tmerrshëm.
10. Një dëm.
11. Eshtë arë e pambjellë.
12. Një turke në... filxhan.
13. Haset pa kufij.
14. Gjysmë tatimi.
15. Inicialet e Keplerit.
16. Një opera e Verdit.
18. Shkojnë me zakonet.
19. Janë këngët e Isuf Myzyrit.
20. Eshtë sëmundja që... transmetohet.
22. Institucione Lokale Vlorë.
24. Një kapelë kashte.
25. Zëvendësi i... latinëve.
27. Hapin dhe mbyllin emisionet.
28. Agimi i famshëm i basketbollit.
29. Nuk i tregohen babait.
31. Eshtë engjëllli që vret dragoin.

32. Janë për makina dhe për shpikje.
33. Një bekim... prifti.
34. Qe për të ndriçuar dikur një in tillë.
37. Profeti që u gëlltit nga Balena.
38. Eshtë vend ku prehen martirët.
39. Bënte instrumenta në Korçë (sigla).
41. Katër pa... çifte.
42. Qe argonauti symprehtë.
44. Janë letra që mbajnë letra.
45. … Jack në flamurin britanik.
47. Atje ku shkon ai që ngjitet.
48. Fundi i një fundi.
50. Njoftonte nga Moska.
51. Kinse është pa kufij.
52. Ndërmarrje Industriale Rajonale.
53. Një mund të jetë ekspres.
54. Një... qendër.
56. Janë tek në detyrë.
59. Ai i shenjtë është papa.
61. Në krye të notarëve.
62. Zgjatur në ekstreme.
63. Diftong në piano.
65. Në radhë të parë.
66. Fillojnë mobilizimin.
67. Në krye të komandës.

    
 


