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Politikë

Presidenti Ilir Meta u takua dje me 
mjekun e njohur Isuf Kalo, ku në një 
postim në Facebook, ai bën me dije 
se me mjekun e njohur ka diskutu-
ar për librin e tij më të fundit, “Bllo-
ku”, i cili sjellë dëshmi për mënyrën 
sesi funksiononte diktatura komuniste 
në Shqipëri. Në mesazhin e tij, kreu i 
shtetit shprehet se e ka lexuar librin më 
vëmendje dhe ka mbajtur shënime për 
mënyrën sesi funksiononte nga bren-
da sistemi komunist. Presidenti sjellë 
dhe një prej thënieve të autorit në libër, 
e cila duket se ka vlerë dhe për situ-
atën në të cilën ndodhet sot vendi. “Një 
libër, që më ka detyruar të mbaj shumë 
shënime, por një prej tyre po e ndaj sot 
me ju: “Më vonë jam ndërgjegjësuar se 
shtyllat kryesore ku mbështetej pushteti 
i atëhershëm nuk ishin, siç thuhej nëpër 
plenume e në kongrese, industria, bu-
jqësia apo ushtria. Realisht shtyllat e 
tij ishin propaganda dhe hetuesia. Isuf 
Kalo – ‘Blloku’ faqe 75 Duke diskutu-
ar sot me Doktorin në mënyrë miqësore 
për shumë detaje mbi librin e tij, e pyeta 
pse sipas tij këto ishin dy shtyllat e atij 
regjimi. Ai m’u përgjigj shumë thjesht: 
“Propaganda për ata që donin apo pra-
nonin të gënjeheshin, dhe hetuesia për 
të shtypur dhe shantazhuar të gjithë 
ata që nuk pranonin të gënjeheshin”,- 
shkruan Presidenti Meta në mesazhin e 
tij në Facebook.

Postimi i plotë i Presidentit
“I lumtur të takoja sot Profesor Isuf 

Kalon dhe ta përgëzoja për librin e tij 
të jashtëzakonshëm “Blloku”, një sur-
prizë për mua në të gjitha aspektet. Një 
libër i shkruar me mjaft kulturë, ba-
zuar mbi eksperienca dhe fakte të një 
dëshmitari të pazakontë, i cili nuk vinte 
në Bllok nga Blloku, por që njihte Eu-
ropën dhe botën, për shkak të studi-
meve dhe specializimeve të tij. Një libër 
mjaft i vështirë për t’u shkruar në planin 

personal, për shkak të marrëdhënieve 
njerëzore me shumë nga personazhet 
që përshkruhen, si dhe një mundësi e 
jashtëzakonshme, jo vetëm për të kup-
tuar historinë tonë të 50 viteve që u 
dominua nga Blloku, por sidomos për 
të nxjerrë mësime për të ardhmen. Një 
libër, që më ka detyruar të mbaj shumë 
shënime, por një prej tyre po e ndaj sot 
me ju: “Më vonë jam ndërgjegjësuar se 
shtyllat kryesore ku mbështetej pushteti 
i atëhershëm nuk ishin, siç thuhej nëpër 
plenume e në kongrese, industria, bu-
jqësia apo ushtria. Realisht shtyllat e 
tij ishin propaganda dhe hetuesia. Isuf 
Kalo – ‘Blloku’ faqe 75”

Duke diskutuar sot me Doktor-
in në mënyrë miqësore për shumë de-
taje mbi librin e tij, e pyeta pse sipas tij 
këto ishin dy shtyllat e atij regjimi. Ai 
m’u përgjigj shumë thjesht: “Propagan-
da për ata që donin apo pranonin të gën-
jeheshin, dhe hetuesia për të shtypur 
dhe shantazhuar të gjithë ata që nuk pra-
nonin të gënjeheshin”. Natyrisht në këtë 
bisedë nuk munguan dhe të falat e mia 
më të sinqerta për familjen Kalo, edhe 
për arsyen se me djalin e tij, Ilirin, kemi 
qenë shokë klase në gjimnazin “Sami 
Frashëri”, i cili është një shembull dhe 
sot një mjek shumë i suksesshëm në 
Danimarkë. Falënderoj Doktor Isuf 
Kalo dhe botuesin e tij, Henri Çili për 
këtë botim të ri, që natyrisht do të sjellë 
kritika dhe vlerësime të ndryshme. Ky 
libër është padyshim një kontribut i 
shtuar për historinë e Shqipërisë”.

Takon Isuf Kalon

“Blloku”, Presidenti jep 
mesazhin: Propaganda 
e hetuesia, dy shtyllat 
që mbajtën në këmbë 
komunizmin

Në emisionin “5 pyetje nga Babaramo”, 
kryetarja e Lëvizjes Socialiste për In-
tegrim Monika Kryemadhi dha dje një 
propozim në mënyrë që Shqipëri të dalë 
nga kriza që e ka kapur dhe për të shman-
gur kriza të tjera. Zgjidhja sipas Kryema-
dhit është një referendum ku qytetarët të 
zgjedhin për sistemin zgjedhor, mënyrën e 
zgjedhjes së presidentit dhe sesi duan të zg-
jedhin përfaqësuesit e tyre. “Unë mendoj 
që kjo punë zgjidhet vetëm nga shqiptarët. 
Dhe fatet e shqiptarëve nuk mund të zgjid-
hen nga 5 veta që ulen në tavolinë. Ne du-

het të shkojmë në një referendum që du-
het të vendosin shqiptarët se çfarë duhet 
të bëjnë. Pra në një referendum i cili është 
shumë i thjeshtë për t’u organizuar nuk ka 
nevojë, janë 50 mijë firma zgjedhësish, 
nëse nuk i kanë ne si LSI i kemi 50 mijë 
firma zgjedhësish që nuk kanë frikë të fir-
mosin. Pyetësori është shumë i thjeshtë, 
doni sistemi me lista të hapur apo me lista 
të mbyllura. Doni ndarje administrative me 
61 bashki apo me 100 bashki. Sepse refor-
ma administrative ka dështuar.  Të shiko-
jmë nëse janë shqiptarët për këtë system. 

Ke Ndarje administrative, sistemin zgjed-
hor, e do mazhoritar apo me lista të hapu-
ra apo të mbyllura. Presidentin, e do nga 
populli apo nga parlamenti. Dhe me këto 
3 pika e mbyll këtë vorbull dhe tymnajë. 
Në momentin që votojnë shqiptarët për 45 
ditë shkon në zgjedhje lokale dhe të përg-
jithshme të parakohshme. Boll vendosën 5 
veta por të vendosin shqiptarët.”- theksoi 
Kryemadhi.  Ndëkrohë ajo ka folur edhe 
për një dosje të re përgjimesh ku janë përf-
shirë të tjerë personazhe të lartë të Partisë 
Socialiste të cilët sipas Kryemadhit janë 

kapur në përgjime duke blerë vota. Sipas 
Kryemadhit dosja quhet 30/6 dhe në të janë 
emrat e Damian Gjiknurit, Elisa Spiro-

palit, Erion Veliaj, si edhe Alket Hysen-
it.  “Ky edhe i bën zgjedhjet vetë, edhe 
i vjedh vetë. A kemi rezultat përfunditar 
të votimeve sot pas 12 ditësh se sa kanë 
marrë pjesë në votime. E dini ju që ka 
edhe një Dosje 30/6 ku janë të përfshirë 
në përgjime Alket Hyseni, Elisa Spiro-
pali, Damian Gjiknuri, Erion Veliaj që 
thonë duam 20 vota, duam 30 vota aty. Ti 
kujton se më 30 qershor i kemi rënë gajdes. 
Jo ne kemi qenë vigjilentë edhe këtyre. Do 
tu vijë kohë. Ramën do ta mbysë zullumi i 
tij”, pohoi Kryemadhi.

Kryemadhi jep zgjidhjen: Referendum popullor për 
sistemin dhe Presidenti. Më pas zgjedhje të parakohshme

Presidenti i Republikës Ilir Meta ktheu 
dje maxhorancës një tjetër ligj për 
rishqyrtim në Kuvend. Me dekre-
tin 11225, Kreu i Shtetit ka kthy-

er mbrapsht ligjin për rezervat materiale të 
shtetit, ku me ndryshimin e ri kryeministri 
Edi Rama merr të drejtën e blerjes së arit në 
Shqipëri. Në arsyet e kthimit të ligjit, Presi-
denti Meta deklaroi se nisma ligjore për ndry-
shimin e nenit 10, pika 1 të ligjit nr. 9900, datë 
10.4.2008, “Për rezervat materiale të shtetit”, 
është e pajustifikuar. Sipas tij, dispozitat e lig-
jit të miratuar nr. 36/2019 “Për një ndryshim 
në ligjin nr. 9900, datë 10.4.2008, “Për rezer-
vat materiale të shtetit”, përbëjnë rrezik të 
shtuar për cenimin e interesit publik, që mund 
të vijë nga keqadministrimi dhe shpërdori-
mi i pushtetit vendimmarrës për lëvrimin e 
mallrave të rezervave të shtetit, pjesë e grupit 
A. Për këto arsye, në bindje të Kushtetutës 
dhe në ushtrim të së drejtës të parashikuar 
në pikën 1 të nenit 85 të saj, kam vendosur 
kthimin e ligjit nr. 36/2019 “Për një ndrys-
him në ligjin nr. 9900, datë 10.4.2008, “Për 
rezervat materiale të shtetit” për rishqyrtim 
në Kuvendin e Shqipërisë.

Arsyetimi
Nga shqyrtimi i ligjit nr. 36/2019, kon-

statohet se ndërmarrja e kësaj iniciative lig-
jore është e pajustifikuar ligjërisht dhe për 
më tepër kjo mënyrë e re e lëvrimit të mall-
rave pjesë e rezervës shtetërore nëpërmjet 
Urdhrit të Kryeministrit, nuk garanton plotë-
sisht mbrojtjen e interesit publik në procedu-
rat e administrimit dhe lëvrimit të mallrave me 
vlerë që përbëjnë grupin kryesor të mallrave 
të rezervave të shtetit. Kuvendi i Shqipërisë, 
për lëvrimin e mallrave të Grupit A, që kanë 
një rëndësi të lartë dhe një vlerë të konsid-
erueshme për rezervat shtetërore, ka për-
caktuar në nenin 10 pika 1, të ligjit nr.9900,-
datë10.4.2008, se: “Lëvrimi dhe shitja e 
mallrave rezervë të grupit A bëhet me ven-

dim të Këshillit të Ministrave, me propozimin 
e ministrit”. Ndërkohë që me ndryshimet 
që propozohen të realizohen me ligjin nr. 
36/2019 “Për një ndryshim në ligjin nr. 9900, 
datë 10.4.2008, “Për rezervat materiale të 
shtetit”, Kuvendi ka miratuar ndryshimin 
pikërisht të pikës 1, të nenit 10 të ligjit bazë. 
Sipas nenit 1 të ligjit nr. 36/2019, parashiko-
het se: Pika 1, e nenit 10, të ligjit nr. 9900, datë 
10.4.2008, “Për rezervat materiale të shtetit”, 
ndryshohet si më poshtë: “1. Lëvrimi dhe shit-
ja e mallrave rezervë të grupit A bëhet me urd-

hër të Kryeministrit, me propozimin e min-
istrit.”. Pra sipas këtij ndryshimi në ligj, të 
gjitha mallrat e Grupit A, të cilat deri më tani, 
kanë qenë në kompetencëtë Këshillit të Minis-
trave për të vendosur lëvrimin e tyre, nëpërm-
jet këtij ndryshimi ligjor propozohen që ato 
të lëvrohen me akt individual të Kryeminis-
trit me propozimin e ministrit. Siç u përmend 
edhe më sipër, ky ndryshim justifikohet nga 
qeveria dhe Kuvendi me të vetmin argument 
se thjeshtohet procesi i lëvrimit të mallrave 
rezervë shteti të grupit A, për shkak se mira-
timi i lëvrimit të mallrave të grupit A bëhet 
nëpërmjet një akti kolegjial, si ai i vendimit të 
Këshillit të Ministrave, dhe kjo sjell vonesa në 
daljen e aktit të miratimit dhe deri në lëvrimin 
e tyre. Presidenti i Republikës vlerëson se ky 
argument i Këshillit të Ministrave dhe i Ku-
vendit të Shqipërisë, nuk qëndron dhe nuk jus-
tifikon aspak ndërmarrjen e kësaj nisme lig-
jore për miratimin e ndryshimeve në nenin 10 
pika 1 të ligjit ekzitues.

Shitja dhe blerja e floririt 
me urdhrin e Kryeministrit, 
Presidenti Meta kthen 
ligjin në Kuvend

Refuzimi

Ilir Meta

Meta - Kalo

Kryemadhi tek Babaramo
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nr e
 

faqeve
Partia Demokratike deklaroi 

dje se anëtarët e komision-
it hetimor për shkarkimin 
e Presidentit Meta duhet të 

hetohen nga drejtësia.  Në një dalje 
për mediat nga selia blu, sekretari 
për çështjet ligjore, Çlirim Gjata 
pohoi se anëtarët e komisionit he-
timor janë personazhe të dosjeve 
184 dhe 339. “Skandali qëndron 
tek vetë përbërja e Komisionit He-
timor, pra tek ata deputetë që do të 
vendosin shkarkimin e presidentit 
të republikës. Përpara se të ndodhë 
kjo, Edi Rama duhet t’u shpjego-
jë shqiptarëve se kush do ta heto-
jë presidentin e republikës. Do ta 
hetojë Ilir Ndrazhi, i cili është për-
faqësuesi politik ose krahu politik i 
bandës së Abdylajve, të cilin Abdy-
lajt e kishin vënë në listë, me numër 
rendor, dhe i premtonin se do fi-
tonin edhe 10 me 0 madje, dhe ky 
person i vendosur nga kjo bandë do 
të votojë shkarkimin e presidentit 
të republikës. Kush është kryetari 
i Komisionit Hetimor? Ulsi Man-
ja i dosjes 184, që Zoti e ruajtë me 
ç’kanë dalë nga përgjimet e Bild-
it, ku mjafton lidhja e tij me bandat 
e Dibrës, me shefa komisariatesh, 
me drejtorë arsimorë, e me turli lloj 
të tillë, të organizuar në krim, për 
të vjedhur dhe për të blerë vota. Ky 
njeri pra, do të hetojë dhe do të ven-
dosë për shkarkimin e Presidentit 
të Republikës. Për presidentin e re-
publikës do të vendosë Jurgis Çyr-
bja, përfaqësues politik i Bandës së 

Shullazit, që i thoshte Shullazit se 
“po na bëjnë hetime” dhe i kërkon-
te që të ndërhynte për të ndaluar he-
timet. Një tjetër që do të vendosë 
për presidentin e Republikës është 
Rrahman Rraja. Të gjithë e dimë 
skandalin e tij të fundit. Do të ven-
dosë Luan Harusha, përfaqësue-
si i Bandës së Bajrajve, apo Da-
mian Gjiknuri, që do të pastronte 
30 milionë euro për llogari të Edi 
Ramës, duke falsifikuar doku-
mente zyrtare të qeverisë ameri-
kane. Pra, aktorët kryesorë të këtij 
komisioni janë personazhet e dos-
jeve “184” dhe “339” të blerjes 
së zgjedhjeve apo të lidhjes dhe 
bashkëpunimit me krimin e organi-
zuar.”- tha Gjata. 

Qëndrimi i PD
Në nisje të deklaratës së tij, Çlir-

im Gjata tha se komisioni hetimor për 
Presidentin bëhet thjesht për të mbul-
uar skandalet e mëdha të Qeverisë me 
logjikën, “mbulo një zullum me një 
zullum tjetër”.  “Kjo e radhës është 
Komisioni Hetimor për shkarkimin e 
presidentit të republikës. Ky zullum 
i ri i Edi Ramës nuk është thjeshtë 
për çështjen e Presidentit të Repub-
likës, por bëhet për disa shkaqe. E 
para, për të tërhequr vëmendjen nga 
skandalet e panumërta, për të mbulu-
ar skandalin me skandal, sepse ai nuk 
del dot nga ajo vorbull ku ka hyrë. 
I dyti synim që kërkon Edi Rama 
nëpërmjet këtij komisioni të nën-
shtrojë dhe të frikësojë çdo lloj in-

stitucioni, çdo individ që punon në 
administratë, çdo personalitet, që të 
mos guxojë t’i dalë kundër qeverisë, 
pasi kjo e pret. Ulsi Manja do të het-
ojë presidentin nëse ka shkelur Kus-

htetutën apo jo. Po pse nuk e het-
on dikush Ulsi Manjën për atë çfarë 
ka bërë në Dibër, që kanë dalë përg-
jimet në “Bild”? Pra, e gjithë bota e 
ka dëgjuar, e ka parë me zë dhe me 
figurë Ulsi Manjën se si shkelte lig-
jin për llogari të blerjes së votave dhe 
mbështetjes së krimit të organizuar. 
Nuk mund të jetë hetues sot Ulsi 
Manja por i hetuar nga prokuroria. Ai 
duhet të ishte në burg për një krim që 
e panë të gjithë shqiptarët me zë dhe 
me figurë.”, deklaroi Gjata. Më tej se-
kretari për çështjet ligjore i PD tha 
se shqiptarët nuk mund të gënjehen 
sot me propagandë. Sipas tij kryem-
inistri e ka të qartë se komisionet për 
shkarkimin e Presidentit janë një sa-
jesë propagande dhe abuzim me fon-
det publike. “Presidenti nuk ka kryer 
asnjë shkelje, por ka ushtruar kompe-
tencën e tij kushtetuese për t’u ga-
rantuar qytetarëve të drejtën e zg-
jedhjes, të drejtën kushtetuese për 
të zgjedhur. Vendimi kushtetues 
dhe i përgjegjshëm i Presidentit u 
shërben njerëzve, i shërben intere-
sit publik, ndërsa votimet moniste 
të 30 qershorit siç shprehet edhe 
OSBE/ODIHR-i u mbajtën pa mar-
rë në konsideratë interesin e qytet-
arëve. Deri më sot dekretin e Pres-
identit nuk e ka shfuqizuar askush, 
por kemi një komision hetimor të 
mbushur me bashkëpunëtorë të 
krimit të organizuar që do të hetojë 
presidentin pse ka nxjerrë këtë dekret 
që është akoma në fuqi.”- përfundoi 
qëndrimin e tij Gjata. 

Denoncimi i PD-së

Mazhoranca vazhdon farsën e saj me 
komisionin hetimor për Presiden-
tin, ku pritet t’i drejtohet komisionit 
të Venecias për çështjen e shkarkim-
it të Metës. Komisioni Hetimor ven-
dosi dje të kërkojë opinion nga in-
stitucioni i specializuar evropian, i 
cili ka ndihmuar Shqipërinë në të gji-
tha nismat e rëndësishme legjislative, 
përfshirë dhe reformën në drejtësi. 
Përpos konsultimit me Komisionin 
e Venezias,  anëtarët e komisionit 
kanë kërkuar dhe vëzhgues ndërkom-
bëtar në procesin hetimor ndaj kreut 
të shtetit. “Ky komision të vendosë 
marrjen e një opinioni nga Komisio-
ni i Venecias.”, tha socialistja Klo-
tilda Bushka. Ndërkohë që Bashkim 
Fino propozoi që të shtohet në planin 
paraprak të hetimit kërkesa për për-
caktimin e ekspertëve vendas dhe të 
huaj. “Në Shqipëri ekspertët pavarë-

sisht anës profesionale janë të ndi-
kuar në një anë apo tjetër politikisht. 
Nëse është e mundur që ekspertët 
tanë do të japin ndihmë në punën 
tonë në respekt të objektit të hetim-
it që ka ky komision hetimor të jenë 
edhe ekspertë të huaj.”- deklaroi Al-
ban Zeneli.  Ndërkaq duhet theksuar 
se muajt e fundit Komisioni i Vene-
cias ka ndryshuar rregulloren e funk-

sionimit të saj duke shtuar një nen 
të posaçëm ku parashikohen opinio-
net për çështje urgjente. Në çdo rast 
Venecia mund të shprehet në një 
kohë të shpejtë vetëm nëpërmjet 
një opinioni  paraprak, pasi ky in-
stitucion mblidhet vetëm 4 herë 
në vit, ndërsa  mbledhja e radhës 
është parashikuar  në datën 11 dhe 
12 tetor.

PS vazhdon farsën e komisionit 
hetimor: Do i drejtohemi Venecias

Gjata flet me emra: Anëtarët e Komisionit Hetimor 
për Presidentin, pjesë e dosjeve “184” dhe “339”

Për kryetarin e Partisë Demokristi-
ane Nard Ndoka, presidenti Ilir Meta 
i ka të gjitha atributet për të zgjid-
hur ngërçin politik. I ftuar në studi-
on e lajmeve në rtvora, Ndoka tha 
se Ilir Meta ka më shumë peshë tek 
socialistët e thjeshtë sesa kryem-
inistri Rama. “Sot zoti Meta i ka 
të gjitha mundësitë për të qenë një 
personazh i rëndësishëm, në fund 
të fundit edhe për zhbllokimin e 
kësaj situate qoftë me lëvizjet e tij 
institucionale si President, qoftë si 
një personazh mbi palët apo qoftë si 
një personazh i cili ka një peshë tek 
e majta shqiptare. Për hir të realitet-
it më tepër peshë ka Meta tek so-
cialistët e thjeshtë sesa ka Rama, 
si rilindas.  Unë besoj se Meta i ka 
atributet shtetërore, individuale, 

politike për ti dhënë zgjidhje këtij 
ngërçi që është krijuar, në raport së 
pari me PS.” - deklaroi ai . Ndo-
ka shtoi se aksioni i opozitës do të 
vazhdojë me protesta në të gjithë 
vendin. Ai u shpreh se për opozitën 
nuk do të ketë pushime këtë verë.

Ndoka: Meta i ka atributet 
shtetërore, individuale e politike 
për t’i dhënë zgjidhje krizës

Politikë

Çlirim Gjata

Komisioni hetimor për Presidentin

Nard Ndoka
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Intervistë me ish-ministrin e bujqësisë

Panariti: Rritja e çmimit 
të naftës, goditja fatale 
për bujqësinë. Nëse rrimë 
duarkryq, fundi do jetë i hidhur

 “Të rikthehen pikat e grumbullimit, thertoret, minifermat. Bujqësia 
shqiptare është ekonomia e shtresës së mesme dhe asaj të varfër , sepse i tillë 
është shteti shqiptar. Ne nuk kemi pasur traditë borgjezie apo oligarkësh!”

Në një intervistë për gazetën 
“Standard” ish- ministri i 
Bujqësisë Edmond Panariti 
ka folur për aktualitetin poli-

tik në Shqipëri, kryesisht për sektorin e 
Bujqësisë ku sipas mendimit të tij është 
shumë i lënë pas dorë , në prag të fali-
mentimit. I pyetur se çfarë mendimi ka  
për nismën që ka marrë komisioni heti-
mor për shkarkimin e Presidentit Meta, 
ai është përgjigjur se ky është një turp 
i madh që do të mbahet mend gjatë. Si-
pas Panaritit e gjitha kjo tentative e 
maxhorancës është vetëm të shpërqën-
drojë popullin nga problemet madhore 
të deformimit të demokracisë shqiptare 
që kanë krijuar.

Intervistoi: Albina Elezi

1-Opozita flet për një ndryshim 
rrënjësor të sistemit. A ka një 
program të qartë  më konkret se  çfarë 
nënkuptohet me këtë ndryshim?

Mendoj  që me ndryshim sistemi në 
rradhë të parë të garantohen të gjitha 
kushtet demokratike zgjedhje demokra-
tike të ndershme të pashantazhuara të pa 
blera dhe sigurisht n jë ndryshim I përqa-
sjes ndaj sistemit dhe moskapja e tij në te 
gjitha hallkat nënkupton tashmë  atë cka 
ka hedhur opozita si platformë të vep-
rimit politikë. Nuk ka asnjë lloj dyshimi 
që ka tentative për ta kapur sistemin me-
kanizmin e alternimit të pushtetit që janë 
zgjedhjet nëpërmjet dhunës blerjes dhe 
lidhjes me trafikantët si dosja 184 dhe 
339 janë aty për të dëshmuar se këto nuk 
janë hipoteza por janë fakte që duhet të 
dërgojnë mbas hekuarava të gjithë ata që 
deformuan  sepse nuk mund të flitet më 
për tentative po për deformim nëpërm-
jet shantazheve të vullnetit popullor  gjë 
që ka sjellë një qeveri jp legjitime. Unë 
kështu e përceptoj nevojën për një ndry-
shim të sistemit si një mëshirim,  pasi 
ne jemi një sistem demokratik plural-
ist dhe kësaj nuk ke cfarë ti  ndryshosh. 
Ky sistem synon të monotorizojë të gji-

tha hallkat e pushtetit  të pavaruar si : 
gjyqësori , ekzekutivi mediat dhe përsëri 
rithem që këto nuk janë thjesht hipo-
teza por janë pjese tashmë e raporteve 
të organizmave prestigjoze si është OS-
BEE-ja  e cila në raportin e saj te fundit 
të vlersimit  të demokracisë shqiptare por 
dhe ne  raportin provizor të ashtuqua-
jtura zgjedhje se në fakt ato janë votime 
monopartiake tregon procedime të rën-
da të nivelit të përfaqësimit të organeve 
të zgjedhura nëpërmmjet votimeve nën 
presion por të presim dhe raportin e 
saj përfundimtar e cila do të jetë çësht-
je javësh ku besoj se do të duket qartë 
panorama e një sistemi të kapur , e cili 
ndodhët në duart e një partie të vetme. 
Brezi yne e di shumë mirë çdo të thotë 
një parti e vetme  sepse para viteve 90 ne 
kishim një sistem që per 45 vite me rra-
dhë e sundoi Shqipërinë. Po kështu dhe 
ai sistem hiqej si një sistem demokratik 
madje dhe pluralist, në fakt ishte thjesht 
një sundim i pastër .

2-Si  e gjykoni raportin e DASH 
për ekonominë duke marrë parasysh 
dhe raportet e mëparshme? 

Ky është raporti më i keq. Në rradhë 
të parë raportin e DASH në paragrafin e 
tij të parë thuhej “ Shqipëria është shteti 
më i korruptuar në Ballkan” . Më rëndë 

se kaq nuk mund të ndodhte . Kryesor-
ja në atë raport është se anatemohen, 
sintagmazohen dhe akuzohen skenat e 
partneritetit publik e privat si mekaniz-
ma sigurisht për të rënduar ekonominë 
shqiptare duke ngarkuar me pagesa qin-
dra taksa pagues të cilët duhet të pagua-
jnë në mënyrë sistematike përmes tak-
save të rënda  konçensionarët, të pagave 
të falura tek oligarkët. Sot përplasja nuk 
është midis të majtës dhe të djathtës, 
por është mes oligarkëve dhe demokra-
cisë. Për mua nuk ka rëndesi ndarja poli-
tike, këtu bëhet për çlirimin e demokra-
cisë shqiptare, për çlirimin e shtresave të 
mesme dhe të varfra , nga sundimi i një 
pakice e cila po dhunon 70-80% të pas-
urisë kombëtare ndërsa pjesa tjetër rri 
e vështron pasi është e përjashtuar nga 
të ardhurat , shërbimi pasi këto tashmë  
ndodhen në duart e një pakice sunduese 
e cila karakterizohet si oligarki që ka kr-
ijuar lidhje të shkurtra më pushtet mba-
jtësit duke ushqyer kështu njëri-tjetrin. 
Këta të fundit i ofrojnë  kësaj pakice 
të mira materiale, përfitime financiare 
nëpërmjet kontratave shpesh herë abuz-
ive duke ua rikthyer këtë mbështetje në 
të gjitha nivelet më anë ta parave të pis-
ta nëpëmjet mekanizmit mediatik të kon-
trolluar prej tyre. Për rrjedhoje demokra-
cia shqiptarë tashmë është një demokraci 
jofunksionale, ajo është një autarki e një 
sistemi i cili zotërohet, kontrollohet , ma-
nipulohet vetëm nga pak veta.

3-Qeveria ka deklaruar se do të 
rrisë çmimin e naftës me 20 lek me 
tepër. Si do të ndikoje kjo rritje   në 
sektorin e bujqësisë ?

Kjo rritje është antikushtetuese e pa-
justifikuar. Unë mëndoj se bujqësia me 
rritjen e mëtejshmë të çmimit të naftës 
është e mbaruar, edhe tashmë që flasim 
është jokonkuruese , as që bëhët fjalë të 
rrisësh vlerën e naftës i cili zë rreth 70% 
të kostos së përgjithshme në punime të 
mekanikës bujqësore plugimi , frizim li-
rim të tokës, por dhe ngrohjet e serave, 
peshkimi do të shkonin drejt falimenti-
mit. Po shohim shenjat e para të rrënim-
it  gjigand të bujqësisë shqiptare . Këtë 

vit këmi 100  mijë krerë bagëti së një vit 
më parë. Eshtë më interes të shtosh bagë-
ti pasi sigurojmë , qumështin  mishin e 
importit i cili prodhohet në kushtë më të 
ulta sesa në origjinë. Në kushtet kur kos-
toja e  prodhimit të produkteve bujqësore 
rritet nga nafta e po kështu në kushtet 
kur nuk kemi as subvencione  bujqë-
sia në Shqipëri është e mbaruar. Dëg-
jova disa ditë më parë përfaqësuesin ë 
një sipërmarrje blegtorale shumë të suk-
sesshme i cili bëri  tha: “ Në 5 vitet e ar-
dhshme nuk do të mbetet këmbë ferme  
blegtorale” duke pohuar kështu një të 
vërtetë të madhe. Në këtë vit , në qa-
rkun e Lushjës- Fier janë mbyllur 2 fab-
rika të mëdha të përpunimit të qumështit 
, të cilat para 4 muajsh ishin funksion-
ale por tashmë janë totalisht jashtë log-
jikës ekonomike, por po kërcënohen 
dhe ferma blegtorale nderkohë që bleg-
toria po shkon drejt zhdukjes.  E vetm-
ja rrugë për rimëkëmbje është të ringri-
hen stanet të cilat dhunshëm u mbyllën .  
Të rikthehen pikat e grumbullimit, ther-
toret, minifermat. Bujqësia shqiptare 
është ekonomia e shtresës së mesme dhe 
asaj të varfër , sepse i tillë është shteti 
shqiptar. Në nuk kemi pasur traditë borg-
jezie apo oligarkësh. Ndërkohë që vëre-
jmë  që ekonomia e oligarkëvë kanë nx-
jerrë të jashtë loje të “mesmët” , biznesin 
e vogël . Nuk kam asgjë kundra bizne-
seve të mëdha por ashtu si dhe në ven-
det e tjera si : Greqi, Itali , Francë motori 
i rëndësishëm ekonomik janë bizneset e 
vogla, çka tek ne po eliminohet. Pasur-
ia kombëtare ndodhet në pak duar. Ban-

Politikë

Kjo rritje është anti-
kushtetuese e pajus-
tifikuar. Po shohim 
shenjat e para të 
rrënimit  gjigand të 
bujqësisë shqiptare 
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ka Botërore në statistikat e e saj të fundit 
theksoi se varfëria në Shqipëri njerëzit 
jetojnë me 2 dollarë në ditë, është në  
masën 36% të vendit. Ndërsa varfëria 
në rang global është vetëm në 10%. Jo 
vetëm që jemi një ndër vendet më të var-
fra në Europë por gjithashtu dhe një ndër 
vendet më të varfra në botë. Një turp 
i madh kombëtar, një dështim i klasës 
politike ,një papërgjegjshmëri . Ta mb-
jellin vendin me biznese të vogla si mar-
kete, nuk ushqehet popullsia vetëm 
me supermarkete. Duke i mbështe-
tur kështu me mos ngarkim takse të pa-
ktën për 5 vite derisa ata të fuqizohen 
të rimëkëmbën. Vetëm në këtë mënyrë 
mund të parandalojmë ikjen masive të 
shqiptarëve. Në rast se rrimë duarkryq 
fundi do të jetë shumë i hidhur . Duhet të 
ndryshojë politikbërja.

4-Mardhëniet midis Shqipërisë 
dhe Kosovës nuk janë korrekte 
përsa i përket shkëmbimeve tregtare 
kryesisht në prodhimet bujqësore .Cili 
është komenti juaj për këtë situatë ?

Ky është absurd i pastër ,sepse vull-
neti i 2 qeverive dhe sigurisht marrëve-
shjet e nënshkruara , në takimet peri-
odike që 2 qeveritë kanë pasur në Tiranë 
, Prishtinë, Prizren kanë prodhuar shumë 
marrëveshje në letra të cilat për më keq 
nuk gjejnë absolutisht asnjë lloj zbati-
mi do të duhej  që Shqipëria dhe Kosova 
të kishin një zonë të përbashkët ekono-
mike. Asnjë lloj barriere qoftë dogan-
ore ,tarifore ,dokumentacioni. Këto du-
het të ishin tejkaluar me kohë por ndodhi 
e kundërta. Dy shtetet luftojnë njëri-

tjetrin duke u bërë pengesa e tregtisë së 
lirë duke gjetur sebepe të ndryshme  në 
një kauzë institucionare, pengesa së ek-
sporteve dhe importeve. Kjo është një 
fatkeqësi e madhe që kjo ndodh midis 
Kosovës dhe Shqipërisë dhe nuk ndodh 
pse midis Shqipërisë dhe Serbisë  apo 
Shqipërisë dhe Maqedonisë. Ky është 
një turp i madh dhe tregon  që gjithë ata 
patriotizmat e shtirura të duke tundur  fl-
amurin  janë thjesht nje farsë. Patriotiz-
mi i vërtetë është të bashkohej  Shqipëria 

dhe Kosova në një zonë të vërtetë dhe 
të përbashkët ekonomike. Ky është in-
tegrimi dhe bashkimi i vërtetë kombëtar 
e kjo bëhet në rradhë të parë duke  nje-
hësuar praktikat, metodat duke plotësu-
ar standardet e cilësisë dhe sigurisë ,duke 
hequr barrierat doganore dhe. Ndërkohë 
që të bëhen këto u vendos trau tek tuneli 
i Kalimashit , u krijuan pengesa në vend 
që të hiqeshin ato që ekzistueset. Prandaj 
kjo është një pasojë e një politike të 
papërgjegjshme e cila duhet të ndryshojë 
urgjent midis shqiptarëve të Kosovës dhe 
të Shqipërisë. 

5-Së fundmi janë  publikuar 
një sërë skandalesh për produktet 
ushqimore të cilat kanë përmbajtje 
nitrati shumëfish më të lartë se norma 
e lejuar duke sjellë  shqetësim të 
madh tek tregtarët dhe konsumatoret. 
Si e vlerësoni ju këtë duke marre 
parasysh dhe “heshtjen”e autoriteteve 
përkatëse?

Shqipëria nëpërmjet ligjit të ush-
qimit  po kështu të AKU-së  dhe ISUV 
është i detyruar të kontrollojë në labo-
ratore me analiza konkrete  sigurinë e 
cilësinë e produkteve ushqimore , Për 
këtë ka dhe dy plane kombëtare. Plani 
kombëtar i monitorimit të mbetjeve të 
rrezikshme  në produkte me orgjinë shta-
zore dhe me ato me origjinë bimore. Ajo 
se cfarë po ndodh është fakti se nuk po 
kryhet asnjë lloj analize , nuk ka asnjë 
raport të dalë në media për të dëshmuar 
nëse këto produkte janë normale , nuk  
janë të rrezikshme apo po mbajnë mbet-
je përtej nivelit maksimal të lejuar. Është 

shikuar së fundmi se ka individë të cilët 
kanë paisje të improvizuara për përcak-
timin e nitrateve ku është vërejtur se ka 
nivele të rrezikshme të këtyre mbetjeve 
në zarzavate , perime, shalqi , pjepër etj. 
Sigurisht që mund të këte dhe të vërte-
ta por dhe spekulime,  sepse së pari ata  
janë individë nuk janë institucione, së 
dyti ato paisje të cilat blihen online nuk 
janë të certifikuara  dhe me metoda të jo 
te kredituara. Për sa kohë që AKU hesht 
dhe nga ana tjetër ISUV nuk jep të dhë-
na të sakta e të besueshme të monitorim-
it të këtyre mbetjeve. Ato do të zotëro-
jnë mediat duke krijuar kështu panik 
tek konsumatori dhe tek tregtarët. Vi-
het re dhe në emisionet e mëngjesit këto 
shqetësime që  iu drejtohen dhe mod-
eratorëve të tyre janë rreziqet që mund 
të paraqesin këto ndotës për shënde-
tin publik. Në mënyrë urgjente duhet të 
kryhen ato analize , nuk e kuptoj se pse 
nuk bëhën . Personat përgjegjes duhet të 
deklarojnë arsyen e mos bërjes së anal-
izave . Cfarë u mungon? Janë të paaftë ? 
Nëse janë të paaftë duhen të largohen për 
ti lënë mundësinë një brezi të ri të kual-
ifikuar të trajnuar për të marrë përsipër 
një përgjegjësi të tillë. Nësë nuk kanë ki-
mikate, reagente , të hiqen nga buxheti i 
qeverisë e të mundësohen laboratorët e 
këtyre kimikateve. Duhet të bëhët pub-
like në mënyre të menjëhershmë arsye-
ja se pse nuk po kryhen këto analiza , 
në rast se nuk bëhen , kush do ti bëjë?. 
Duke theksuar përsëri se nëse shteti 
nuk i bën nëpërmjet institucioneve qen-
drore dhe ligjit për ushqimin që dety-
ron atëhere ky është një shtet i shëmtu-
ar. Më e mira do të ishte të deklarohej një 
herë e mirë që “Ne” nuk i bëjmë e të zg-
jidheshin disa funksione ndërkombëtare , 
të lidhej kontratë me ta duke na realizuar  
me produktet tona. Kështu nuk mund të 
vazhdohet më pasi është krijuar një situ-
atë absurde duke ringjallë kështu histeri 
dhe panik tek konsumatorët . Për sa kohë 
ne nuk kemi profesionistë për të vërtet-
uar të kundërtën  mund të ketë vend dhe 
për spekulimet të cilët çorientojnë kon-
sumatorin  dhe prodhuesit pasi askush 
nuk i mbron, askush nuk i monitoron dhe 
askush nuk po i kontrollon.

6- KQZ mori vendimin për te 
hapur kutitë  e votimit në qytetin e 
Lezhës. A mendoni se do të  bëjë këtë 
gjë dhe me qarqet e tjera pas kërkesës 
që i është drejtuar nga opozita?

Tek materialet zgjedhore do të shi-
kohet qartë shkalla e manipulimit, e de-
formimit e shantazhit që është ushtru-
ar sigurisht dhe e falsifikimit të procesit 
të votimit pasi zgjedhje nuk ka pasur . 
Mazhoranca ka kërkuar që atë bojkot 
të madh popullor që shkon në 85% të 
mundte ta zbuste sadopak duke futur du-
art në kutitë e votimit dukë shtuar kësh-
tu numrin e fletëve të votimit cka rezultoi 
shumë më i madh se numri i votuesve të 
regjistruar. Prandaj opozita kërkoi me të 
drejtë që të vihen në dispozicion të gjitha 
materialet zgjedhore . Këto janë tentati-
va të maxhorancës për të hedhur hi syve 
, duke hapur në mënyrë të pilotuar kutitë 
aty ku realisht nuk  ka pasur ankkimim 
nga opozita për parregullsi për të krijuar 
kështu nja alibi se procesi i votimeve ka 
qënë një proçes i rregullt, i padeformuar. 
Kemi bashki ku numri i votuesve është 
jo pak por 2000 herë më shumë së i per-
sonave të regjistruar. Natyrisht që bëhet 

fjalë për një devijim flagrant dhe kjo 
është ajo çfarë kërkon opozita që të vi-
hen në dispozicion materialet zgjedhore 
të cilët do të tregonin qartazi shkallën e 
rënë të deformimit  të manipulimit. Këtë 
fakt nuk e pranon mazhoranca duke jus-
tifikuar se po fyhet e drejta e individ-
it duke u bërë kështu publike të cilat janë 
ata persona që kanë votuar dhe ata të 
cilët nuk votuan të dielën e 30 qershorit. 
Kjo është thjesht një farsë pasi dihet 
shume mire se nese do të arrihej kjo gjë 
do të vërtetohej falsifikimi e manipulimi 
në këto zgjedhje moniste 

7-Cili është komenti juaj për 
ngritjen e komisionit hetimor për 
shkarkimin e presidentit Meta ?

Kjo është një farsë, një budallallëk 
dhe unë do të thoja një njollë turpi që 
do të kujtohet gjatë në historinë e poli-
tikës shqiptare. Unë e shikoj si një ten-
tativë për të shpërqëndruar vemëndjen 
pikërisht nga problemet shumë të rën-
da të deformimit, dhunimit të demokra-
cisë shqiptare, të dhunimit të vullnet-
it popullor,të falsifikimit ,të grabitjes, të 
skandaleve të rënda që janë aty dhe që 
po ecin ku krijohet një pol i ri me pres-
identin e republikës i cili nuk ka kryer 
absolutisht asnjë shkelje të kushtetutës. 
Unë mendoj qe gjykata kushtetuese do 
ta konfirmojë këtë por presidenti i re-
publikës përkundrazi si simbol i unitetit 
kombëtar tentoi të parandalonte nëpërm-
jet shtyrjes së zgjedhjeve ,vendosje së një 
date të re, një konflikt të ashpër civil dhe 
që i ka shërbyer demokracisë shqiptare. 
Ka krijuar mundësinë për forcat poli-
tike që të konsolidojnë një dialog si e 
vetmja mënyrë për të zgjidhur ngërcet 
dhe prandaj unë e konsideroj thjesht një 
farsë.

8-Me protestat opozitare dhe 
qytetare deri ku mendoni se mund të 
arrini ju si opozitë?

Opozita tashmë i ka të qarta rrugët 
e saj, ajo  nuk i njeh këto votime farsë. 
Ka një dekret të Presidentit, i cili u kri-
jon rrugë palëve për ta rifutur sistemin 
përsëri në binarë demokratike, në bina-
rë pluraliste pra të futet sistemi në garën 
e hapur, jo në votime farsë pa kandi-
datë siç  dihet qartë që edhe në ato zona 
ku me nxitim u kërkua që të vendose-
shin  kandidatë përballë kandidatëve të 
maxhorances nëpërmjet partive që reg-
jistrohen overnight , që krijohen dhe reg-
jistrohen brenda javës ku OSBE me të 
drejtën dhe raportin e saj paraprak i qua-
jti këto shkelje dhe i delegjetimoj gara 
farsë , i bie që këto votime të jenë vo-
time me vetëm një kandidat. Nuk ka pas-
ur alternativë konkurruese dhe për rr-
jedhojë kjo është një anomali shumë e 
madhe. Më pëlqeu shumë definimi i Am-
basadores së Republikës së Francës që 
i quajti këto zgjedhje të çuditshme por 
edhe në qëndrimin e ambasadës Ameri-
kane këto zgjedhje konsiderohen të pa-
kuptimta në qoftë se do ta shikoni me 
kujdes dhe për rrjedhojë kanë nevojë 
urgjente që demokracia shqiptare të riv-
endoset në shinat e saj të normalitetit , të 
garës,konkurrencës për të dalë nga au-
tokracia që tashmë është instaluar plotë-
sisht jo vetëm në nivel të pushtetit qën-
dror por tashmë plotësisht në nivel të 
pushtetit vendor. Ky sistem tashmë është 
i monopolizuar, i kapur nga një forcë e 
vetme politike , që është partia shtet në të 
cilën ne u shkëputëm 30 vite më përpara.

Politikë

Opozita tashmë i 
ka të qarta rrugët 
e saj, ajo  nuk i 
njeh këto votime 
farsë

Edmond Panariti
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Djegia e materialeve zgjed-
hore 3 ditë para 30 qer-
shorit në KZAZ nr 6 në 
Vaun e Dejës ka përplas-

ur sërish Komisionin Qendror të 
Zgjedhjeve dhe Partinë Demokra-
tike. Në një deklaratë për mediat, 
zëdhënësja e KQZ-së, Drilona Hox-
haj shpjegoi të gjithë procedurën e 
ndjekur për zëvendësimin e fletëve 
të votimit, ndërsa akuzat i cilësoi të 
padrejta. “KQZ ka kontaktuar me 
kompaninë sllovene për të prodhuar 
sërish fletët e votimit për KZAZ-në 
nr. 6, dhe fletët e votimit janë prod-
huar paraditen e datës 28.06.2019. 
Transporti i fletëve të votimit është 
bërë në datën datën 29.06.2019 dhe 
kanë kaluar Pikën e Kalimit Kufit-
ar të Hanit të Hotit, rreth orës 01:30-
02:00 të mëngjesit të datës 30 qer-
shor 2019. Mjeti që transportonte 
fletët e votimit u regjistrua në sis-
temin TIMS të Policisë Kufitare në 
orën 01:58 minuta”- tha ajo.  Men-
jëherë pas kësaj, Sekretari për çësht-
jet zgjedhore në PD Ivi Kaso rea-
goi duke e cilësuar deklaratën një 
mashtrim, ndërsa KQZ një organi-
zatë kriminale. “Gjithçka u tha sot 
nga KQZ për prodhim dokumentash 
me dorë nga vartësit e Edi Ramës 
në dogana, është njësoj si prodhimi 
i të dhënave fallco nga KQZ-ja për 
pjesëmarrjen në zgjedhje. Komisio-
ni Qendror i Vjedhjeve ka vepruar si 
organizatë kriminale.  Gënjeshtra e 
KQZ-së del akoma më zbuluar, kur 

thotë se fletët e votimit janë porosi-
tur në 27 Qershor dhe janë prodhuar 
paraditen e 28 Qershorit.”- pohoi ai. 

Qëndrimet
Përmes sekretarit për ccështjet zg-

jedhore të PD Ivi Kaso, opozita ka de-
noncuar dje Komisionin Qëndror të Zg-
jedhjeve se ka thelluar fallsfikimin dhe 
shkeljen e ligjit në lidhje me votimet 
e paligjshme të zhvilluara në 30 Qer-
shor. “Shkelja e ligjit është flagrante, 
veçanërisht për Bashkinë e Vaut të De-
jës, ku votimet u kryen me fletë votimi 
të fallsifikuara.  Pretendimi i doganave 
dhe Komisionit Qendror të Vjedh-
jeve, 3 ditë pas denoncimti të skan-
dalit, se sistemi doganor ditën e mbër-
ritjes së fletëve të votimit për Vaun e 
Dejës, nuk ka funksionuar, është një al-

ibi qesharake dhe mjerane.   Dokumen-
ti zyrtar doganor provon se fletët e voti-
mit kanë qenë akoma në doganë në orën 
8 të mëngjesit të datës 30 Qershor, ndër-
sa votimi në Vaun e Dejës ishte deklaru-
ar i hapur një orë më parë, në orën 7 të 
mëngjesit.”, theksoi ai.  Më tej Kaso po-
hoi se alibia e KQZ-së se natën e ardhjes 
së fletëve të votimit nuk ka punuar sis-
temi doganor, rrëzohet nga dokumenti 
zyrtar i dalë nga vetë sistemi i doganave, 
ku shkruhet se fletët e votimit në orën 
8 të mëngjesit ishin akoma në doganë.  
“Çdo letër tjetër, e prodhuar me dorë për 
llogari të propagandës së Edi Ramës, 
3 ditë pas denoncimit të skandalit, 

vetëm sa e thellon skandalin. Ajo prov-
on se në këto votime, Komisioni Qen-
dror i Vjedhjeve ka vepruar si organiza-
të kriminale.  Gënjeshtra e KQZ-së del 
akoma më zbuluar, kur thotë se fletët e 
votimit janë porositur në 27 Qershor dhe 
janë prodhuar paraditen e 28 Qershorit. 
Në këtë rast 4 anëtarët e KQZ-së duhet 
të pranojnë se ose janë duke mashtru-
ar, ose kanë shpërdoruar në mënyrë fla-
grante detyrën.”- deklaro Kaso. Ndërkaq 
KQZ përmes zëdhënëses së saj tha se 
transporti i fletëve të votimit është bërë 
në datën datën 29.06.2019 dhe kanë 
kaluar Pikën e Kalimit Kufitar të Hanit 
të Hotit, rreth orës 01:30-02:00 të mëng-
jesit të datës 30 qershor 2019. “Në pro-
ces-verbalin e mbajtur nga punonjësit 
e doganës në dt. 30.06.2019, ora 02:15 
minuta, shkruhet në mënyrë të qartë e 
gjithë procedura e ndjekur nga autom-
jeti tip “Peugeot Boxer” me targë sllo-
vene “ CE TM 580”, në prani të Dre-
jtorisë së Logjistikës së Komisionit 
Qendror të Zgjedhjeve. Pas kryerjes së 
procedurave të deklarimit të thjeshtu-
ar, mjeti që transportonte fletët e voti-
mit për KZAZ-në nr. 6, Vau Dejës, i 
është dorëzuar Punonjësve të KQZ-së, 
të cilët më pas kanë bërë koalidimin 
e produktit të mbërritur nga kompa-
nia sllovene CETIS. Kjo procedurë ka 
përfunduar në orën 02:15 të mëngjesit, 
të datës 30.06.2019 dhe fletët e votim-
it janë dërguar në KZAZ-në nr. 06, e cila 
ka nisur shpërndarjen e fletëve të votim-
it për  53 qendrat e votimit të Vaut të De-
jës.”, theksoi Hoxha.

Materialet zgjedhore në Vaun e Dejes

KQZ: Fletët e votimit u prodhuan 
në 28 Qershor. PD: Ishin në doganë në 
30 Qershor, po falsifikoni dokumentat

Politikë

 “Dokumenti zyrtar doganor provon se fletët e votimit kanë qenë akoma në doganë në orën 8 të mëngjesit të 
datës 30 Qershor, ndërsa votimi në Vaun e Dejës ishte deklaruar i hapur një orë më parë, në orën 7 të mëngjesit”

Takimi në Malësinë e Madhe

Basha: Detyra jonë kryesore është shumicën e 30 
qershorit t’i japim dimensionet e shumicës qeverisëse
Lideri i opozitës Lulzim Basha, zhvil-
loi dje një takim informal me struk-
turat e PD në Malësi të Madhe, ku dha 
disa mesazhe të rëndësishme për situ-
atën pokitike në vend. Kryedemokra-
ti rëdnti arsyet se pse shqiptarët e brak-
tisën kryeministrin dhe mazhorancën 
socialiste më 30 Qershor, duke vënë 
theksin te 3 arsye kryesore.  “Me 30 
qershor Edi Ramën e braktisën edhe so-
cialistët e ndershëm. Populli e brak-
tisi për tre arsye kryesore: 1. Sepse e 
kuptoi, që siç thotë edhe raporti I OS-
BE-ODIHR, 30 qershori nuk ishte për 

popullin, madje nuk ishte as për PS-
në. 30 qershori ishte për Edi Ramën 
dhe për kriminelët e hajdutët që qev-
eris. 30 qershori ishte për Paulin Stër-
kajn, për Ymer Lalën, Emiljano Shul-
lazin, për Damian Gjiknurin, për Ulsi 
Manjën. Shkurt 30 qershori ishte për 
një grusht njerëzish që sot duhet të ish-
in në burg, jo në politikë; 2. Arsye-
ja e dytë ka të bëjë me faktin se kriza 
ekonomike në vend ka arritur një pikë 
të paimagjinueshme. Njerëzit janë keq 
për bukën e gojës. Kjo situatë ka një 
shkaktar dhe një përgjegjës që ka mar-

rë gjithë pasuritë dhe ekonominë e ven-
dit dhe ia ka dorëzuar 5 oligarkëve dhe 
5 kriminelëve me të cilët pastron dhe 
ndan bashkë fitimet. Ky është “bablo-
ku I madh” që i thotë Ymer Lala. Është 
“babloku i madh” për kriminelët dhe 
oligarkët, por jo për popullin. Kriza 
ekonomike ka një shkaktar dhe ky 
është Edi Rama. 3. Arsyeja e tretë pse 
ndodhi 30 qershori është për shkak të 
rezistencës sonë. Qëndresa jonë ka arri-
tur dy gjëra: ka vetëdijësuar shqiptarët 
dhe u ka vrarë frikën shqiptarëve.”- 
theksoi Basha. Më tej kreu i PD-së tha 

se përgjegjësia e opozitës është taqë ta 
marri këtë energji të 30 qershorit dhe ta 
transformojmë në një energji për ndry-
shimin e Shqipërisë. “Ky është prem-
timi për shqiptarët, jo thjesht largimi I 
Edi Ramës. Moralisht dhe politikisht 
ai është I rrëzuar. Detyra jonë krye-
sore është që kësaj shumice të 30 qer-
shorit t’i japim formën dhe dimensio-
net e shumicës qeverisëse nëpërmjet 
zgjedhjeve të lira e të ndershme që 
mbeten objektivi kryesor I lëvizjes 
që filluam së bashku me 16 shkurt.”- 
deklaroi Basha.

Ivi Kaso Dokumenti i nxjerre nga PD per KQZ

Materiale zgjedhore

Lulzim Basha
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Një i ri shqiptar është vënë në pran-
gat e policisë italiane, nën akuzën 
e shitjes së kokainës. Mediat fqinje 
shkruajnë se shqiptari me inicialet 
S.D, lindur në vitin 2000, përkatë-
sisht 19-vjeç, banues në Santo Stino 
di Livenza punonte kamarier në një 
lokal sezonal në Caorle. Shqiptari 
u zbulua në flagrancë duke i shitur 
tri doza kokainë një turisti, që er-
dhi nga Pordenone. Pas kontrollit 
të mëtejshëm ushtruar nga policia 

të riut iu gjetën dhe sekuestruan 7 
doza të tjera të së njëjtës substancë, 
me nga 1 gram secila.

Një shpërthim i fuqishëm 
i një bombole me oksig-
jen që shërben për për-
punimin e floririt, ndo-

dhi në një argjendari në zonën e 
ish-bllokut në Tiranë, ku mbetën 
të plagosur pesë persona. Burimet 
mësuan se u plagosën, burrë e grua, 
Sokol dhe Alma Pirra, pronarë të 
argjendarisë, një vajzë 18-vjeçare, 
Eneda Nura, punonjëse në arg-
jendari, një djalë, Ardanoel Sera-
ni, kalimtar i rastësishëm, 23 vjeç 
dhe një tjetër kalimtar, me inicia-
let A.R 24 vjeç. Nga shpërthimi u 
shënuan dëme të shumta materiale 
jo vetëm në argjendari, por edhe në 
një dyqan me tullumbace për organ-
izim eventesh që ndodhet pranë ar-
gjendarisë. Burimet pohuan se ka 
shpërthyer një nga dy bombolat me 
hidrogjen që kishte në argjendari. 
Shpërthimi ishte mjaft i fuqishëm. 
Janë thyer xhamat e argjendarisë, 
ndërsa në rrugë janë shpërndarë 
edhe copëza betoni dhe objektesh 
pas shpërthimit. Janë dëmtuar edhe 
disa biçikleta me GPS që përdoren 
nga të rinjtë në Tiranë. Forcat e pol-
icisë dhe ato zjarrfikëse kanë mbër-
ritur në vendin e ngjarjes në rrugën 
“Vaso Pasha”, ndërsa vendin e ng-
jarjes ishte edhe Rebani Jaupi, 
drejtori i Policisë së Tiranës dhe 
nëndrejtori Arsen Sinomati. Një 
nga vajzat e lënduara brenda ar-
gjendarisë, është ndihmuar nga 
forcat e policisë të cilët e kanë nx-
jerrë nga dyqani dhe e kanë çuar 
deri tek ambulanca.  Efektivët e 
policisë së rendit kanë ndërhyrë 
menjëherë dhe kanë bërë të mun-
dur të nxjerrin vajzën, punonjëse 
në argjendari, e cila fillimisht kishte 
probleme me frymëmarrjen për 
shkak të tymit të madh që u përhap. 

Drejtoria e Spitalit Universitar të 
Traumës  dha njoftim lidhur me ng-
jarjen e ndodhur ditën e djeshme 

në zonën e ish-Bllokut ku si paso-
jë e shpërthimit të një bombole u 
plagosën 5 persona. “Në spitalin e 
Traumës janë paraqitur një vajzë 
18-vjeçare, Eneda Nura, punonjëse 
në argjendari, një djalë, Ardanoel 
Serani, kalimtar i rastësishëm, 23 
vjeç dhe një kalimtar me iniciale 
A.R 24 vjeç. Sipas spitalit ata i janë 
nënshtruar trajtimit të nevojshëm 
mjekësor dhe tashmë janë jashtë 
rrezikut për jetën. Dy kalimtarët 
pasi kanë marrë ndihmën mjekësore 
janë larguar nga spitali ndërsa 
punonjësja e argjendarisë vijon të 
jetë nën kujdesin e mjekëve. Ndër-
kohë pronarët e argjendarisë Alma 
dhe Sokol Pira, ndodhen në Qen-
drën Spitalore Universitare “Nënë 

Tereza” në repartin e djegieve”-thu-
hej në njoftimin zyrtar .   Alma 
dhe Sokol Pira janë çfti i bash-
këshortëve, pronar të argjendarisë 
e cila shpërtheu djenë zonën e 
ish-Bllokut. Ata mbetën të plagosur 
duke pësuar djegie të rënda. Sokol 
(Solomon) Pirra është me profesion 
avokat dhe anëtar i shoqatës së komu-
nitetit hebre në vendin tonë i njohur 
edhe si një prej themeluesve krye-
sorë të këtij komuniteti në Shqipëri. 
Mësohet se çifti janë prindër të një 
djali 14-vjeçar i cili synon të bëhet 
pianist. “Grupi hetimor ndodhet në 
vendngjarje dhe po vijon punën për 
sqarimin e rrethanave të ngjarjes”, 
thotë policia në njoftimin e parë 
për ngjarjen. 

Kronikë

Gjykata e Apelit për KrimetRën-
da, edhe pse zhvillon sean-
ca gjyqësore prej 7 muajsh për 
Emiljano Shullazin dhe 4 bash-
këpunëtorët e tij, ende nuk ka 
mundur të hapë shqyrtimin 
gjyqësorë. Seanca e kësaj të hëne 
u shty për shkak të mungesës së 
avokatëve kryesisht të vendo-
sur për kete cështje. Pas disa se-
ancash, trupa gjyqësore ishte 
plotësuar, pasi gjykatësit Ar-
ben Vrioni i përfundoi rapor-
ti mjekësor. Por të pandehurit 
kërkojnë përjashtimin e tij, për 
shkak se ai ka konflikt interesi. 
Vrioni ka gjykuar një nga proce-
set në Gjykatën e Durrësit, ku ob-
jekt ka qenë pronësia e ish-hotel 
Vollgës. Gilmando Dani, një nga 
të pandehurit e dosjes, iu drejtua 
me tone paralajmëruese gjyqta-
rit në sallë. “I nderuar nuk mund 
të lahesh me dosjen tonë, sepse je 
shumë pis. Ta bëje vetë dorëheq-
jen, pa dalë gjë”-tha Dani. Në 

kushtet kur të pandehurit nuk 
kishin mbrojtës, gjykata shtyu se-
ancën për në datën 26 Korrik, ku 
janë thirrur edhe avokatët e tyre. 
Emiljano Shullazi, Gilmando Dani, 
Endri Zela, Endri Qyqja dhe Bler-
im Shullazi u dënuan me 55 vite 
burg nga Shkalla e Parë. Ata akuzo-
hen për gjobëvënie ndaj biznesmen-
it Ylvi Beqja dhe marrjen e 30% të 
ish-hotel Vollgës në Durrës. Këto 
veprime, sipas prokurorisë, ata i 
kanë kryen në formën e grupit të 
strukturuar kriminal.

Nëntë persona janë arrestuar nga 
policia në zonën e Krujës për kulti-
vim të bimëve narkotike. Mes tyre 
është edhe një efektiv, me detyrë 
Oficer i Patrullës së Përgjithshme 
në Komisariatin e Policisë Kru-
jë. Ndërsa një person tjetër është 
shpallur në kërkim. Në kuadër të 
operacionit të koduar “Ndëshkimi” 
janë ekzekutuar  edhe 3 masa sig-
urie “Detyrim paraqitje”. Po ash-
tu janë sekuestruar 3 armë zjarri, 5 
armë gjahu dhe municion luftarak. 
Policia tha se në zonën e pyllëzuar 
të fshatit Shqezë u asgjesuan fidanë 
kanabis të kultivuara, por nuk bëhet 
e ditur sasia.

Të arrestuarit
V. B., 50 vjeç, banues ne fshatin 

Mafsheq, Krujë.
R. B., 53 vjeç, banues në Fushë 

Krujë.

Sh. X., 48 vjeç, banues në fsha-
tin Shqezë të rrethit Krujë.

M. K., 28 vjeç, banues në fshatin 
Shqezë të rrethit Krujë.

K. K., 46 vjeç, banues në fshatin 
Selitë të rrethit Kurbin.

B. I., 26 vjeç, banues në fshatin 
Malbardhë të rrethit Kurbin.

H. P., 52 vjeç, banues në Kru-
jë, me detyrë Oficer i Patrullës së 
Përgjithshme në Komisariatin e 
Policisë Krujë.

U bë arrestimi në flagrancë i 
shtetasit F. K. , 58 vjeç, lindur dhe 
banues në fshatin Shqezë, Kru-
jë, kapja dhe ndalimi me iniciativë 
i shtetasit F. B., 35 vjeç, banues në 
fshatin Halile, Fushë Krujë, të dy 
për veprat penale “Prodhimi dhe 
mbajtja pa leje e armëve luftarake 
dhe municioneve” dhe “Prodhi-
mi dhe mbajtja pa leje e armëve të 
gjuetisë”.

Krujë, arrestohen 9 persona 
për kultivim kanabis, mes 
tyre një efektiv policie

Punonte si kamarier, i riu shqiptar 
kapet duke shitur kokainë

Gjyqi i Shullazit në Apel, pas 7 
muajsh gjykata nuk hap dot procesin

Një shqiptar është vënë në prangat 
e policisë italiane, pasi u kap me 
kokainë në një dyqan në qendër të 
Traversetolo. Mediat fqinje rapor-
tojnë gjatë patrullimit në orët e 
mbrëmjes, policia ka vënë re një 

shtetas, i cili dukej nervoz. Poli-
cia ka bërë të mundur ndalimin e tij 
dhe gjatë kontrollit i gjeti dhe se-
kuestroi 75 gram kokainë e ndarë 
në 11 doza dhe 120 euro para të 
gatshme. Ndërsa pas kontrollit në 

shtëpi shqiptarit iu gjet një tjetër 5 
gramësh kokainë dhe materiale pa-
ketimi. 30 vjeçari, i cili rezultonte i 
rregullt në zonë dhe jetonte në shtë-
pi me familjen e tij.

U duk nervoz, shqiptari kapet 
me kokainë dhe 120 euro

Shpërthen bombola me 
oksigjen në argjendari, 
plagosen pronarët, 
punonjësja dhe dy kalimtarë

Në ish-Bllok

Vendi i ngjarjes

Emiljano Shullazi
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Mbledhja e Komisionit 
të Medias, ku është 
miratuar projektligji i 
Akademisë së Shken-

cave, është zhvilluar me debate. 
Kryetarja e Komisionit, për-
faqësuese e opozitës së re, braktisi 
mbledhjen me arsyetimin se në 
variantin përfundimtar të projektlig-
jit nuk janë reflektuar propozimet e 
disa akademikëve. Projektligji për 
Akademinë e Shkencave u miratua 
përmes debateve në Komisionin 
Parlamentar të Medias. Kryetarja, 
Fatjona Dhimitri tha se në draftin 
përfundimtar nuk janë reflektuar 
propozimet e bëra nga disa akade-
mikë. “Nëse ne nuk do ti marrim 
parasysh të gjitha këto vërjetje në 
këtë relacion dhe do të vijojmë, hajt 
se projektligji është vullnet i njërës 
palë politike dhe duhet të kalojmë 
me patjetër te enjten në Kuvend, 
atëherë vazhdojmë kështu me këtë 
ritëm.”-u shpreh ajo.

Duke e cilësuar mbledhjen farsë, 
Dhimitri braktisi punimet e komi-
sionit. “Nëse të gjitha propozimet 
e universiteteve, rektorëve që kanë 
qenë këtu, të zotit Fuga apo të 
ndonjë tjetri, që kanë një mendim 
alternativ lidhur me projektligjin 
unë refuzoj të bëhem pjesë e kësaj 
farse në komision dhe vazhdoni 
ju shqyrtojeni projektligjin deri në 
fund.”-deklaroi në fund të fjalës 
Dhimitri. Mbledhja vijoi me dre-
jtimin e zëvendëskryetares Milva 
Ekonomi dhe miratimin nen për 
nen të projektligjit që është depozit-
uar në Kuvend në fillim të muajit 
prill me nisëm e disa deputetëve të 
mazhorancës.Projektligji i shumë 
debatuar dhe i kundërshtuar nga disa 
akademikë do të kalojë për miratim 
të enjten e 18 korrikut. 

Refuzimi i projektligjit nga Fuga 
dhe rektorët e universiteteve

I pari që ka refuzuar këtë pro-
jektligj ka qenë akademiku Artan 
Fuga. Gjatë javës së shkuar Fuga 
mori pjesë në një seance dëgjimore 
të mbajtur në Komisionin e Mediave 
dhe Edukimit, në të cilën shprehu 
pikëpamjet dhe kritikat e tij në lidhje 
me reformimin e Akademisë së 
Shkencave dhe projektligjin që ishte 
paraqitur në kuvend për Akademinë. 
Fuga ka deklaruar se ndodhet në atë 

Miratohet mes debatesh ligji për 
Akademinë e Shkencave. Kryetarja 
e komisionit braktis mbledhjen

Në Kuvend

Rreth 8 në 10 qytete në botë 
do të përjetojnë ndryshime 

dramatike, sa i përket temper-
aturave, sipas studimit të 520 
qyteteve kryesore të botuara në 
revistën shkencore britanike Plos 
One. Tirana nuk bën përjashtim. 
Përkundrazi, është në qytetet që do 
kenë rritje të ndjeshme të mesa-
tares së temperaturave në të gjithë 
stinët e vitit. Sipas studimit, në 
kryeqytetin shqiptar deri në 2050, 
do të rriten me thuajse 4% temper-
aturat. E gjithë situata në Europë 
duket se do të ndryshojë ndjeshëm, 

Ndryshime dramatike temperaturash në gjithë botën, Tirana 4 gradë më shumë në pak vite
sikur të dhënat e hartës tregojnë 
qytetet kryesore të ngjyrosura 
me të kuqe. Veçohet Lubjana, 
kryeqyteti i Sllovenisë, e cila par-
ashikohet të ketë ndryshimin më 
të lartë sa i përket temperaturave, 
me rreth 15 gradë rritje. Studimi 
nënvizon se, nga 2050 qytete të 
ndryshme të botës do të bëhen më 
të nxehta, sidomos gjatë dimrit 
dhe verës. Sezonet e lagështa do 
të jenë më të thata dhe sezonet e 
thata do të thahen edhe më shumë. 
Analiza tregon se 77% e qyteteve 
në mbarë botën do të përjetojnë një 

ndryshim të habitshëm të kushteve 
klimatike, me 22% që do të hasin 
kushte që aktualisht nuk ekzisto-
jnë. Zhvendosja më dramatike do 
të ndodhë në qytete më veriore, 
me klimën e tyre në vitin 2050, 
që do i ngjajë klimës së sotme të 
qyteteve mbi 1.000 kilometra në 
jug. Në Evropë në veçanti, qytetet 
do të jenë 3,5 ° C më të ngrohtë në 
verë dhe 4,7 ° C në dimër. Kjo do 
të thotë që Londra, për shembull, 
do t’i ngjante Barcelonës së sotme, 
Moska- Sofjes së sotme, Stokhol-
mi- Vjenës së sotme.

sallë pas një censurimi 10 vjeçar nga 
një institucion i cili me vlerat e veta 
duhet të kishte respektin e mendimit 
ndryshe si dhe shpreson të degjohet 
nga deputetët e komisionit dhe të 
mos ndërpritet siç i ka ndodhur me 
dhjetëra raste. Akademiku ka qenë 
një zë i fortë gjatë gjithë periudhës 
së diskutimit për projektligjin e 
Akademisë së Shkencave, duke 
kundërshtuar dhe quajtur të palig-
jshme edhe zgjedhjen në krye të 
Akademisë së Shkencave të kryetarit 
aktual Skënder Gjinushi. “Për herë 
të dytë Akademia e Shkencave bën 
zgjedhje të cilat janë të paligjshme. 
Pse? Sepse kandidon dikush që 
është kryetar partie, që ligji në fuqi, 
neni 6, pika 1 e ndalon. Tani më 
thoni, do të vazhdojmë ne që të 
dëgjojmë një Akademi ku janë bërë 
zgjedhje të paligjshme,” – ka argu-
mentuar më tej akademiku Fuga. 
Sipas tij, projektligji për Akadem-

disa propozime: 1.Unë mendoj se 
projektligji është i papjekur dhe bie 
në kundërshtim me kuadrin ligjor që 
është në fuqi; 2.Propozimi im është 
që me këtë çeshtje të rimerret Minis-
tria e Arsimit. Unë besoj se Ministria 
e Arsimit ka tërë kapacitetet që ta 
çojë përpara këtë gjë; 3.Unë mendoj 
që duhet implikuar komuniteti uni-
versitar dhe shkencor në rinovimin 
e Akademisë sepse Akademia nuk 
kapërcen dot vetveten; 4.Unë do të 
propozoja që siç është censuruar 
deri më sot ajo platforma alternative, 
mundësisht të bëhet pjesë e disku-
timeve në komunitetet ndofta edhe 
me zëra të tjerë të pavaruar.

Gjithashtu dhe rektorët e univer-
sitete publike në mbarë vendin iu 
bashkuan diskutimeve për projekt-
ligjin për “Akademinë e Shkencave” 
në Komision e Medies. Ata u ndalën 
edhe tek disa nga pikat, me të cilat 
ky projektligj bie në kundërshtim me 

ligjin për Arsimin e Lartë. Nene këto 
që sipas rektorëve duhet rishikuar 
para se të miratohet projektligji. Për 
Adem Bekteshin, rektorin e Univer-
sitetit “Luigj Gurakuqi” në Shkodër 
bashkëpunimet mes akademisë së 
shkencave edhe IAL nuk janë në 
nivel ta barabartë. Skënder Topi, 
rektor i Universitetit “Aleksandër 
Xhuvani” në Elbasan deklaroi se 
duhet që të ketë më shumë bash-
këpunim mes institucioneve, që 
edhe reforma në ASH të ecë. Lekë 
Sokoli, zv.rektor i Universitetit “Al-
eksandër Mosiu” në Durrës rendit 
rreth pesëmbëdhjet pika me të cilat 
nuk është dakord në këtë projektligj. 
Madje ai sugjeroi që mos të merren 
si referim modelet gjermane, para 
atyre të vendeve më të përafërta me 
Shqipërinë. Ndërkohë projektligji 
për Akademinë e Shkencave pritet 
që pas diskutimeve në komision të 
miratohet edhe në parlament.

inë e Shkencave, i cili ka ardhur 
nga grupi i deputetëve iniciatorë, 
fatkeqësisht nuk respekton vlerat e 
parlamentarizmit shqiptar, vlerat e 
respektit të komunitetit shkencor, 
vlerat të cilat janë në themel edhe 
te aspektit normativ dhe etik . “Unë 
shikoj që defektet proceduriale janë 
të lidhura me faktin se projektligji që 
ju është paraqitur, i cili në përmba-
jtje nuk është i grupit të deputetëve 
iniciatorë, por është i dikujt tjetër, 
është një projektligj i deshtuar edhe 
si frymë, edhe si parim, edhe si 
mision.“ Përpos kësaj akademiku 
tha se duhet të lihet hapësirë për 
afrimin e platformave alternative, 
ndërkohë që nuk ngurroi të kërkonte 
edhe ngritjen e një grupi hetimor për 
mënyrën se si janë përdorur fondet 
publike nga Akademia e Shkencave. 

Sa i përket përmbajtjes dhe 
formës së projektligjit për Akadem-
inë e Shkecave, Fuga ka parashtruar 
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Shifra “të frikshme” bëhen 
publike nga një raport i 
publikuar së fundmi  nga 
Banka Botërore, sipas të 

cilit deri më vitin 2050 shqiptarët 
që do të emigrojnë do të jenë në 
nivele shumë më të larta se ato që 
do të zgjedhin të rikthehen për të 
jetuar në Shqipëri. Ky parashikim 
tregon se për periudhën 2017- 2022 
emigracioni neto, pra diferenca 
ndërmjet të ikurve dhe atyre që rik-
thehen, do të jetë-40,000 persona. 
Deri në vitin 2047, Banka parashi-
kon që emigracioni neto të vazh-
dojë me të njëjtat ritme, pra çdo 5 
vjet të ikin nga vendi rreth 40 mijë 
persona, duke e çuar numrin total 
të të larguarve (duke zbritur ata që 
kthehen) në 280 mijë persona. Me 
shtesën natyrore të popullsisë që po 

shkon drejt zeros dhe nivelin e lartë 
të emigracionit, Shqipëria pritet të 
tkurret me shpejtësi. 

Shtesa natyrore drejt zeros
Diferenca ndërmjet lindjeve dhe 

vdekjeve, ajo që përcakton shtesën 
natyrore të popullsisë, është duke 
ngushtuar me shpejtësi vit pas viti, 
duke lajmëruar se shumë shpejt 
numri i vdekjeve në Shqipëri të 
jetë më i lartë se i lindjeve. Kjo 
do të çonte popullsinë e vendit në 
rënie pa kthim, pa marrë në kon-
sideratë fenomenin e emigracionit. 
Gjatë vitit 2018, shtesa natyrore 
e popullsie ishte 7130 persona, 
niveli më i ulët së paku që nga viti 
1948, pak vite pas përfundimit të 
Luftës së Dytë Botërore sipas të 
dhënave të INSTAT. Por të dhënat 

më të hershme, por jo të grupuara 
vit pas viti, tregojnë se Shqipëria 
ka shtesën natyrore të popullsisë 
në nivelin më të ulët që nga viti 
1923, pasi shtesa e popullsisë gjatë 
viteve 1923-1945, sipas të dhënave 
zyrtare, ishte mesatarisht mbi 18 
mijë persona në vit. 

Popullsia nën 1 milion banorë
Sipas projeksioneve të Departa-

mentit të Popullsisë në Organizatën 
e Kombeve të Bashkuara, Varianti 
pesimist parashikon që vitin në 
2100, popullsia e Shqipërisë do të 
jetë vetëm 860 mijë banorë. Ndërsa 
skenari normal parashikon që 
Shqipëria të popullohet me vetëm 1 
milionë e 600 mijë banorë. Skenari 
optimist që parashikon emigracion 
zero dhe ecuri normale të normave 

të fertilitetit parashikon që popull-
sia e vendit deri në vitin 2100 të 
jetë 2 milionë e 800 mijë banorë, 
nga rreth 2,9 milionë që numërohen 
afërsisht aktualisht. 

Emigrimi, shkak i uljes 
së numrit të popullsisë

Shqiptarët çdo ditë e më shumë 
kërkojnë mundësi për ta “braktisur” 
vendin e tyre në kërkim të mundë-
sive të një jete më të mirë që mund 
t’ju ofrojnë vendet europiane. 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 
shtynë shqiptarët të kërkonin azil 
në vendet e BE-së, veçanërisht në 
Gjermani? Në përgjithësi të rinjtë 

të cilët kanë krijuar familje të reja 
besojnë se nuk mund të krijojnë 
një jetesë normale dhe të arrijnë 
një standard jetese pa të ardhura 
të cila në Shqipëri është shumë e 
vështirë ti fitosh. Papunësia, punësi-
mi rastësor, të ardhurat e pakta për 
të paktën një prej partnerëve e 
detyron një familje që të largohet. 
Sipas statistikave të fundit po të 
Bankës Botërore, Shqipëria ren-
ditet në vendin e fundit në rajon, 
për sa i përket nivelit të varfërisë. 
Papunësia në Shqipëri është ab-
solute, largohen për të gjetur një 
punë për të mbijetuar. 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.

Shifrat e bëra publike nga Eurostat 
thellojnë akoma dhe më shumë 

numrin e emigrantëve shqiptarë në 
vendet europiane. Bëhet fjalë për 
lejet e qëndrimit. Rreth 52 mijë leje 
qëndrimi për herë të parë janë dhënë 
për Shqiptarët në vendet e Bashkimit 
Europian në vitin 2017. Eurostat ka 
publikuar sot të dhënat mbi lëvizjen 
e njerëzve në vendet anëtare, ku 
Shqipëria renditet e 14-ta në botë 
për sa i përket numrit të lartë të 
lejeve të qëndrimit të lëshuara. Pjesa 
më e madhe e lejeve të qëndrimit për 
herë të parë janë dhënë nga Italia me 
19,565, Greqia me 16,468. Tashmë 
edhe Gjermania është një nga vendet 
kryesore për sa i përket lëshimit të 

Lejet e qëndrimit 
në vendet 
europiane. 
Shqipëria e 
14-ta, rreth 52 
mijë shqiptarë 
morën leje

lejeve të qëndrimit për Shqiptarët. 
Kështu gjatë 2017-s u dhanë mbi 
6100 lejë për shqiptarët. Mbretëria 
e Bashkuar ndjek listën e 5 vendeve 
kryesore më 3273 leje dhe Franca 
me 1918 leje. Numrin më të lartë të 
lejeve e ka Ukraina ku vetëm gjatë 
2017-s janë dhënë 661 mijë leje qën-
drimi. Ndërsa me numër të lartë janë 
edhe Kina, India dhe Amerika. Në 
vitin 2017, janë dhënë 3.1 milionë 
leje qëndrimi në BE për qytetarët 
jo-BE. Pjesa më e madhe e lejeve 
të qëndrimit u është dhënë njerëzve 
nga Ukraina (21% e të gjitha lejeve 
të qëndrimit në BE), Siri (7%), 
Kinës (6%), Indisë dhe Shteteve të 
Bashkuara (5% secila).

Raporti i Bankës Botërore: Brenda vitit 
2050 largohen nga vendi 280 mijë persona

Çdo 5 vjet të ikin nga vendi rreth 40 mijë persona
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Përveç taksës së re, që parashikohet të 
hyjë në fuqi pas një vendimi qeveri-
tar për të krijuar rezervën shtetërore 
të naftës, xhepat e shqiptarëve do të 

boshatisen edhe për shkak të një kostoje tjetër 
shtesë mbi hidrokarburet. Fjala është për sht-
esën e kostos që vjen nga fakti se këtej e tutje 
edhe kontrollin e matësve të pompave të naf-
tës e benzinës do ta kryejë një kompani pri-
vate dhe jo shteti, si deri tani.

Dje ministria e Financave dhe Ekono-
misë njoftoi se koncesioni për këtë shërbim 
është fituar nga kompania Noa Control, e 
cila duhet tëparaqitet për të nënshkruar kon-
tratën përkatëse. Dy herë në vit, ka qenë Dre-
jtoria e Metrologjisë që ka kryer deri tani 
kontrollin e pompave të naftës dhe të gazit 
të lëngshëm, shërbim që synon të mbrojë 
qytetarët shqiptarë nga abuzimet me sasinë 
e karburantit. Por një vendim i Këshillit të 
Ministrave, i pasuar nga një tender i shpal-
lur nga Ministria e Financave dhe Ekono-
misë, i ka hapur rrugën dhënies së këtij shër-
bimi me koncesion. Në dhjetor 2016 në 
qeveri ka ardhur një propozim i pakërkuar 
nga kompania “Noa Control”, e cila u of-
rua të zëvendësonte drejtorinë e Metrolog-
jisë në kryerjen e kontrollit të distribu-
torëve të karburanteve. Një vit e gjysmë 
pas propozimit, kompanisë private iu akor-
dua nga Këshilli i Ministrave një bonus 
prej 10 pikësh, në një garë me fond lim-
it 64.8 milionë lekë të reja për një periudhë 
20-vjeçare. Më 17 shtator 2018 ministria 
e Financave e shpalli tenderin. Në datën 
18.09.2018 është publikuar në sistemin 
e prokurimeve elektronike në faqen zyr-
tare të Agjencisë së Prokurimit Publik, 
procedura konkurruese “E hapur”, me ob-
jekt: “Për kontrollin ligjor të instrumentave 
matëse, nëpërmjet verifikimit të instrumen-
tave shpërndarëse të karburantit dhe gazit 
të lëngshëm të naftës (GLN)”, me fond lim-
it 64.890.600 lekë. Përveç kundërshtive në 

procesin e prokurimit, janë ngritur disa prob-
leme edhe nga bizneset dhe shoqatat e mbro-
jtjes së konsumatorit. Një problem i ngritur 
është ai se nuk dihet se cili do të jetë përfiti-
mi dhe cila është realisht leverdia e dhënies 
me koncesion, ndërkohë që, nga ana tjetër, 
po i jepet një privati një të drejtë që prak-
tikisht i takon shtetit. Po kështu, janë ngri-
tur shqetësime për shmangien në këtë rast 
nga detyrimi ligjor për konsultime me pub-
likun dhe grupet e interesit si dhe përjash-
timin e kompanive të huaja nga konkurren-
ca përmes kriterit për akreditimin.

Ndërkohë, shqetësim tjetër mbetet rreziku 
i rritjes së kostos në sektor, që do të transfero-

hej nga kompania private tek blerësi fundor, 
duke rritur çmimin me pakicë të naftës, ben-
zinës e gazit. Ndërkohë, koncesioni i pom-
pave nuk është ngarkesa e parë mbi çmim-
in e karburanteve, por e treta, që qeveria u 
ngarkon qytetarëve nëpërmjet privatëve. Dy 
të parat janë “tarifa e markimit” dhe ajo e 
“skanimit”, parà të cilat paguhen nga qyte-
tarët në çmimin e naftës, por në vend që të 
shkonin në buxhetin e shtetit, janë devijuar 
në llogari private përmes koncesioneve, të 
cilat lindin si oferta të pakërkuara dhe me 
procedura të kontestuara.

Por ajo që është më e rëndë, është fak-
ti se qeveria në këtë rast nuk ka marrë para-

sysh një vendim gjykate, që duhej të kishte 
bërë ndalimin e shpalljes së këtij fituesi, si 
dhe përsëritjen e procesit tenderues. Siasp një 
vendimi të marrë tashmë nga Gjykata Ad-
ministrative, tenderi për koncesionimin e 
kontrollit të pompave të karburantit duhej të 
bëhej nga e para. Gjykata ka pranuar kësh-
tu padinë e ngritur nga kompania e huaj Pen-
zoil. Sipas kësaj të fundit, termat që ishin 
vendosur paraprakisht në garën e prokurimit 
ishin paragjykuese dhe sidomos favorizojnin 
firmat vendase, ndërkohë që tenderi ishte “i 
hapur ndërkombatër”, çka nënkupton baraz-
inë e subjekteve pavarësisht nga origjina e 
tyre. Tenderi ndërkohë ishte i pezulluar, 
pas një ankese nga zviceranët e kompanisë 
Penzoil Trading SA, me bazë në Chiasso, 
kundër Komisionit të Prokurimeve Pub-
like, por, me vendimin e djeshëm, Gjyka-
ta ka anuluar vendimin e këtij Komi-
sioni, duke shkuar edhe më tej: duhet të 
ndryshojnë pjesërisht kriteret e tenderit.

Më 19 mars 2019 kompania zvicerane 
Penzoil Trading SA, me aktivitet ndërkom-
bëtar në tregtimin, kontrollin dhe inspek-
timin e produkteve të naftës dhe gazit, ka 
depozituar një padi në Gjykatën Adminis-
trative të Tiranës kundër ministrisë së Finan-
cave dhe Ekonomisë. Objekti i padisë ka të 
bëjë me një tender të datës 9 shtator 2018 
lidhur me dhënien e koncesionit ndaj pri-
vatëve për kontrollin ligjor të instrumenteve 
matëse, nëpërmjet verifikimit të instrument-
eve shpërndarëse të karburantit dhe gazit të 
lëngshëm të naftës (GLN), me një fond limit 
prej 64 milionë e 890 mijë lekësh.

Pas publikimit të njoftimit për tenderin 
në fjalë, Penzoil shprehu interesin për të mar-
rë pjesë në garë, që nuk përjashtonte kom-
panitë e huaja, me besimin se do të ofronte 
një përvojë të theksuar në fushën e sektorit të 
kërkuar, por shpejt drejtuesit e saj kanë kon-
statuar se kriteret specifike dhe ato të përg-
jithshme të vendosura nga ana e autoritet-

it kontraktor, i cili në këtë rast ishte ministria 
e Financave dhe Ekonomisë, binte në konf-
likt me rregullat ligjore të shpallura lidhur 
me koncesionet dhe partneritetin publik-pri-
vat. Po kështu, janë konstatuar mospërputh-
je edhe me standardet dhe parimet e sank-
sionuara në Ligjin nr. 125/2013 datë 24 prill 
2013. Sipas paditësve, kriteret e sipërpërmen-
dura, të caktuara nga autoriteti shtetëror, për-
bëjnë një pengesë serioze për zhvillimin e 
një procedure objektive dhe të paanshme, 
të bazuar në parimet e konkurrencës së 
ndershme dhe kjo gjë mund të pasqyrohet 
në një vlerësim të shtrembëruar të ofertës 
fituese dhe dhënien e një avantazhi jo-
konkurrues një kompanie vendase.

Më 28 shtator 2018 kompania zvicerane 
paraqiti ankesë tek Komisioni i Prokurim-
it Publik, duke i kërkuar të shqyrtonte 
kriteret e pasqyruara në dokumentat stand-
ard të koncesionit, të cilat, sipas saj, nuk ish-
in në përputhje me parimet e transparencës, 
mos-diskriminimit, proporcionalizmit, efika-
sitetit, trajtimit të barabartë, reciprocitetit dhe 
sigurisë ligjore. Por Komisioni i Prokuri-
meve, organ që duhet të marrë vendime lid-
hur me parregullsi në procesin e tenderimit, 
në fakt vendosi më 7 shkurt 2019 se anke-
sa e Penzoil-it nuk qendronte, duke i dhënë 
të drejtë në çdo hap autoritetit kontraktues. 
Ky vendim është edhe objekt i padisë që 
është dorëzuar tani tek Gjykata Admnistra-
tive. Sipas juristëve të kompanisë me bazë 
në Chiasso të Zvicrës, vendimi në fjalë i 
Komisionit të Prokurimit Publik bie në 
kundërshtim të hapur dhe është në shkelje 
flagrante me ligjin.

Po si mund të shpjegohet që, pavarë-
sisht nga një vendim gjykate, ministria vi-
jon me shpalljen e fituesit në një garë, që lig-
jërisht është e bllokuar? Kjo mund të ndodhë 
vetëm në një vend si Shqipëria, ku ngërçi in-
stitucional po bëhet rutinë e përditshme nga 
një qeveri që shkeljen e ligjit e bën hapur.

Thellohet ngërçi institucional, qeveria 
shkel vendimin e gjykatës për naftën

Ekonomi

Rama pranon dështimin e administratës 
tatimore, korrupsion dhe evazion
Pas shkarkimit të drejtorit të tatimeve, Enton 
Duro, për mungesë performance në mbledh-
jen e të ardhurave tatimore, kryeministri Rama 
ka prezantuardje  zëvendësin e tij. Drejtor-
ja e re e Tatimeve do të jetë Delina Ibrahimaj, 
e cila deri tani ka mbajtur postin e drejtore-
shës së INSTAT. “Kush nuk arrin indikatorët 
nuk mund të jetë pjesë e kësaj administrate, 
as e Tatimeve, as Inspektoratit të Punës”, tha 
Rama. ”Si mundet të pranohet sot që flasim që 
të kemi 15 mijë kasa jo raportuese në biznese 
që figurojnë aktive nga 112 mijë të tilla”.

Ekonomia aktualisht ndodhet në kushtet 
kur disa nga investimet e mëdha të huaja po 
ngadalësojnë ritmet e punës, duke qenë se po 
i afrohen përfundimit të objekteve madhore, 
siç është rasti i gazsjellësit apo hidrocentraleve 
mbi Devoll. Fakti që, sikurse referon Instat, 
rritja ekonomike në tremujorin e parë të këtij 

viti shkon në 2.1 për qind, nga 4 për qind që 
ishte vitin e kaluar, flet qartë për këtë.

Një paralajmërim në këtë drejtim, me 
këshillën që administrata fiskale duhet të 
gjejë sa më shpejt rrugë alternative për 
të rritur të ardhurat nga taksat, kanë bërë 
vazhdimisht kohët e fundit Fondi Mon-
etar Ndërkombëtar dhe Banka Botërore. 
Njëkohësisht, edhe strategjia qeveritare 
e mbylljes së lojrave të fatit, që ishte një 
“minierë” e vërtetë të ardhurash, sërish nuk 
është pasuar me gjetjen e burimeve alter-
native të prurjeve të taksave nga tregu. Po 
kështu, një pjesë e të ardhurave nga TVSH 
në eksport apo renta minerare janë zbehur si 
pasojë e një uljeje të pandalshme të vlerës së 
euros ndaj lekut në tregun e këmbimit valutor.

Këshillat e ndërkombëtarëve, por edhe 
përvoja e vendeve të tjera, janë shumë të qarta 

në nevojën për të rritur bazën e taksueshme, jo 
duke rritur barrën e taksave, por duke shman-
gur evazionin, që në vendin tonë llogaritet mbi 
30 për qind. Por duket se rutina, korrupsio-
ni dhe paaftësia minojnë vazhdimisht punën e 
Tatimeve, çka nuk ka qenë në gjendje të rreg-
ullojë drejtori që tashmë le postin. Vetëm dy 
muaj më parë, është zëvendësuar edhe dre-
jtori i këtij departamenti të rëndësishëm të Ta-
timeve. Por ardhja e Martin Micit në krye të 
tij duket se nuk ka zgjidhur situatën, ndosh-
ta edhe për faktin se ai vjen nga sektori privat 
bankar dhe jo nga administrata tatimore apo 
doganore shtetërore.

Si pesëmujor, janë mbledhur në total 188.3 
miliardë lekë të ardhura të të gjitha llojeve. 
Shifra është më e lartë se ajo e një viti më 
parë, kur të ardhurat shënuan si 5-mujor 176.7 
miliardë lekë. Por, ajo që vijon të bëjë për-

shtypje, është se Tatimi mbi Vlerën e Shtu-
ar vijon të jetë nën planifikimin. Janë 4.3 
miliardë lekë që janë grumbulluar më pak 
nëpërmjet TVSH-së, nga sa ishte planifi-
kuar. Po ky është totali. Vetëm Tatimet re-
zulton se kanë krijuar një gropë të vërtetë 
në arkëtimet e Tatimit mbi Vlerën e Shtuar. 
Diferenca me planin e administratës tatimore 

në këtë zë është minus 17.9 për qind, por shi-
fra është shumë e ulët edhe po të krahasohet 
me një vit më parë.

Në periudhën janar-maj 2018, Tatimet 
kanë grumbulluar 14.4 miliardë lekë nga 
TVSH-ja, ndërsa një vit më pas, në të njejtën 
periudhë kohore, rezultati zhgënjen: 12.7 mil-
iardë. Ky është një rezultat 11.6 për qind më i 
ulët se një vit më parë. TVSH-ja është një nga 
burimet e rëndësishme të të hyrave në arkën 
e shtetit, por po ashtu ajo është edhe një treg-
ues i shëndetit të ekonomisë. Një rënie e tillë 
duhet të jetë shumë shqetësuese për qeverinë. 
Me sa duket, vendosja e TVSH-së për bizneset 
e vegjël, ashtu sikurse parashikuan edhe ek-
spertët ndërkombëtarë, nuk ishte një masë që 
rregulloi situatën në këtë drejtim, duke qenë se 
këto biznese vërtet janë shumë, por arkëtimet 
e tyre në këtë drejtim janë të papërfillshme.

Mbledhje qeverie
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Gjykata e Shkallës së Parë në Shkod-
ër ka lënë në “arrest me burg” 
29-vjeçarin Artan Koçeku, i arrestuar 
pak ditë më parë  për vrasjen e sho-
kut të tij Angjelin Shkëmbi dy vjet 
më parë  për një borxh prej 40 mijë 
eurosh. Seanca për masën e sigurisë 
u zhvillua me dyer të mbyllura. Në 
momentin e arrestimit, në automjetin 
me të cilin udhëtonte Koçeku poli-

cia gjeti dhe sekuestroi në cilësinë e 
provës materiale një armë zjarri tip 
“pistoletë” me fishek në fole dhe një 
krehër me fishekë që i përkiste një 
arme tjetër zjarri tip “pistoletë”. Në 
automjet së bashku me Koçekun ishte 
edhe shtetasi  Rr. D.,  24 vjeç, banues 
në Tiranë, i cili u arrestua në fla-
grancë për veprën penale “Përkrahja 
e autorit të krimit” .

Shqipëria vazhdoi të ishte furnizue-
sja kryesore e Italisë me marijuanë 
në vitin 2018. Po ashtu, shqiptarët 
përbëjnë përqindjen më të lartë mes 
të arrestuarve për trafik droge. Edhe 
pse kryeministri Rama dhe Lleshaj 
përpiqen “të mashtrojnë” opinonin 
publik se kanë luftuar kukltivimin e 
dhe trafikimin e lëndëve narkotike, 
raporti i fundit i Antidrogës Italia-
na tha krejt të kundërtën.  Këto janë 
disa prej përfundimeve publikuar 
në raportin vjetor të Drejtorisë së 
Përgjithshme italiane të Antidrogës, 
për të dhënat e trafikut të drogës në 
Itali në vitin 2018.

Pikat kryesore të raportit në 
lidhje me Shqipërinë janë:

– Shqipëria, përmes detit Adrai-
tik, është kanali kryesor furnizues 
për Italinë dhe vendi i origjinës i 
sasisë më të madhe të marijuanës së 
sekuestruar gjatë këtij viti.

– Në total në vitin 2018, anti-
droga italiane ka sekuestruar rreth 
14,2 ton marijuanë. Sasia e mari-
juanës së sekuestruar që vinte nga 
Shqipëria është rreth 6.3 ton, ose 
sa 44 për qind e sasisë totale të se-
kuestruar.

– Grupet kriminale shqiptare që 
merren me trafikun e marijuanës në 
Itali janë të vendosura kryesisht në 
rajonin e Puglias e Campagnas.

– Vitet e fundit, bandat shqiptare 
po përfshihen dhe në trafikun e 
kokainës. Ato e trafikojnë kokainë 
nga Spanja e Holanda, dhe më pas e 
shpërndajnë në të gjithë Italianë.

– Për trafikimin e heroinës, ban-
dat shqiptare po bashkëpunojnë me 
mafian napoletane Camorra.

– Nga Shqipëria e Greqia trafi-
kohet në Turqi sasi të konsid-
erueshme droge e njohur me em-
rin SKUNK, një derivat i kanabisit 
mjaft i fuqishëm.

Në 2018-ën, në Itali janë ar-
restuar 1917 shtetas shqiptarë, të 
akuzuar për trafik lëndësh narko-
tike, ku pjesën më të madhe e 
zënë të arrestuarit për trafik koka-
ine: 1282 shqiptarë, ose 66 për 
qind, janë arrestuar për trafik koka-
ine; 418 shqiptarë ose 21 për qind 
janë arrestuar për trafik marijuane, 
167 shqiptarë ose 9 për qind janë 
arresuar për trafik heroine. Mes 
shqiptarëve të arrestuar për trafik 
droge vihet re rritje e numrit të 
femrave dhe fëmijëve minorenë.

Italia rrëzon qeverinë “Rama” 
për drogën: Shqipëria, 
furnizuesi kryesor me hashash

Vrau shokun për borxhin 40 mijë 
euro, mbetet në burg 29-vjeçari

Një person identiteti dhe mos-
ha e të cilit ende nuk bëhet e di-
tur, është hedhur ditën e djeshme 
nga kati i pestë i një pallati. Si-
pas informacioneve pallati ndod-

het në zonën  e Kinostudios. Perso-
ni i cili është hedhur nga ballkoni 
i pallatit ka gjetur vdekjen e men-
jëhershme, duke bërë kështu të pa-
mundur dhënien e ndihmës së shpe-

jt. Mendohet që viktima ka qënë në 
gjendje depresioni. Policia dhe gru-
pi hetimor ndodhen në vendngjar-
je dhe po punojnë për zbardhen e 
plotë të shkaqeve.

Ngjarja e rëndë, hidhet nga kati i pestë i pallatit

Desantila Solla-
ku 26-vjeçarja  që u 
mbyt një ditë më parë 
në Kanionet e Holtës. 

26-vjeçarja ishte kualifikuar si in-
fermiere në një aplikim pune dhe 
pritej që brenda pak ditëve të nisej 
për në Gjermani. Ajo kishte shkuar 
në zonën turistike me babain, nënën 
dhe vëllain, ku pasi kishin ngrënë 
drekën kishin hyrë në zonën e kan-
ioneve dhe ishin duke ecur. Dësh-
mitarët nga vendi i ngjarjes kanë 
thënë se rreth orës 16:40 ka pas-
ur një shtim të papritur të prurjeve 
të ujit, çka ka bërë që disa prej per-
sonave që po vizitonin zonën të rrë-
zohen në atë që njihet si kanioni i 
tretë. Mes tyre ka qenë dhe infer-
mierja Desantila Sollaku, të cilën e 
ka rrëmbyer rrjedha e ujit. Të afërmit 
e saj dhe vizitorë të tjerë të kanion-
eve kanë lajmëruar me vështirë-
si policinë, pasi zona kishte prob-
leme edhe me valët e telefonit. Vajza 
26-vjeçare është gjetur vetëm pas dy 
orë kërkimesh, pasi uji e kishte trans-
portuar trupin e saj pranë daljes së ka-
nionëve. Ndërkaq anëtarët e tjerë të 
familjes së Desantilës, babai 50 vjeç 
dhe i vëllai Denisi 20 vjeç janë nxjer-
rë me probleme të lehta shëndetësore 
dhe janë dërguar në spital ku ndodhen 
jashtë rrezikut për jetën bashkë me 
nënën e viktimës. Burime nga vendi 
i ngjarjes thanë  se numri i vizitorëve 
në kanionet e Holtës në fundjavë ka 
qenë i madh ndërsa Desantila Sol-
laku me familjen nuk kanë qenë e 
grupit të turistëve, pasi kishin shkuar 
privatisht në Policia e Shtetit tha se 

pas mbytjes së 26-vjeçares, person-
at e tjerë që ishin bllokuar në kanio-
net e Holtës janë nxjerrë pa probleme 
nga zona e rrezikut gjatë një opera-
cioni kërkim-shpëtimi që ka zgjatur 

katër orë. Në kryerjen e veprimeve 
në terren janë përfshirë edhe RE-
NEA me polumbarët e saj, policia e 
Gramshit dhe Elbasanit si dhe efek-
tivët zjarrfikës.

Humbi jetën në kanionin e 
Holtës, infermieria 26-vjeçare 
do nisej në Gjermani

Detaje të reja 

Kronikë

Udhëtonin 
drejt Greqisë, 
aksidentohet 
familja nga 
Elbasani

Një aksident rrugor ka ndodhur 
mëngjesin e djeshëm  në aksin Kaka-
vijë-Gjirokastër. Ngjarja është shënu-
ar në afërsi të Derviçanit, Një famil-
je prej 6 anëtarësh nga Elbasani, mes 
tyre edhe dy fëmijë të mitur u aksi-
dentuan teksa udhëtonin drejt Gre-
qisë. Makina e familjes u përplas me 
një tjetër mjet në rrugën e Kakavijës, 
ku i plagosur mbeti edhe një person i 
shtatë. 7 persona, mes të cilëve edhe 

2 fëmijë mbetën të plagosur në një 
aksident në aksin Gjirokastër-Kaka-
vijë. Dy makina u përplasën pranë 
fshatit Derviçan e për pasojë një nga 
mjetet përfundoi jashtë rruge. Në këtë 
mjet udhëtonin 6 anëtarët e një famil-
je nga Elbasani, që po udhëtonin 
drejt Greqisë përmes pikës kufit-
are të Kakavijës Për pasojë të plago-
sur mbetën dy fëmijë të mitur 3 e 7 
vjeç, prindërit e tyre Ervin e Romina 

Turkaj dhe gjyshërit Agur dhe Vjoll-
ca Pitja. Në makinën tjetër udhëton-
te Kristaq Kola nga Gjirokastra, i cili 
po ashtu mbeti i plagosur Ata morën 
të gjithë ndihmën e parë mjekësore 
në spitalin rajonal, nga ku mësohet 
se ndodhen jashtë rrezikut për jetën. 
Policia tha se po punon për sqarimin 
e rrethaneve të aksidentit, ndërsa nga 
të dhënat e para dyshohet se shkak 
është bërë shpejtësia.
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Simptomat e anemisë

Simptomat e anemisë ndryshojnë në varësi 
të shkakut të anemisë. Mund të përfshijnë:

– Lodhja
– Dobësi
– Lëkura e zbehtë ose e verdhë
– Rrahje zemre e parregullt
– Shkurtesa e frymëmarrjes
– Marramendje
– Dhimbje kraharori
– Duar dhe këmbë të ftohta
– Dhimbje koke
– Çrregullimi i përqendrimit
– Mpirje në duart dhe këmbët
– Gjendja e nervozizmit
– Ushtimë në veshë
– Çarje në buzë dhe plagë në gojë
– Çarje e shpejtë e thonjve,
– Humbja e flokëve

Në fazat e hershme të anemisë, simpto-
mat mund të jenë shumë të lehta. Meg-
jithatë, ndërsa anemia përkeqësohet, 
simptomat përkeqësohen.

Shëndet&Estetikë

Ushqimet që e luftojnë depresionin. 
Nga boronicat te spinaqi

Depresioni i ka efektet e veta në shëndetin fizik sikurse në atë men-
dor, prandaj trajtimi i kësaj sëmundje duhet ta përfshijë edhe shën-

detin fizik edhe atë mendor. Megjithatë ekzistojnë disa ushqime të cilat, 
sipas ekspertëve, ndihmojnë në trajtimin e sëmundjes së depresionit.

Boronicat
Boronicat kanë veti antioksiduese të cilat e zvogëlojnë stresin oksi-

dativ, e që është karakteristika kryesore e kësaj sëmundje. Boronicat po 
ashtu e mbështesin rritjen e qelizave të reja, e kjo është një mënyrë tjetër 
për ta trajtuar depresionin.

Bananet
Bananet janë të mbushura me triptofan, i cili konvertohet në 5-HTP 

nga truri. Pas kësaj, 5-HTP shndërrohet në neurotransmetues pozitiv si 
serotonina dhe melatonina. Veç kësaj, bananet janë të pasura me kalium 
dhe magnez.

Bajamet
Magnezi është ilaç i mrekullueshëm për trajtimin e migrenës dhe 

depresionit, ndërkaq vetëm 100 gramë bajame i përmbajnë 268 
miligramë magnez.

Çokollata
Çokollata e zezë, ose më saktësisht kakao në të, i rritë nivelet e sero-

toninës dhe dopaminës në tru, si dhe i ulë nivelet e kortizolit.
Spinaqi

Spinaqi sasi të larta të acidit folik dhe personave depresivë shpesh-
herë kanë mungesë. Acidi folik gjithashtu i rritë nivelet e dopaminës 
dhe serotoninës në tru. Veç kësaj, spinaqi është i pasur edhe me magnez.

Si të shpëtoni nga njollat e diellit në 
lëkurë. Limon, aloe vera dhe shalqi

Sado të përpiqemi, muajt e verës vështirë se na lejojnë të përdorim shumë 
fondatinë. Kështu duam s’duam, njollat e diellit nga vera e shkuar bien 

më shumë se kurrë në pah. Nëse nuk ndiheni rehat me to mund t’i zbehni 
dhe t’i bëni sa më pak të dukshme përmes disa mënyrave natyrale. 

Lëng limoni
Lëngu i limonit është përdorur historikisht për pastrimin e lëkurës 

duke ndikuar pozitivisht edhe te njollat e diellit. Natyra acidike e tij do 
të krijojë një ndjesi djegieje, por nuk ka asgjë për t’u shqetësuar. Shtry-
dhni një limon, njomni pak pambuk në të dhe masazhoni lehtë zonat që 
dëshironi. Lëreni për disa minuta në lëkurë dhe më pas shpërlajeni mirë 
e mirë me ujë. Përsëriteni procedurën 3 herë në javë.

Aloe Vera
Kush më mirë se aloe vera do të bënte mrekulli edhe me njollat tuaja 

të diellit. Merreni sasinë xhelatinoze, përziejeni me pak vitaminë E dhe 
lëreni për 20- 30 minuta në lëkurë. Përsëriteni 2 herë në ditë.

Shalqi
Shalqiri është gjithashtu shumë i këshillueshëm për lëkurën falë vita-

minave A, B dhe C që përmban. 3 herë në javë masazhojeni fytyrën me 
pjesën e brendshme të shalqirit (këshillohet zemra), lëreni për 30 minuta 
dhe përsëriteni 3 herë në javë.

Anemia është një gjendje 
në të cilën nuk ka mjaft 
qeliza të shëndetshme 
të kuqe të gjakut për të 

mbajtur oksigjen të mjaftueshëm në 
indet e trupit. Hemoglobina është 
pjesa kryesore e qelizave të kuqe të 
gjakut dhe lidhet me oksigjen. Nëse 
keni shumë pak ose jonormal qeliza 
të kuqe të gjakut, ose nëse hemoglo-
bina juaj është anormale ose e ulët, 
qelizat në trupin tuaj nuk do të kenë 
oksigjen të mjaftueshëm. Anemia 
është gjendja në të cilën sasia e 
hemoglobinës në gjak ulet nën 13 g 
/ dL në meshkuj të rritur dhe 12 g / 
dL tek femrat dhe mund të shkaktojë 
shumë probleme të rëndësishme 
shëndetësore. Fëmijët 6 muaj deri në 
6 vjet 11 g / dL, 6-14 vjeç është kon-
sideruar të jetë më pak se 12 g / dL 
anemi. Anemia shkaktohet zakonisht 
nga humbja e gjakut, shkatërrimi i 
qelizave apo paaftësia e trupit tuaj 
për të prodhuar mjaftueshëm të 
tilla. Dhe kjo ndodh kur trupi juaj 
nuk ka mjaftueshëm qeliza të kuqe 
të gjakut. Ka shumë lloje të ane-
misë, ku ai më i përhapuri është ai i 
mungesës së hekurit. Qelizat e kuqe 
të gjakut prodhojnë një proteinë të 
qujatur hemoglobinë. Pa hekur të 
mjaftueshëm, trupi juaj nuk mund të 
prodhojë sasinë e duhur të hemo-
globinës që qelizat të furnizojnë 
trupin me gjak të pasur me oksigjen. 
Anemia mund t’ju bëjë të ndiheni të 
lodhur dhe të dobët. Ka shumë lloje 
të anemisë, secila me shkakun e vet 
të veçantë. Anemia mund të jetë e 
përkohshme ose e zgjatur dhe mund 
të jetë e lehtë dhe e rëndë.

Gjendja paralajmëruese
Mjekët tërheqin vërejtjen në 

faktin që anemia zbulohet vështirë. 
Pse? Për shkak se simptomat e para 
të anemisë janë shumë të buta dhe 
mund të përzihen me simptomat e 
sëmundjeve tjera. Është shumë e 
rëndësishme që ta dini që anemia 
nuk është sëmundje, por gjendje e 
cila paralajmëron në ekzistimin e 
ndonjë sëmundjeje, ose çrregullimi 
në të ushqyer. Për ata që janë më pak 
informuar, kur bëhet fjalë për ane-
minë, tejet të rëndësishme janë eri-
trocitet. Gjaku, në fakt, përbëhet nga 
rruazat e kuqe të gjakut – eritrocitet, 
rruazat e bardha të gjakut – leukoc-
itet, pllakat e gjakut – trombocitet, 
të cilat qarkullojnë në sistemin e 
qarkullimit të gjakut. Eritrocitet janë 
të rëndësishme, sepse e përmbajnë 
proteinën e kuqe të pasur me hekur, 
hemoglobinën, e cila e transferon 

ANEMIA
shkaqet, simptomat 
e trajtimi. Ushqimet 
që duhen konsumuar

oksigjenin nga mushkëritë deri te të 
gjithë muskujt dhe organet e organ-
izmit tonë. Personat anemikë kanë 
pak eritrocite, ndërsa numri i vogël 
i eritrociteve përmban edhe pak 
hemoglobinë, ndërsa si shkak i kësaj 
reduktohet rrjedhja e oksigjenit në 
tru, zemër dhe muskuj. Kur ndodh 
kjo njeriu ndien lodhje mendore dhe 
fizike. Duke pasur parasysh se është 
reduktuar numri i eritrociteve, zemra 
punon më shpejt, në përpjekje që 
me rrjedhje më të shpejtë të gjakut 
ta kompensojë mungesën e oksig-
jenit në gjakun e varfër sa u përket 
eritrociteve.Shkaktarët e anemisë 
mund të jenë të shumëfishtë, humbja 
e gjakut për shkak të sëmundjeve 
të veshkave, nyjeve, organeve për 
formimin e gjakut. 

Fajtore janë edhe ilaçet
Aneminë mund ta shkaktojnë 

edhe efektet e padëshirueshme të 
disa llojeve të ilaçeve, ushqimi i 
varfër, të cilit i mungojnë vitam-
inat, e veçanërisht mineralet, më 
së shumti hekuri. Kur ndodh kjo, 
personi ndihet sikur ta ketë shkelur 
treni. Nuk ka fuqi jetësore dhe 
investon shumë mund për t’i kryer 
madje edhe obligimet më të thjeshta 
të përditshme. Simptomat e anemisë 
janë lodhja, përgjumja, marra-
mendja, zbehja e lëkurës, mishit të 
dhëmbëve, thonjve dhe shuplakave, 

puna e shpejtuar e zemrës, ndjenja 
e të ftohurit, veçanërisht të eks-
tremiteteve, pikëllimi, depresioni, 
çrregullimi i gjumit dhe humbja 
e oreksit. Për shkak se simptomat 
mund të përzihen lehtë me simpto-
mat e sëmundjeve të tjera, është e 
rëndësishme që të bëhet analiza e 
gjakut.

Llojet e anemisë
Anemia nga mungesa e hekurit
Ky është lloji më i zakonshëm 

i anemisë në mbarë botën. Anemia 
e mungesës së hekurit shkakton 
mangësi të hekurit në trupin tuaj. 
Palca juaj e eshtrave ka nevojë për 
hekur për të bërë hemoglobinë. Pa 
hekur të mjaftueshëm, trupi juaj nuk 
mund të prodhojë hemoglobinë të 
mjaftueshme për qelizat e kuqe të 
gjakut. Një anemi e tillë ndodh në 
shumë gra shtatzëna. Përveç kësaj, 
mund të haset edhe tek; gjakderdhja 
e rëndë menstruale, ulçera, kanceri 
dhe disa sëmundje qe shkaktojnë 
humbje te gjakut, si dhe disa barna 
për lehtësimin dhimbjeve nga sul-
mi(ataku), e veçanërisht aspirina për 
shkak të përdorimit të rregullt.

Anemia nga mungesa e vitam-
inave

Përveç hekurit, trupi juaj ka 
nevojë për folate dhe vitaminë B12 
për të prodhuar mjaft qeliza të kuqe 
të gjakut shëndetshme . Një dietë me 
mungesë të vitaminave dhe ushqyes 
të tjerë të rëndësishëm mund të 
shkaktojë zvogëlimin e prodhimit 
të qelizave të kuqe të gjakut. Përveç 
kësaj, disa njerëz mund të konsumo-
jnë mjaft vit B-12, por trupi i tyre 
nuk mund të përpunojë këtë vita-
minë. Kjo mund të çojë në anemi 
të mungesës së vitaminës B-12 ose 
ndryshe Anemia pernicioze. 

Anemia nga sëmundjet kronike 
Disa sëmundje (të tilla si kanceri, 

HIV / AIDS, artriti reumatoid, 
sëmundja e veshkave, sëmundja e 
Crohn dhe sëmundjet e tjera kronike 
inflamatore) mund të ndërhyjnë 
në prodhimin e qelizave të kuqe të 
gjakut. 

Anemia e rëndë
Kjo anemi e rrallë është e 

rrezikshme për jetën, ndodh kur 
trupi juaj nuk prodhon mjaft qeliza 
të kuqe të gjakut. Shkaqet e anemisë 
aplastike përfshijnë infeksione, 
droga të caktuara, sëmundje autoi-
mune dhe ekspozim ndaj kimikateve 
toksike.

Anemia për shkak të sëmundjes 
së palcës së eshtrave

Sëmundje të ndryshme të tilla si 
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Shëndet&Estetikë

Pesë shenja paralajmëruese që tregojnë 
se zemra juaj nuk po punon siç duhet

Të dyja gjinitë janë të prekura nga sëmundjet e zemrës për shkak 
të arsyeve të ndryshme që lidhen me një mënyrë jetese të caktuar. 

Megjithatë, ka shumë shenja dhe paralajmërime që na informojnë për 
problemet e zemrës dhe ju duhet të jeni më të vëmendshëm. Bright Side 
ka mbledhur 5 sinjale shumë të zakonshme që lidhjen me sëmundjet e 
zemrës. Bëni mirë të mos i neglizhoni:

Dhimbje që përhapet në krah
Shumë meshkuj përjetojnë dhimbje në krahun e majtë, ndërsa gratë për-

jetojnë të njëjtën dhimbje në të dy krahët. Disa gra kanë thënë gjithashtu se 
përjetuan një dhimbje të pazakontë në bërryl para se të kishin një atak në 
zemër. Kjo ndodh për shkak se dhimbja nga zemra juaj shkon në palcën 
kurrizore ku shumë nerva të trupit tuaj janë të lidhura dhe truri hutohet dhe 
mendon se keni dhimbje në krah, kur në të vërtetë nuk ndodh kështu.

Kollitja
Kollitja mund të vijë nga çështje të ndryshme dhe mund të jetë 

gjithashtu shenjë e sëmundjeve kardiovaskulare. Kollitja e vazh-
dueshme që prodhon një lëng të kuqërremtë që përmban gjak është 
shumë e zakonshme kur keni probleme me zemrën.

Nivele ekstreme dhe të pazakonta të ankthit
Disa studime kanë treguar se njerëzit që vuajnë nga ankthi ekstrem në 

moshë të re në jetën e tyre, janë të prirur të vuajnë nga sëmundjet e zem-
rës. Ankthi mund të shkaktohet nga mënyra jetese shumë stresuese ose 
çrregullime të ndryshme. Disa nga efektet e ankthit në zemrën tuaj përf-
shijnë tahikardinë, presionin e lartë të gjakut dhe uljen e ritmit të zemrës.

Këmbët e fryra
Kur zemra juaj nuk po pompon mirë, lëngu nga enët e gjakut rrjedh në 

indet rreth këmbëve dhe ato vuajnë shumë për shkak të gravitetit. Kjo quhet 
edemë periferike dhe shumë njerëz që e kanë atë nuk kanë sëmundje të 
zemrës. Por gjithsesi, kjo është një simptomë shumë e zakonshme në mesin 
e pacientëve të sëmurë me zemër dhe ju duhet t’i kushtoni vëmendje.

Mungesa e oreksit dhe ndjenja e përzierjes
Shumë pacientë që vuajnë nga sëmundjet e zemrës tregojnë një mung-

esë oreksi dhe kanë të përziera, edhe nëse kanë ngrënë shumë pak. Arsyeja 
për këtë është rritja e lëngjeve rreth mëlçisë dhe zorrët që ndërhyjnë për 
tretje. Këto simptoma zakonisht ndiqen nga dhimbja abdominale dhe nëse i 
përjetoni të gjithë së bashku, duhet të vizitoni menjëherë mjekun tuaj.

Studim i ri: Pirja e duhanit mund të 
jetë shkaktar i dhimbjes së shpinës

Dhimbja e shpinës mund të ndihet në çdo pjesë përgjatë shpinës, 
duke filluar nga qafa e deri tek ijët, megjithëse më e zakonshme 

është në pjesën e fundme të shpinës. Dhimbja mund të jetë nga e lehtë 
e deri në më të rëndë, varësisht nga ajo se çfarë është duke e shkaktuar 
atë. Për shumicën e njerëzve, qëndrimi i dobët dhe ngritja e peshave të 
rënda mund të jenë burim i kësaj dhimbje. Megjithatë, një studim i ri 
thotë se edhe duhanpirësit janë trefish më të prirë të zhvillojnë dhimbje 
kronike të shpinës. Ky studim është publikuar në revistën mjekësore, 
“Human Brain Mapping”, ndërkaq nuk është i pari që e ndërlidhë du-
hanpirjen me dhimbje kronike. Studimi iu ka sugjeruar duhanpirësve 
të heqin dorë nga duhani nëse veç duan ta ulin rrezikun e zhvillimit 
të dhimbjes kronike të shpinës. Përveç kësaj, ekspertët po ashtu kanë 
treguar se pirja e duhanit e zvogëlon edhe absorbimin e kalciumit dhe 
e parandalon rritjen e re të eshtrave, duke i lënë duhanpirësit me rrezik 
më të shtuar të zhvillimit të osteoporozës dhe në shërim më të ngadaltë 
pas frakturave, gjëra të cilat shkaktojnë dhimbje shpine.

leuçemia dhe myelofibroza mund 
të shkaktojnë anemi duke prekur 
prodhimin e gjakut në palcën e 
eshtrave. Efektet e kancerit të tillë 
dhe çrregullimeve të kancerit janë 
kërcënuese për jetën.

Anemia hemolitike
Ky grup anemie zhvillohet kur 

qelizat e kuqe të gjakut shkatërrohen 
më shpejt se sa palca e kockave që 
mund të prodhojë. Disa sëmundje 
të gjakut dëmtojnë qelizat e kuqe të 
gjakut. Anemia hemolitike mund të 
jetë gjenetike ose mund të zhvillohet 
më vonë.

Anemia e qelizave në formë drapëri
Kjo është një sëmundje e 

trashëguar dhe nganjëherë mjaftë 
serioze, pra, është një anemi hem-
olitike e trashëguar. Kjo është për 
shkak të një defekti në formën e 
qelizave të kuqe të gjakut, ato kanë 
formë të parregullt formën e drapërit 
apo gjysmëhënës. Këto qeliza të par-
regullta të gjakut vdesin herët dhe në 
fund kemi një mungesë kronike të 
qelizave të kuqe të gjakut.

Anemitë e tjera
Ka forma të tjera të anemisë, si 

talasemia dhe anemia malaries.

Trajtimi i anemisë
Trajtimi i anemisë varet nga 

shkaku.
Anemia nga mungesa e hek-

urit: Ky lloj i trajtimit të anemisë 
zakonisht përbëhet nga marrja e 
shtesave të hekurit dhe ndryshimet 
në dietën tuaj. Nëse shkaku themelor 
i mungesës së hekurit është humbja 
e gjakut (përveç menstruacioneve), 
burimi i gjakderdhjes duhet të për-
caktohet dhe të ndalet.

 Anemia nga mungesa e vi-
taminave: Trajtimi i mungesës së 
acidit folik dhe vit B-12 përfshin 
marrjen e shtesave dietike dhe duke 
rrit ushqyesit në dietën tuaj. Nëse 
sistemi juaj i tretjes është duke patur 
probleme me thithjen e vitaminës 
B12 nga ushqimi që hani, mund të 
keni nevojë për shtesa të vitaminës 
B12. Në fillim mund të merni vitam-
ina shtesë çdo ditë.

Anemia kronike: Nuk ka trajtim 
të veçantë për këtë lloj anemi. 
Mjekët përqëndrohen në trajtimin e 
sëmundjes themelore. Nëse simp-
tomat intensifikohen, transfuzioni 
i gjakut, ose dhënia apo injektimi 
i eritopoetinës që normalisht është 
një hormon sintetik që prodhohet në 
veshkë mund të ndihmojnë për të 
përshpejtuar prodhimin e qelizave të 
kuqe të gjakut dhe për të zvogëluar 
lodhjen.

Anemia e rëndë: Ky trajtim i 
anemis mund të përfshijë transfuz-

ionin e gjakut për të rritur nivelet 
e qelizave të kuqe të gjakut. Nëse 
keni ndonjë problem me palcën e 
eshtrave dhe nuk mund të prodho-
hen qeliza të shëndetshme të gjakut, 
mund të keni nevojë për transplan-
tim të palcës së eshtrave.

Anemia e lidhur me palcën e 
kockave: Trajtimi i këtyre sëmund-
jeve të ndryshme mund të përfshijë 
medikamentet, kimioterapinë ose 
transplantimin e palcës së eshtrave.

Anemia hemolitike: Trajti-
mi i anemisë hemolitike përfshin 
parandalimin e ilaçeve të dyshuara, 
trajtimin e infeksioneve të ngjashme 
dhe marrjen e ilaçeve që kompro-
mitojnë sistemin tuaj imunitar; kjo 
mund të sulmojë edhe qelizat e kuqe 
të gjakut. Në varësi të ashpërsisë 
së anemisë tuaj, mund të jetë e 
nevojshme transfuzioni i gjakut ose 
plazmafereza. Plasmafereza është 
një lloj procedure e filtrimit të gja-
kut. Në disa raste, heqja e shpretkës 
mund të ndihmojë.

Anemia e qelizave në formë 
drapëri: reduktimin e dhimbjeve 
dhe parandalimin e komplikimeve 
jo mund të përfshijë administrimin e 
oksigjenit, ilaçeve analgjezike, lëng-
jeve gojore dhe intravenoze për tra-
jtimin e anemisë,. Mjekët gjithashtu 
mund të rekomandojnë transfuzionin 
e gjakut, shtojcave të acidit folik 
dhe antibiotikëve. Transplantimi i 
palcës së kockës mund të jetë një 
trajtim efektiv në disa raste. Një ilaç 
i kancerit (Droxia, Hydrea) i quajtur 
hydroxyurea përdoret gjithashtu 
për të trajtuar anemin e qelizave në 
formë të drapërit.

Talasemia: Kjo anemi mund 
të trajtohet me, transfuzion gjaku, 
plotësim të acidit folik, terapi me 
ilaçe , splenectomi, dhe transplantim 
gjakut ose të qelizave staminale të 
palcës së eshtrave.

Cilët janë më të rrezikuar?
Gratë janë më të prirura për ane-

minë nga mungesa e hekurit, sepse 
humbin gjak gjatë ciklit menstrual.

 Gratë shtatzëna janë po ashtu të 
rrezikuara nëse në dietë nuk përfshi-
jnë sa duhet vitaminën B9, e njohur 
ndryshe si acidi folik. 

Foshnjat e lindura para kohe 
ose me peshë të ulët që nuk marrin 
mjaftueshëm hekur nga qumështi i 
gjirit ose nga qumështi artificial. 

Fëmijët që nuk hanë një 
shumëllojshmëri ushqimesh të 
shëndetshme. Vegjetarianët që nuk 
përfshijnë mjaftueshëm ushqime të 
pasura me hekur në dietën e tyre.

Si kurohet anemia?
Jo të gjitha anemitë mund të 

parandalohen ose të kurohen. Por 

ato të shkaktuara nga mungesa e 
hekurit ose e vitaminave, zakonisht 
mund të parandalohen ose të kuro-
hen me një dietë të shëndetshme që 
përfshin ushqyesit e mëposhtëm:

Hekuri. Gjendet te mishi, fasulet, 
thjerrëzat dhe te zarzavatet me 
gjethe jeshile të fortë. * Për këtë 
mund të ndihmojë gatimi në enë prej 
hekuri, meqë studimet sugjerojnë se 
rrit sasinë e hekurit në ushqim.

Vitamina B9. Gjendet te frutat, 
zarzavatet me gjethe jeshile të fortë, 
bizelet, fasulet, djathi, vezët, peshku, 
bajamet dhe kikirikët. Gjendet edhe 
te produktet e grurit të pasuruara me 
vitamina, si buka, drithërat, makaro-
nat dhe orizi. Forma sintetike e 
vitaminës B9 është acidi folik.

Vitamina B12. Gjendet te mishi, 
qumështi dhe nënproduktet e tij, 
drithërat e pasuruara me vlera ush-
qyese dhe te produktet e sojës.

Vitamina C. Gjendet te qitro dhe 
lëngu i saj, specat, brokoli, domatet, 
pjepri dhe te luleshtrydhet. Ush-
qimet me vitaminë C ndihmojnë që 
trupi të përthithë hekurin.

Disa ushqimet që njerëzit 
anemikë duhet të hanë

Ushqimet e gjelbërta
Ushqimet e gjelbërta, sidomos ato 

në ngjyrë të errët, janë burimi më i 
mirë për të marrë hekur që vjen nga 
prodhimet bimore. Këtu përfshihet 
spinaqi, lakra apo kastraveci. Për 
një çlirim më të madh të sasisë së 
hekurit, konsumojini këto ushqime të 
shoqëruara me ato që përmbajnë vi-
taminë C si për shembull portokallët, 
specat e kuq apo luleshtrydhet.

Mish dhe pulë
Mishi dhe pula përmbajnë hekur 

në sasinë e nevojshme. Mishi i kuq, 
ai i qengjit dhe i drerit janë zgjedhjet 
më të mira. Ndërkohë pula ka sasi 
më të vogla hekuri. Shoqërojini këto 
me perimet e mësiprme dhe bëhet 
zgjedhja optimale.

Mëlcia
Shumë njerëz nuk i preferojnë, 

por organet e brendshme janë një 
burim i mirë i hekurit. Mëlçia sug-
jerohet më së shumti, shoqëruar nga 
zemra, veshka apo gjuha.

Ushqime deti
Ushqimet e detit janë një tjetër 

zgjedhje perfekte. Konsumoni të 
tilla si karkalecë, sardele, peshk 
ton, salmon apo merluc. Të tjera 
ushqime të pasura me hekur janë 
fasulet, thjerrëzat apo dhe arrat e 
farat e lulediellit/kungullit.
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Gjykata e Krimeve të Rënda rrëzon kërk-
esën për ndryshimin e masave të sigurisë 
për të arrestuarit e grabitjes së Rinasit 
duke lënë në fuqi vendimin e ‘arrestit me 

burg’. Kërkesa për ndryshimin e masës ishte bërë 
nga Ragip Hajdini, Renaldo Sula, Saimir Çela, Olt-
ian Veseli dhe Elton Pikli, të cilët ishin edhe vetë 
të pranishëm në seancën gjyqësore. Në seancë nuk 
ishte i pranishëm bashkëpunëtori Alkond Bengasi, 
i cili mbrohej me avokat kryesisht. Para trupës 
gjykuese, të pandehurit ripërsëriten kërkesën për 
ballafaqim me Alkond Bengasin. Ndërkohë Policia 
e shtetit ka ofruar një shpërblim prej 10 mijë eurosh 
për këdo që jep informacion me qëllim kapjen e tre 

personave të shumëkërkuar si organizatorë të grabit-
jes së Rinasit, Klement e Eldi Çala vëllezër mes tyre 
dhe Talo Çelën i dyshuar si bashkëpunëtor në krim. 
Ngjarja u shënua më 9 prill dhe gjatë shkëmbimit të 
zjarrit pas grabitjes mbeti i vrarë Admir Murataj, që 
dyshohet se ka qenë truri i supergrabitjes. Më 9 prill 
5 persona hynë në pistën e avionëve në aeroportin e 
Rinasit, me një furgon të modifuar me mbishkrimin 
“Hetimi Tatimor”, ndërsa njëri prej grabitësve, që 
dyshohet të ketë qenë ndër organizatorët, Admir 
Murataj, u vra nga policia gjatë shkëmbimit me 
armë zjarri teksa grabitësit po kalonin thasët me 
para në një furgon të dytë me të cilin u arratisën në 
një rrugë dytësore pranë aeroportit. Nga analizimi 

tre mjeteve, dy Mercedez Vitto të djegura dhe një 
Chervolet model amerikan, hetuesit kanë siguruar 
edhe prova të tjera që po ekzaminohen që mund t’i 
lidhin me grabitësit e përfshirë. Gjurma e gishtit që 
ka sjellë identifikimin e Alkond Bengasit është fik-
suar nga ekspertët e policisë, pikërisht në pasqyrën e 
brendshme, e cila është e montuar në mekanizmin e 
pritësit të diellit. Është pajisja mekanike që ndodhet 
pikërisht e montuar në pjesën e sipërme të kabinës, 
dhe që ndryshe njihet si perde mekanike. Pikërisht 
në këtë perde është e instaluar dhe një pasqyrë e 
vogël, e cila qëndron në një pozicion të fshehur, por 
prania e saj vërehet vetëm pasi hapet me dorë në 
mënyrë mekanike, perdja e diellit.

Kontakti me energjinë elektrike 
u mori jetën dy personave 

mbrëmjen e djeshme në Vlorë në 
harkun e pak orë orëve. Viktimat 
janë një elektriçist dhe një qytetar. 
Ngjarja e parë u regjistrua rreth 
orës 18:50, në lagjen “Kushtrimi” 
ku shtetasi P. H., 56 vjeç, punon-
jës i OSHEE Vlorë, duke punuar 
privatisht në një banesë, ka rënë në 
kontakt me rrymën elektrike dhe si 

pasojë ka humbur jetën. Grupi heti-
mor po kryen veprimet e mëtejshme 
hetimore për sqarimin e rrethanave 
të ngjarjes. Ndërkohë rreth orës 
21:10, 63-vjeçari N. L., ka humbur 
jetën pasi dyshohet se ka rënë në 
kontakt me rrymën elektrike në një 
kabinë elektrike në fshatin Alikokë. 
Grupi hetimor ndodhet në vendin e 
ngjarjes dhe po punon për sqarimin 
e plotë të rrethanave të ngjarjes.

Dy të vdekur nga 
korenti, elektriçisti 
po punonte në 
një banesë, 
qytetari në kabinë

Policia greke tha se goditi 
dy rrjete greko-shqiptare që 

transportonin nga kufiri shqiptar 
në territorin grek sasi të mëdha 
marijuane. Sipas burimeve zyrtare 
të policisë greke, rasti i parë u 
shënua në zonën e Atikës ku poli-
cia arrestoi shtatë persona mes të 
cilëve katër shqiptarë, të cilët aku-
zohen si pjesëtarë të një organizate 
që importonte nga Shqipëria sasi 
të mëdha marijuane. Policia greke 

tha se ka dokumentuar aktivitetin e 
sejcilit pjesëtar në fushën e trafikut 
dhe shpërndarjes së drogës dhe 
ka sekuestruar dhjetëra kilogramë 
marijuanë, vlera monetare dhe 
automjete. Ndërsa rasti i dytë, sipas 
policisë greke, u zbulua në afërsi të 
kufirit shqiptar në zonën e Filatit. 
Policia greke tha se dy shtetas, një 
shqiptar dhe një grek, u bllokuan 
tek transportonin për në thellësi të 
territorit grek me një automjet mbi 

100 kilogramë marijuanë. Policia 
tha se automjeti i përkiste një kom-
pania private udhëtimesh ndërsa 
lënda narkotike do të transportohej 
në Athinë. Greqia vijon të jetë 
destinacioni i dytë i marijuanës që 
kultivohet në Shqipëri pas Italisë. 
Sasi të mëdha marijuane transpor-
tohen nga kufiri tokësor shqipta-
ro-grek dhe më pas shpërndahen 
kryesisht në ishujt turistikë dhe 
kryeqytetin grek Athinë.

Dhimbje në PS, ndahet 
nga jeta në moshë të re 
kryetarja e FRESSH

Një lajm i hidhur vjen nga socialistët. Kryetarja 
e FRESSH në Njësinë nr.6 në Tiranë, Rajselda 

Hamza, është ndarë nga jeta në një moshë shumë 
të re. Lajmi është bërë i ditur nga miq dhe kolegë 
të saj në rrjetet sociale, të cilët përcjellin mesazhi 
ngushëllimi për humbjen e aktivistes së PS. Mes 
mesazheve të shumta është edhe ai i deputetit të 
Partisë Socialiste, Eljo Hysko, i cili shkruan se nuk 
e beson ende që Hamza të ketë ikur nga kjo botë. 
Nuk dihet me saktësi se cila ka qenë arsyeja e 
ndarjes nga jeta parakohe të aktivistes socialiste 
në Tiranë. Përcjellja e saj për në banesën e fundit 
do të bëhet sot, e hënë, 15 korrik.

Vodhi me dhunë 
farmacinë, arrestohet 
27-vjeçari në Vlorë

Policia e Vlorës ka arrestuar një 27-vjeçar për 
vjedhjen me dhunë të një farmacie në lagjen 

“Nëntori” me 7 korrik të këtij viti. Në pranga ka 
rënë shtetasi I. P, banues në Vlorë. “Policia e Vlorës 
menjëherë pas shpalljes së tij në kërkim, në bazë 
të informacioneve të siguruara në rrugë operative 
ka bërë kapjen dhe ndalimin e tij pasi më datë 
07.07.2019, në lagjen “29 Nëntori” Vlorë, shteta-
si I.P., ka vjedhur me dhunë nën kërcënimin e 
armës së ftohtë (thikë) në ambientet e farmacisë 
shtetasen L.Ll, duke i marrë një sasi parash prej 
10.000 lekë të rinj”-njoftoi policia. Materialet iu 
referuan Prokurorisë në ngarkim të tij për veprën 
penale “Vjedhje me dhunë”.

Vodhën dy banesa në 
Berat dhe u fshehën 
në kanal, 3 në pranga, 
vlonjati arratiset

Tre të rinj janë arrestuar nga policia e Beratit 
dhe një i katërt me banim në Vlorë është 

shpallur në kërkim pasi akuzohen për vjedhjen 
e dy banesave. Operacioni “Drenovica” vuri në 
pranga shtetasit F.J 23 vjeç, S.S 33 vjeç dhe K.M 
25 vjeç, ndërsa A.L 26 vjeç mundi ti shpëtonte 
uniformave blu. “Këta shtetas gjatë natës, kanë 
vjedhur në banesat e shtetasve U.V dhe R.V 
banues në fshatin Drenovicë, Berat, një shumë 
e konsiderueshme para por janë konstatuar 
nga pronarët e banesës, të cilët kanë njoftuar 
menjëherë policinë”tha policia. Falë reagimit të 
menjëhershëm të shërbimeve të policisë Rrugore, 
të cilat pas marrjes së njoftimit, bënë të mundur 
kapjen dhe arrestimin në flagrancë të shtetasve 
të lartpërmendur që ishin fshehur në një kanal. 
Materialet për veprime të mëtejshme u kaluan në 
Prokurorinë e Pranë Gjykatës së Shkallës së Parë 
Berat për vepër penale “Vjedhja, në bashkëpunim”.

Vendimi

Super-grabitja në Rinas, Krimet e 
Rënda lënë në burg të arrestuarit

 Kërkesa për ndryshimin e masës ishte bërë nga Ragip Hajdini, Renaldo Sula, Saimir Çela, Oltian 
Veseli dhe Elton Pikli, të cilët ishin edhe vetë të pranishëm në seancën gjyqësore. Në seancë nuk 
ishte i pranishëm bashkëpunëtori Alkond Bengasi, i cili mbrohej me avokat kryesisht.

Goditen rrjetet greko-shqiptare të marijuanës
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Zbavitje

Fjalëkryqi i “Standard”

Fjalëkryqi pa skemë

HORIZONTALE
1. Janë rivalet.
8. Kufijtë e matjes
10. Mund të kthehen në mllef të tilla
15. Fillojnë bashkë
16. Një gjigant i florës
18. Inicialet e Prost
19. Emri i Ravel
21. Janë në modë
23. Kufijtë e tjetrës
24. Muzika e Eminem
26. Isaku shkrimtar
28. Eshtë baba i nuses
29. Nottingham në futbollin anglez

31. Madhësi e intensitetit të tërmetit
34. Frerë pa çifte
35. Eshtë princ arab
36. Janë të dërguar me.. veladon
37. Kufizojnë Finlandën
39. Forte këngëtare
40. E zonja e... bujtinës e Goldoni-t
41. Një muzikë... dasme
44. Skandali fatal për Richard Nixon
45. Finlanda e... finlandezëve
46. Charles që këndonte Douce France
49. Teket e një sfere
50. Një i quajtur dëshirë në një film 
të Elia Kazan

53. Oliver i Dickens
55. Eshtë e gjithë
56. Institute Lokale Rajonale
58. E ëmbla e Shirley McLaine
60. Agolli në skenë
61. Inicialet e Daudet
62. Inicialet e Nolte aktor
63. Pak stabilitet
64. Papas aktore
66. Mund të jetë killer në filma
68. Fillojnë një romancë
69. Papavrami me violinë
71. Këndon Russians.
72. Një pemë që... shuan

HORIZONTALE
1. Janë gabimet për gjuajtje të lira
  -Mund të jenë apache të tillë luftarakë
2. Nuk duhen kaluar
  -Një thirrje me emra
  -Një sëmundje me insulinë
3. Bëhet për të mirë
  -Një sferë për model
  -Inicialet e Redford
  -Kreshniku i volejbollit
4. Një fjalë për tutje
  -Zhyten me skafandër

  -Në fillim të aksionit
5. Ente Trasporti Urban
  -I famshëm ai i Greenëich
  -Kufijtë e mendjes
6. Franco aktor italian
  -Ato të naftës janë benzina e benzoli
  -... Brother në reality show
  -Qendër ditore
7. Juria pa çifte
  -Qytet në SHBA
  -Ka manonetra
8. Qendër votimi

  -Ruan vendin
  -Janë të arë në manastiret ortodokse
  -Gjysmë damari
9. Është periodik me revista
  -Është kampion i metrit
  -Italia në tabela
10. Josa trainer
  -Makina Corsa
  -Janë kapo
  -Koha e një viti
11. Drejtohet për zoom
  -Jones kantautore

  -Gjysmë erotik
12. Mund t skadojnë të tilla.
  -I famshëm ai i Anne Frank
  -Mund të jetë normativ
  -Parashtesë zmaduese

VERTIKALE
1. Përfundojnë zakonisht me një delta
  -Fillojnë kalimin
2. Aktivteti i bukanierëve
  -Gjysmë mafioz.
3. Ëshë ende e vogël
  -Mund të jetë mjekësore
4. Kërkohet nga poeti
  -Janë vrimëza në lëkurë
5. Këndon Russians
  -Është zhurma
6. Diftong poetik
  -I preu flokët Sansonit
7. Ndërmarrje Transporti Tiranë
 -Bëhet një në klasë
8. Është salla me bisturi
9. Rrëmbeu Helenën
  -Gjysmë potere
10. Ente Autonome

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

Duhet të nxini 44 kuti

 Përgjigjja e fjalëkryqit të kaluar

 Përgjigjja e fjalëkryqit të kaluar

  -Direkt... nga Londra
  -Xhelozja e Olimpit
11. Aleko i paharruar i skenës sonë
  -Një pjesë e lartësisë
12. Muzeu i Shën Petërburgut
  -Një provë zjarri
13. ... Greco piktor  -Teke brave
  -Union Tregtar Korçë
14. Një karavellë e Kolombit
15. Satelit i Jupiterit
  -Qendër kurimi
  -Perla e zezë e futbollit
16. Fillojnë temën
  -Përbëjnë popullsinë
17. Janë dhoma
  -Papas aktore
18. Pak pirografi
  -Një komandë që ngrin
19. Një mund të jetë mbi xhiro
20. Debat pa kufij
  -Janë të larta në fakultet
21. Rrjedh në klepsidër
  -Janë ata që dinë të flasin
22. Është filozofi e moralit
  -Është diletanti

73. Botim pa kufij
74. Eshtë përqindja... në bankë.
75. Një sukses i Simon-Garfunkel

VERTIKALE
1. Ngasin makina
2. Emma Bunton
3.  Qytet italian.
4. Kim... Stuart, aktor italian
5. Inicialet e Banderas
6. Një pjesë e tarikateve
7. Një model i Ford
8. Një linjë e famshme mbrojtjeje
9. Kanë shtertër për t’u... shtruar
10. Mbyllin një mendim
11. Eshtë as japonez i futbollit
12. Me to bëhet autor
13. François i Efekti natë
14. U mbiquajt Ike. 
15. Eshtë gjysmë bekimi
17. Bëjnë sevap
20. Ernesto... Guevara
22. Hyseni i volejbollit dikur
25. Ura e... modeleve
26. Eshtë elektrodë pozitive

27. Ai i vajtimit është në Jerusalem
30. Mbahen me... bateri
32. Rogers, partnere e Fred Astaire
33. Klinika me... ura
36. Një legjendë
38. Inicialet e Gide
40. Hari spiune
42. Një program... radioteleviziv
43. Mund të jenë... iniciativa.
44. Oskar, aktori i Akti i Fundit
47. Makashi këngëtar
48. Eshtë numri i pyjës
51. Starr ish Beatles
52. Inicialet e Matthieu këngëtare
54. Ishite muza e komedisë
57. Tre dama në... poker
59. E fshehin në.. mëngë disa
61. Eshtë një baribal
63. Një pjesë e sistemeve
64. Institute Tregtare Rajonale
65. Ente Turistike Rajonale
67. Janë të ndryshmet në... tekst
70. Fillojnë vetëm
71. Kufizojnë një studim
72. Fitohen të parat
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Opinion

Letër e hapur depu-
tetëve të komisionit: 
Të nderuar zonja dhe 
zotërinj deputetë! 
Përpara disa ditësh 
pata rastin të paraqes 

përpara jush komentet dhe vërejt-
jet e mia për projektligjin që keni 
marrë në shqyrtim për Akademinë e 
Shkencave, si edhe për të paraqitur 
perspektivën time për rithemelimin e 
saj nëpërmjet një reformimi të thellë. 
Më kërkuat që gjithçka ta paraqes 
me shkrim, çka edhe kam bërë, por 
po ju drejtohem edhe publikisht duke 
përmbledhur gjithçka kam thënë me 
një thirrje: Mos u nxitoni të votoni 
një projektligj si ai dhe ta dërgoni 
atë në Kuvend për votim, sepse 
ai që keni në dorë jo vetëm nuk e 
reformon Akademinë e shkencave të 
Shqipërisë, por edhe përbën një alibi 
të rëndë për të mbajtur në gjendje 
kalbëzimi një institucion monist, dog-
matik dhe pa asnjë funksion shoqëror. 
Mbi të gjitha, duke e votuar atë ligj 
me nxitim ju përligjni një Akademi 
Shkencash, e cila si institucion ka 
nevojë për një veting të veprimtarisë 
shkencore të akademikëve, të 
pastërtisë së figurës së tyre, si edhe 
për një hetim me duar të pastra të 
veprimtarisë së drejtuesve të asaj 
Akademie në planin ligjor, financiar 
dhe administrativ. Hetim me duar të 
pastra për Akademinë e Shkencave të 
Shqipërisë! Pastaj të merret në shqyr-
tim projektligji i paraqitur, i cili është 
produkt i trafiqeve të interesave dhe 
në kundërshtim me të mirën publike.

Ju nuk më lejuat të shprehem për-
para jush për shkeljet ligjore, finan-
ciare dhe administrative në Akadem-
inë e Shkencave. Kompetenca dhe 
përgjegjësia juaj. Por, në çastin kur 
problemet do të shpërthejnë shumë 
shpejt, ju do të jeni përballë opin-
ionit publik shqiptar, prandaj më 
mirë ballëlartë sesa kokulur. Sapo 
Presidenti i Republikës i konsid-
eroi zyrtarisht zgjedhjet e fundit 
në Akademinë e Shkencave si të 
parregullta ligjërisht dhe i ktheu ato 
mbrapsht, duke refuzuar të emërojë 
kryetarin e zgjedhur! Nuk ka asnjë 
dyshim, sikur e ka parashtruar dhe 
argumentuar zyrtarisht edhe kryetar-
ja e komisionit tuaj, zonja Fatjona 
Dhimitri, se ato zgjedhje u bënë në 
kundërshtim me ligjin.

Nuk ka nevojë të jesh “baba i ju-
risprudencës shqiptare”, por mjafton 
student i vitit të dytë Drejtësi, për 
ta pasur fare të qartë këtë. Por, 
zgjedhjet me shkelje të rënda ligjore 
nuk janë veçse maja e ajsbergut në 

Mos e masakroni shkencën!
Nga Artan Fuga

kompetente.
Sado të zotët që të jeni në poli-

tikë, ju nuk mund të merrni përsipër 
formulime që në mënyrë urdhëruese 
të zgjidhin probleme të sociologjisë 
së njohjes, të industrisë së krijimit, 
të epistemologjisë së shkencave, 
të logjikës së shkencave etj., sepse 
do të kishte qenë sa absurde edhe 
qesharake, dhe unë e di se midis 
jush ka që e dinë shumë mirë këtë 
pamundësi, sikurse ju të gjithë jeni 
të përgjegjshëm për këtë. Do të 
kishte qenë një puç i politikës ndaj 
shkencës nëse ju brenda tri ditësh do 
të kishit çuar në Kuvend një projek-
tligj, i cili është thjesht një alibi për 
të shmangur vetingun në Akademinë 
e Shkencave, të cilin dikush nga 
ju, me heshtjen tuaj, ma pengoi ta 
paraqisja para jush. Ai projektligj, që 
dikush prapa skene kërkon dhe urd-
hëron ta çoni në Kuvend, nuk mund 
të mbrohet as nga ndonjë shprehje 
qesharake e ndonjë deputeti, që i 
futur në rol nga dikush tjetër që i 
pret sot palla, bën sikur nuk kupton 
as gjënë më bazike të një njeriu të 
kulturuar në shekullin tonë, ndarjen 
mes familjares dhe publikes!

Ai projektligj nuk mund të konfig-
urojë as edhe një Akademi Shkencash 
honorifike, sepse Shqipëria, madje 
as edhe një vend i botës, nuk ka luks 
dhe nuk është çmendur të paguajë 
miliarda për honore dhe ynere. Ai 
projektligj është bërë thjesht për 
të siguruar privilegje dhe paga të 
majme për një grusht njerëzish, 
që në mënyrë të paligjshme kanë 
uzurpuar një institucion publik. Ai 
projektligj nuk ju jep asnjë mundësi 
ta përmirësoni atë. E para, sepse nuk 
është në kompetencën tuaj dhe e 
dyta, sepse ai në parim është kaotik, 
i shqepur, pa logjikë minimale sepse 
nuk përcakton se çfarë do të jetë kjo 
Akademi Shkencash: Institut kërkimi 
shkencor? Institucion koordinues 
i shkencës? Kupolë drejtuese e një 
grumbulli institutesh kërkimore? Pol-
ici truri dhe polici etike për kërkimin 
shkencor? Komitet shkencor për 
shkencën? Çfarë? Apo institucion 
honorifik? Ka një rrugë të vetme, si-
pas mendimit tim, sikurse jua thashë: 
Ta ktheni si të papjekur dhe joadekuat 
këtë projektligj, në mënyrë që të mos 
bëheni palë me një Akademi Ah-
kencash që ka nevojë për reformim, 
rithemelim, por përpara nga të gjitha, 
për veting! Unë e thashë fjalën time. 
PËR VETING! Unë ende shpresoj 
se ju do të dini të merrni veprimin e 
pjekur dhe ta pranoni peshën e rëndë 
të kësaj fjale: veting!

 I gjithë opinioni 
publik, si edhe juve 
vetë, e keni fare të 
qartë se aty jo që 
nuk ka rithemelim, 
por as edhe njëfarë 
reformimi. Po t’i 
hiqen atij projektligji 
nenet që konsidero-
hen si shkelje të lig-
jeve në fuqi, prej tij 
nuk mbetet më asgjë
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mënyrë që të mos 
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veprimtarinë e asaj Akademie, ku 
shpërdorimi i parasë publike bie 
në kundërshtim me ligjet e shtetit 
shqiptar. U drejtohem fillimisht dhe 
veçanërisht deputetëve të shumicës 
qeveritare, për t’u rikujtuar se 
strategjia e qeverisë së tyre shprehur 
nga ana e Kryeministrit ka qenë 
“rithemelim i Akademisë së Shken-
cave”. I gjithë opinioni publik, si 
edhe juve vetë, e keni fare të qartë se 
aty jo që nuk ka rithemelim, por as 
edhe njëfarë reformimi. Po t’i hiqen 
atij projektligji nenet që konsidero-
hen si shkelje të ligjeve në fuqi, prej 
tij nuk mbetet më asgjë. Madje, unë 
kam guximin t’ju deklaroj që ligja 
në fuqi aktualisht është edhe më e 
mirë në kalbësinë e vet sesa pro-
jektligji që e fundos përfundimisht 
shkencën shqiptare! Mos u bëni 
varrmihësit e dijes shqiptare në emër 
të bindjeve politike! Jua tha edhe 
zëvendësministri i Arsimit i pran-
ishëm në seancën dëgjimore, z. Redi 
Shtino. Nuk ka kuptim të votohet 
një ligj për Akademinë e Shkencave 
përpara hyrjes në fuqi të një ligji 
kuadër për kërkimin shkencor në 
përgjithësi. Dhe ka të drejtë.

Jua tha edhe ish-ministrja e Ar-
simit, zonja Lindita Nikolla, të gjitha 
pretendimet sikur Akademia eSh-
kencave ka respektuar diversitetin e 
mendimeve, janë rrena, ajo dëshmoi 
se ndaj mendimit alternativ në atë 
Akademi ka një censurë zyrtare, 
ushtruar kryesisht nga ish-sekretari i 
saj shkencor dhe sot nënkryetar i saj, 
Vasil Tole. Faktet për këtë janë të ad-
ministruara shkresërisht dhe ju i keni 
në dispozicion. Vetë ministrja aktuale 
e Arsimit, qytetarja Besa Shahini, ka 
deklaruar publikisht që Ministria e 
Arsimit u mënjanua nga grupi i depu-
tetëve me në krye qytetaren Eglantina 
Gjermeni, në çastin kur kishte arritur 
në krye të procesit të hartimit të atij 
ligji. Dhe ka pasur të drejtë. A nuk jua 
kanë thënë të gjithë rektorët që dëg-
juat se ai projektligj shkel me këmbë 
autonominë universitare dhe të drejtat 
e kërkuesit shkencor? Jua thanë dhe 
me shumë të drejtë! Nuk ju ka para-
lajmëruar me shkresë zyrtare qeveria, 
firmosur nga zëvendëskryeministri, 
z. Erion Braçe, se ai projektligj në 
shumë e shumë pika bie në kundër-
shtim flagrant me kuadrin ligjor në 
fuqi? Dhe ka të drejtë.

Mos u nxitoni të redaktoni gjoja si 
shqyrtim nen për nen atë projektligj, 
me nxitim në këtë vapë korriku me 
diell, por edhe me furtuna të forta. 
Mos mundohet deputetja, qytetarja 
Milva Ikonomi, t’u mbyllë gojën 

specialistëve dhe teknicienëve, sikurse 
bëri me zëvendësministrin, z. Redi 
Shtino, në seancën ku unë isha i pran-
ishëm dhe filmuar integralisht. Nuk 
mundet që projektligji për shkencën të 
redaktohet nen për nen nga deputetë 
që janë përfaqësues politikë, ndërkohë 
që specialistët e fushës kanë ngritur 
shqetësime e probleme serioze për atë 
tekst. Hiqni nenet që konsiderohen 
edhe nga qeveria si antiligjore dhe 
gjeni se çfarë mbetet nga ai ligj. Kush 
mund t’u japë përgjigje dy pyetjeve që 
nuk lidhen me nene të veçanta, por me 
frymën e përgjithshme të atij projek-
tligji? Nga ndryshon ai ligj në thelb 
nga ligji në fuqi? Në çfarë e reformon 
Akademinë e Shkencave ai projektligj 
tërësisht i deformuar dhe i dështuar?

A keni ju sot një relacion shpjeg-
ues për këtë? Jo, nuk e keni. Ju nuk 
mundeni që me nxitim brenda këtyre 
tri ditëve vere me vapë dhe furtuna 
të çoni në Kuvend për votim sikur të 
ishte një ligj për gjykatë ushtarake, 
një projektligj që ka probleme të 
rënda konceptuale. Në kundërsh-
tim me Kushtetutën e Shqipërisë, 
që grupi iniciator i deputetëve e ka 
shkelur me të dyja këmbët, konkret-
isht nenin 82 të Kushtetutës, ju ende 
nuk keni një relacion të mirëfilltë 
financiar për projektligjin sikurse jua 
ka vendosur në vëmendje edhe z. 
Erion Braçe dhe me të drejtë!

Akademia e Shkencave, sikurse e 
keni parë vetë, është e paaftë ta bëjë 
atë relacion financiar dhe prandaj i bën 
karshillëk edhe qeverisë, duke anash-
kaluar vërejtjet e saj. Kritikat dhe 
vërejtjet për atë projektligj kanë qenë 
aq të shumta nga ana e ekspertëve të 
Bashkimit Europian, sikurse ua thanë 
në mbledhjen e seancës dëgjimore, 
Asnjë ligj për reformimin e Akade-
misë përpara vetingut të institucionit! 
nga ana e rektorëve, nga ana e qever-
isë, si edhe nga ana ime si përfaqësues 
i mendimit alternativ brenda Asam-
blesë së Akademisë së Shkencave, 
saqë ai projektligj është bërë copë–
copë, katandisur si mos më keq, si një 
xhaketë e kthyer mbrapsht qepur në 
vitet ’80 dhe rikuperuar në vitin 2019. 
Kthejuani atë projektligj atyre që ua 
sollën duke e grabitur të papjekur në 
sirtarët e Ministrisë së Arsimit! Ata 
duhet ta ripunojnë propozimin e tyre 
pas një reflektimi shumë të thellë, 
sepse e kanë futur procesin në qorr-
sokak. Madje, ju takon për të ruajtur 
nderin tuaj ta riktheni atë në Minis-
trinë e Arsimit që ju dhe ne qytetarët 
paguajmë me taksat tona pikërisht 
për të na dhënë projektligje të mira, 
bazuar në ekspertiza profesionale dhe 


