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Mazhoranca ka përgatitur një 
draft për të zhbllokuar pro-
cesin e emërimit të krye-
tarit të ri të KLSH ndërsa 

propozon shtimin e postit të zëvendëskrye-
tarit të këtij institucioni të rëndësishëm. 
“Kuvendi me propozim të Kryetarit 
të Kontrollit të Lartë të Shtetit emëron 
zëvendëskryetarin e Kontrollit të Lartë të 
Shtetit. Zëvendëskryetari emërohet për një 
mandat trevjeçar, me të drejtë rizgjedh-
je më shumë se një herë dhe ushtron funk-
sionet e Kryetarit, në të gjitha rastet kur 
vendi i Kryetarit mbetet bosh për shkak 
të mbarimit të mandatit ose shkarkim-
it”, thuhet në propozimin e Partisë So-
cialiste. Kjo e fundit ia delegon komi-
sionit të ekonomisë kompetencen për të 
emëruar zëvëndëskryetarin. “Komisio-
ni për Ekonominë dhe Financat, brenda 15 
ditëve vijuese i propozon Kuvendit, kan-
didaturën që do të komandohet në pos-
tin e Zëvendëskryetarit të KLSH dhe do 
të qëndrojë në detyrë deri në përfundimin 
e emërimit dhe plotësimit të vakancës së 
Kryetarit të KLSH” Projektligji pritet të 
dorezohet së shpejti në  Kuvend.

Kryetari i Kuvendit Gramoz Ruçi i 
ka dërguar një letër zyrtare presidentit të 
vendit Ilir Metës ku thekson se po pret 
propozimin e e tij për kreun e Këshillit të 
Lartë të Shtetit. “Z. President, në vazh-
dën e vakancës së krijuar me kryetarin e 
KLSH-së prej muajsh, ju lutem të usht-
roni kompetencën tuaj dhe ju lutem sill-
ni propozimin e radhes per kandidturën 
per kreun e KLSH-së.”- bëjnë të ditu-
ra burimet. Zëdhënësi i presidentit Ilir 

Meta, Tedi Blushi ka reaguar pas letrës 
zyrtare që  Ruçi i nisi Metës në lidhje me 
emrin e kreut të KLSH-së ku shkruan se 
kreu i shtetit e ka respektuar me përgjeg-
jshmëri maksimale detyrimin kushtetues 
duke propozuar tre kandidatura mjaft din-
jitoze dhe të kualifikuara për të garantuar 
pavarësinë e KLSH. “Presidenti i Repub-
likës Sh.T.Z Ilir Meta ka marrë një letër 
pak ditë më parë nga Kryetari i Kuvendit, 
z.Gramoz Ruçi për çështjen e KLSH. Pres-
identi Meta e ka respektuar me përgjeg-
jshmëri maksimale detyrimin kushtetues 
duke propozuar tre kandidatura mjaft din-
jitoze dhe të kualifikuara për të garantu-

ar pavarësinë e KLSH. Presidenti Meta si 
gjithmonë do të përmbushë detyrimet e Tij 
kushtetuese për të garantuar pavarësinë e 
institucioneve.”- shkruante Blushi.

Reagon PD: Rama bën 
gati të marrë KLSH, institucionin 
e fundit të pa kapur

Përmes një reagimi nga ish-deputet-
ja Jorida Tabaku, PD eka cilësuar projek-
tligjin e qeverisë për KLSH-në si tenta-
tivën për të kapur institucionin e fundit që 
nuk është në duart e mazhorancës.  “Kjo 
ka qenë motoja bolshevike që Rama dhe 
oligarkia ka adaptuar në Shqipëri që nga 

shtatori 2013. Kanë punuar kundër kus-
htetutës, shqiptarëve dhe Shqipërisë duke 
uzurpuar çdo pushtet dhe institucion të pa-
varur. Luajtën te gjithë gurët që drejtësinë 
ta kontrollojnë përmes 7 ligjeve antikus-
htetuese të vettingut dhe artificave të tjera. 
Pasta iu vërsulën prokurorisë duke emëru-
ar një agjent partiak, të njëjtën gjë donin 
ta bënin dhe me Gjykatën Kushtetuese 
madje dhe me pronat e shqiptarëve. Vazh-
duan me anetarët e këshillit mbikeqyr-
jes të BSH, agjensinë e mbikqyrjes finan-
ciare, autoritetin e konkurencës, AMA e 
çdo institucion që deri dje ruante balancën 
dhe kontrollin mbi ekzekutivin. Së fund-
mi, Rama i ka hedhur sytë nga  KLSH, 
një institucioni të pavarur që i ka treguar 
shqiptarëve dhe mbarë botës vjedhjet prej 
7.2 mld euro të qeverisë Rama. I vetmi in-
stitucion qe ka folur dhe ka faktuar qarta-
zi abuzimet dhe vjedhjet nga krimi ekono-
mik me CEZ tek tenderat, që ka treguar se 
taksat e rritura janë vjedhur, se korrupsioni 
sot ka kapur nivele alarmente dhe na ren-
dit në vendet me korrupsionin më të lartë.  
Projektligji i ri që i merr kompetencat pres-
identit duke ia kaluar qeverisë dhe parla-
mentit (pra, Ramës) duke qenë në shkelje 
të qartë të kushtetutës dhe uzuprim i kom-
petencave të Presidentit. Po kthemi pas në 
standartet e para  1990 në çdo drejtim. Ato 
kanë frikë nga qytetarët dhe mendojnë se 
do e ndalojnë mërinë e tyre karshi vjedh-
jes dhe abuzimit., Sado të lodhen nuk do ia 
arrijnë! Me zgjedhje të lira e të ndershme e 
me programin e qartë ekonomik do t’i rik-
thejmë njerëzve institucionet, shpresën dhe 
besimin.”, tha Tabaku. 

Qeveria kërkon t’i marrë kompetencat 
Presidentit për KLSH-në, PD: Rama 
me moton “ i gjithë pushtetit sovjetëve”

Politikë

Presidenti Meta nuk jep pëlqimin për eurobondin 650 milionë 
euro: Jo vendimmarje e papërshtashme në kushtet e emergjencës
Presidenti i vendit, Ilir Meta i ka 
kthyer pergjigje negative kerkeses 
zyrtare te bere nga kreu i Kuven-
dit te Shqiperise, per miratimin men-
jehere nga ana e tij e ligjit per marr-
jen e eurobondit 650 milione euro që 
do të emetohet nga Ministri i Finan-
cave dhe Ekonomisë. Ne pergjigje 
te shkreses zyrtare qe mban firmen e 
Rucit, Meta nuk e ka dhene pelqimin 
per hyrjen e ligjit ne fuqi menjehere, 
duke bere bashkengjitur edhe gjithe 
argumentimet pse nuk eshte dakord 
me kete gje. 

“Nga shqyrtimi i kësaj kërkese re-
zulton se, qeveria shqiptare synon t`i 
drejtohet për herë të katërt tregjeve 
ndërkombëtare të kapitalit me instru-
mentin eurobond, për të siguruar një 
Eurobond deri në 650 milionë euro 
me maturim 7 deri 10 vite, që siç re-
latohet nga Qeveria në relacionin 
shoqërues të projektligjit, ky instru-

ment do të jetë në përputhje me ob-
jektivat e Strategjisë Afatmesme të 
Menaxhimit të Borxhit Publik.”

“Nga shqyrtimi i praktikës së 
përcjellë nga ana juaj (që përfshin 
vendimin propozues të Këshillit të 
Ministrave nr. 413, datë 27.5.2020, 
projektligjin dhe relacionin sho-
qërues, depozituar në Kuvend në 
datën 28.5.2020) nuk gjendet e ar-
gumentuar objektivisht e në terma 
konkretë nevoja dhe urgjenca që jus-
tifikojnë hyrjen menjëherë në fuqi të 
këtij akti, pas miratimit nga Kuvendi. 
Nëse nevoja dhe urgjenca lidhen, siç 
citohet në shkresën tuaj, me qëllim 
arritjen e daljes me Eurobond gjatë 
muajit qershor 2020, Këshilli i Min-
istrave dhe Kuvendi i Shqipërisë 
duhet të ishin investuar në kohë me 
qëllim që procesi legjislativ të mos 
kushtëzohej nga urgjenca e shqyrti-
mit të një akti me rëndësi të madhe 

për financat publike.
Ndërsa përfitimet nga ky përsh-

pejtim nuk janë argumentuar plotë-
sisht në kërkesë dhe as në relacionin 
shoqërues. Vonesa në parapërgatit-
jen e kësaj nisme tregon se çështjet fi-
nanciare dhe të ekonomisë në tërë-
si nuk kanë patur vëmendjen e duhur 
në kohë nga qeveria. Në këto kushte, 
kërkesa për dhënien e pëlqimit për 
hyrjen në fuqi të ligjit menjëherë, re-
zulton e pajustifikuar.

 Çdo autorizim që Kuvendi jep 
me ligj, duhet të jetë i qartë për çësht-
jet që do të rregullohen përmes 
këtij autorizimi, ashtu edhe për pa-
rimet që do të duhet të ndiqen për 
këto rregullime. Ndërsa delegimi i 
një pushteti të papërcaktuar apo të 
papërcaktueshëm qartë në përmbajt-
je nuk shkon në frymën e këtyre pa-
rimeve kushtetuese. Kjo nismë du-
het të jetë e shoqëruar me një analizë 

më të hollësishme që reflekton do-
mosdoshmërisht dhe qëndrimin e 
shprehur të Bankës së Shqipërisë në 
lidhje me rreziqet e daljes në treg ak-
tualisht, kur:

Shqipëria në këto momente nuk 
ka avantazhet që mund të kishte 
përpara situatës së pandemisë 
COVID – 19;

Transparenca e duhur lidhur me 
mënyrën e përzgjedhjes së part-
nerëve në këtë proces kaq të rëndë-
sishëm për financat publike, ashtu si 
dhe për konsultimet e zhvilluara mbi 
këtë nismë, veçanërisht sa i takon 
qëndrimit që ka mbajtur Avokatura e 
Përgjithshme e Shtetit është shumë e 
rëndësishme.

Në çdo rast, dhënia e autorizim-
it për ndjekjen e procesit deri në dal-
jen e Eurobondit në tregjet ndërkom-
bëtare, duhet të kushtëzohet qartë nga 
kërkesa dhe/ose autorizimi për mak-
simizimin e të gjitha mundësive dhe 
kushteve, në funksion të gjendjes së 
valutës dhe nevojës për financim në 
kohë, që nëse kushtet e tregut janë të 
paleverdisshme, ministria përgjeg-
jëse për financat të tërhiqet për të dalë 
në treg në një moment tjetër dhe jo 
domosdoshmërisht të emetojë sipas 
kushteve aktuale të tregut.

Presidenti Meta Godina e KLSH-së

Jorida Tabaku

Kërkesa e Ruçit
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Reforma zgjedhore, vetëm një letër për 
BE-në. Edhe pas reformës, Shqipëria 
do mbesë “shteti i paligjshmërisë”

9 orë negociata

Ambasadorët dhe PS me draft përfundimtar, Kim: Topi, 
tani në fushën e Bashës. Kreu i PD: Ka mbetur një çështje
Gjatë ditës së djeshme, palët zh-
villuan 9 orë bisedime për të gje-
tur dakordësinë për reformën, një 
nga kushtet për hapjen e negociat-
ave të anëtarësimit me Bashkimin Ev-
ropian. Edhe pse palët kanë negoci-
uar me orë të tëra, nuk është arritur 
një marrëveshje e dakordësuar. Tek-
sa mbante në dorë një dokument të 
mbështjellë, ambasadorja tha se topi 
është në fushën e Lulzim Bashës 
.  “U takuam për 9 orë të tjera dhe 
bëmë progres të jashtëzakonshëm. Si-
kurse thashë dhe dje në një negoci-
atë kaq të rëndësishme për të ardh-
men e Shqipërisë, cdo palë, cdo parti 
i kërkohet që të japë në mënyrë që 
Shqipëria të fitojë. Gjithashtu cdo palë 
fitojë, populli shqiptar mund të fito-
jë akoma më shumë. Cdo palë dha 
por më duhet ti jap merita të vecan-
ta partisë në pushtet. Ne bëmë të qa-

rtë se partia në pushtet ka privilegjet 
e tyre dhe duhet të bënin më shumë 
dhe e bënë. E përgëzoj për atë që 
bënë këtë mbrëmje. Ne kemi atë që 
mund të jetë një marrëveshje shumë 

e mirë. Është një marrëveshje e cila 
do ta vendosë shqipërinë në mënyrë 
të patundur drejt anëtarësim-
it në BE. Përmban gjithashtu hapa 
domethënës që nuk janë rekoman-

duar nga ODIHR por mund të shi-
heshin si një hap i rëndësishëm 
në Shqipëri. Ka ardhur koha për 
opozitën, për Partinë Demokratikë, 
për mikun tim Luli Basha që të bal-

ancojë të gjithë faktorët dhe të thojë 
po për popullin shqiptar dhe po për 
Shqipërinë në Europë. Topi është në 
fushën e tij, e ardhmja është në duart 
e tij.”, tha ambasadorja amerikane. 

Ndërkaq vetëm gjysmë ore më 
vonë, kryetari i Partisë Demokra-
tike, Lulzim Basha foli tejet shkurt 
për gazetarët, duke deklaruar se ka 
mbetur vetëm një çështje pa zgjid-
hur, siç është ajo për administratën 
zgjedhore “Është bërë progres dre-
jt dakordësisë për administrimin zg-
jedhor. Ka mbetur një çështje pa zg-
jidhur. Dua të garantoj shqiptarët se 
opozita e bashkuar do të bëjë gjithçka 
për votën e lirë dhe të ndershme”, tha 
Basha shkurtimisht. Gazetarët e pye-
tën për “topin” që ambasadorja amer-
ikane kishte lënë në fushën e tij, por 
kreu demokrat nuk dha përgjigje të 
mëtejshme.

Nga Gëzim Saliu

Të gjithë i janë turrur reformës 
zgjedhore. Të gjithë komen-
tojnë e debatojnë mbi të, a 
thua se Shqipërisë do t’i vijë 

shkëlqimi i munguar nga kjo reformë. 
Të jemi të qartë: Cilido të jetë rezulta-
ti i kësaj reforme, qoftë edhe një mar-
rëveshje në Këshillin Politik, kjo e fun-
dit nuk pritet t’i sjellë asnjë të mirë 
demokracisë në vend e aq më pak shteti 
ligjor i cili është rrënuar prej kohësh. 

Kjo reformë zgjedhore do të shër-
bejë vetëm si një letër për Bashkimin 
Evropian, për  t’i thënë atyre atje në 
Bruksel se ne e përmbushëm një kus-
ht për integrimin. Pra sa për të thënë 
që e kaluam këtë sprovë, e cila realisht 
nëse do të duhej të ishte me të vërtetë 
e rëndësishme, do duhej të kishte për-
shirë brenda saj ndryshimin me themel 
të të gjithë gjësë. 

Duke nisur padyshim nga ndry-
shimet kushtetuese të 2008-ës që 
goditën rëndë kushtet për një garë të 
barabartë dhe të ndershme mes sub-
jekteve zgjedhore. Duke shkuar më 
tej padyshim  me qeverinë tranzitore, 
e cila me sa duket tashmë nuk bën 
pjesë më në diskutimet e Këshillit 
pas refuzimit kategorik të PS-së dhe 
mbështetjes së partisë në pushtet në 
këtë ide edhe nga ambasadorët e përf-
shirë në reformë. 

Po si mund ti jepet e drejta e 
mbarëvajtjes së procesit zgjedhor, 
të njejtës qeveri që prodhoi dosjet e 
famshme “184” dhe “339”, aty ku 
dolën në pah si kurrë më pare pro-
vat ulëritëse të kontrollit total të 
mazhorancës mbi gjithë adminis-
tratën, presionet mbi të e mbi të gji-
tha përfshirjen e të inkriminuarve 
në krah të partisë në pushtet për të 
siguruar me forcë dhe para, votën e 
qytetarëve. 

Të vazhdojmë më tej me atë se çfarë 
duhej të përfshinte kjo reformë, që me 
shumë gjasë as nuk do jetë pjesë e saj 
edhe kur të arrihet marrëveshja. 

Kjo reformë do konsiderohej e plotë 
me ndryshimin e sistemit, me heqjen e 
pengesave ligjore që kufizojnë të dre-
jtën kushtetuese të voutesve për të zg-
jedhur në mënyrë direkte përfaqësuesit 
e tyre në Kuvend dhe në organet e 
qeverisjes vendore. Dhe më tej me 
demokratizimin e partive politike dhe 

stabilizimi i jetës politike të  vendit. 
Por qartazi kjo reformë po bëhet 

thjesht si një detyrim për të kaluar 
klasën.  Si mund të konsiderohet re-
formë, edhe nga vetë ndërkombëtarët, 
një paketë që nuk prek thelbin e prob-
lemit?!

Ndërsa sa i takon Shqipërisë, situata 
dhe realiteti në vend do jetë po i njëjtë 
edhe me dakordësinë e reformës, sido 
që të jetë rezultati i saj. 

Edhe pas reformës, vendi do të jetë 
me të njejtën drejtësi të kapur kokë e 
këmbë nga pushteti. 

Edhe pas reformës, vendi do jetën 
nën thundrën e oligarkëve që me ndi-
hmën e qeverisë po zaptojnë çdo pasuri 
të shqiptarëve. 

Edhe pas reformës, vendi do jetë pre 
e koncencioneve dhe PPP-ve që po vra-
sin konkurencën e lirë.

Edhe pas reformës, vendi do jetë në 
kryesim në Evropë e ndoshta botë, për 
emigrimin.

Edhe pas reformës, vendi do të 
vazhdojë të kryesojë listën e shteteve 
evropiane sa i takon korrupsionit  në 
nivel zyrtarësh të lartë.

Edhe pas reformës, Shqipëria do të 
vazhdojë të jetë vend kryesor i pastrim-
it të parave në botë.

Dhe në fund, edhe pas reformës, 
Shqipëria sërish nuk ka për të sig-
uruar: ZGJEDHJE TË LIRA E TË 
NDERSHME.

Këshilli Politik për Reformën Zgjedhore

Lulzim Basha Ambasadorja amerikane
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Pandemia Covid 19 me krizën 
ekonomike, që krijoi, ka dëmtuar 
rëndë arkëtimet buxhetore në katër-
mujorin e parë të vitit 2020, duke 
e detyruar qeverinë që të rishikojë 
shumë herë buxhetin për ta përsh-
tatur atë me zhvillimet e reja.Min-
istria e Financave në rishpërndar-
jen e re buxhetore të treguesve te 
të ardhurave ka ulur planin e arkë-
timeve mujore nga prilli deri në 
gusht në raport me buxhetin fill-
estar, por në muajt nga shtatori deri 
në dhjetor plani i të ardhurave mu-
jore rritet me shumë se, buxheti fill-
estar.Sipas azhurnimit më të fun-
dit të Ministrisë së financave plani 
i të ardhurave është shkurtuar me 
20 miliardë në krahasim me buxhe-
tin fillestar.Në muajin maj financat 
presin të arkëtojnë 7,2 miliardë lekë 
më pak se buxheti fillestar, me një 
rënie 17 për qind në raport me pla-
nin e fillim vitit. Gjithashtu rënia e 
të ardhurave në raport me parashi-
kimin fillestar do të jetë – 2,5 % në 
qershor, -1,9 në korrik dhe -1.8 për 
qind në gusht (sipas grafikut bash-
këngjitur).
Por pavarësisht efekteve nega-
tive që ka dhënë kriza ekonomike, 
qeveria parashikon të arkëtojë gjatë 
periudhës gusht- shtator 2020 më 
shumë të ardhura se në buxhetin 
fillestar.
Sipas të dhënave zyrtare në shtator 
do të grumbullohen 41,9 miliardë 

me një rritje 4.3 për qind në raport 
me buxhetin fillestar.  Në muajin te-
tor plani i të ardhurave buxhetore 
është 45,6 miliardë lekë ose 2.2 për 
qind më i lartë se plani fillestar, në 
tetor bizneset do të paguajnë 4,5 
miliardë lekë më shumë se progra-
mi fillestar apo 10 % më shumë, 
ndërsa në dhjetor do të paguajnë 4 
% më shumë me një total prej 51,8 
miliardë lekësh.
Me këto programime Ministria e 
Financave parashikon përshpejtim 
të ekonomisë në tremujorin e fundit 
me ritme më të larta se para krizës 
Covid.

Rënie e ndjeshme e të ardhurave për 4 mujor
Të dhënat paraprake të Ministrisë 
së Financave bëjnë të ditur se të ar-
dhurat buxhetore në prill ranë me 
30% në raport me të njëjtën perui-
dhë të një viti më parë, të ndikuara 
nga të gjitha zërat, ku efektin krye-
sor e dhanë TVSH-ja, tatim fitimi, 
taksat nacionale dhe ato të pushte-
tit vendor.
Për 4-mujorin,  të ardhurat janë 
tkurrur me 11%, të ndikuara nga 
performance e dobët e marsit dhe 
sidomos prillit, ndërsa për dy mujo-
rin kishin rezultuar në një ter-
ren pozitiv. Në vlerë absolute, për 
4-mujorin në buxhet janë mbledhur 
16 miliardë lekë më pak, ose 132 
milionë euro më pak, 75% e së cilës 
ka ardhur vetëm nga muaji prill.

Rishikimi i buxhetit 
2020! Rënie e 
ndjeshme e të 
ardhurave për 4 mujor

Në tre muajt e parë të 
vitit është rikthyer in-
teresi për ndërtime në 
Tiranë, pas një tkurr-

jeje të fortë që shënoi në muajt e 
fundit të 2019-s, pas tërmetit me 
pasoja të rënda, që goditi sidomos 
Durrësin dhe Tiranën.

INSTAT raportoi se në tremujo-
rin e parë të këtij viti u dha leje 
ndërtimi për një sippërfaqe prej 
293 mijë metra katror, pothuajse 
dyfishim në raport me tremujorin 
e fundit 2019.

Gjithsesi sipërfaqja e dhënë për 

leje në kryeqytet në muajt e parë 
është shumë më e ulët se në të 
njëjtën periudhë të 2019-s (shiko 
grafikun)

Ndryshe ka qenë situata për 
Durrësin, ku sipërfaqja e lejeve të 
ndërtimit të dhënë në tremujorin e 
parë ka qenë minimale, ne vetëm 
rreth 9 mijë metra katror.

Sipas INSTAT, Tiranë, më 02 
Qershor 2020: Në tremujorin e 
parë 2020 janë miratuar gjith-
sej 184 leje ndërtimi për ndërtesa 
të reja, nga 245 leje të miratua-
ra në tremujorin e parë 2019, duke 

shënuar një rënie prej 24,9 %.
Sipërfaqja e lejeve të ndërtim-

it miratuar për ndërtesa të reja, 
në tremujorin e parë 2020, është 
333.645 m2, nga 581.236 m2  mi-
ratuar në tremujorin e parë 2019, 
duke shënuar një rënie prej 42,6 
%. Në tremujorin e parë 2020, 
vlera e përafërt e lejeve të ndërt-
imit miratuar për ndërtesa dhe pu-
nime inxhinierike është 13,4 mi-
liardë lekë, nga 25,2 miliardë 
lekë miratuar në tremujorin e parë 
2019, duke shënuar një rënie prej 
47,0 %.

INSTAT: Lejet e 
ndërtimit gjallërohen 
në Tiranë! Në 
tremujorin e pare 293 
mijë metra katror

Open Data ka vendosur me flamur 
të kuq 610 procedura, për shkak 
të mungesës së konkurrencës ose 
skualifikimit të konkurrentëve duke 
lënë në garë vetëm fitues.Në 4 vite 
në bashkinë e Tiranës, Open Data 
ka renditur 22.8 për qind të tender-
ave me probleme.

Portal i cili ka synim të bëjë 
transparencë mbi procedurat e nd-
jekura, rendit 610 tendera të kësaj 

bashkie me red flag.Më konkret-
isht, kur një prokurim shoqërohet 
me shenjën e flamurit të kuq tregon 
një ekspozim apo rrezik të mund-
shëm për sjellje të papajtueshme 
me ligjin ose jo-etike të biznesit.
Nga analiza e të dhënave rezulton 
se mungesa e konkurrencës është 
ajo që konstatohet më shpesh dhe 
numërohen 319 prokurime për 
këtë problem.Në 276 raste rezul-

ton se është vendosur skualifiki-
mi i gjithë kompanive përveç fi-
tuesit.Madje në 5 prokurime me 
vlerë mbi 5 milionë lekë  ka pas-
ur mungesë gare dhe negociimi 
ka qenë i drejtpërdrejtë.Gjithash-
tu probleme janë konstatuar edhe 
për anulimin e 10 kontratave me 
2 ose më shumë herë.Edhe përg-
jatë vitit 2019 numri i tender-
ave me probleme ka qenë goxha 

i lartë dhe konkretisht kryeqyteti 
numëron 224 tendera me probleme 
nga janari i vitit të shkuar e deri në 
mars të këtij viti.Bashkia e Tiranës 
ka zhvilluar numrin më të lartë të 
tenderëve pas implementimit të re-
formës territoriale.Sipas shifrave 
rezulton se nga rreth 20 mijë tende-
ra të zhvilluar në total nga 61 bash-
kitë e vendit 2678 prej tyre janë zh-
villuar  në kryeqytet.

Open Data: 610 tendera të dyshimtë në Tiranë

Ekonomi
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E-Albania për plazh/ Ja si mund 
të aplikoni për të marrë leje plazhi

Abuzimi seksual ndaj 
15-vjeçares nga ish-ro-
ja e shkollës ”Azem 
Hajdari”, ka revoltu-

ar mbarë shqiptarët, të cilët kanë 
dalë kundër edhe Ministres së Ar-
simit, Besa Shahini. Të rinjtë e 
FRPD-së, kanë dalë sot në pro-
testë tek Ministria e Arsimit, duke 
kërkuar një reagim nga ana e Besa 
Shahnit. “Heshtja është abuzim 
për së dyti”, “Dija merr fund kur 
në krye vendosen të paaftët”,-ish-
in disa prej parrullave që mbanin 
në dorë.

Katër të arrestuarit për përd-
hunimin e 15-vjeçares në Babrru, 
janë lënë në burg pa afat nga 
gjykata e Tiranës. Abaz Dogu dhe 
të rinjtë dolën para togave të zeza 
me fytyrën mbuluar dhe me kokën 
ulur, ndërsa gjatë gjithë seancës 
qëndruan të heshtur.Prokuroria që 
në nisje të seancës kërkoi masën 
shtrënguese arrest me burg për të 
katër të arrestuarit, por nga pala 
mbrojtëse u kërkua që të paktën 
për 2 të miturit të jepet një masë 
me e lehtë. Pasi gjykata u njoh me 
provat dhe faktet e mbledhura nga 
Prokuroria, togat e zeza vendosën 
të lënë në qeli 3 të rinjtë dhe rojën 
e shkollës 65-vjeçar.

PD kërkon 
shkarkimin e Shahinit

Partia Demokratike ka kërkuar 
shkarkimin e ministres së Arsim-
it, Besa Shahini, pas skandalit në 
shkollën e Babrrusë, ku roja abu-
zonte me një 15-vjeçare. Ish-de-
putetja Albana Vokshi është shpre-
hur, se Shahini nuk mund të 
fshihet pas shkarkimit të vonu-
ar të drejtorit të Shkollës. Sipas 
Vokshit, ky nuk është rast i vetëm, 
pasi shkollat në të gjithë vendin, 
janë shndërruar në organizata të 
PS dhe lejojnë abuzimet me fëmi-

jët. Ajo ka përmendur rastet e fun-
dit të skandaleve seksuale nëpër 
shkolla, duke thënë se janë vetëm 
maja e ajsbergut. Ish-deputet-
ja ka thënë më te, se Shahini nuk 
është distancuar nga dhuna ndaj 
vajzës, por ia kaloi përgjegjësinë 
prindërve të vajzës.

Reagimi i plotë
Sistemi është kalbur nga mili-

tantizmi partiak. Shkarkimi i vo-
nuar nuk është zgjidhje. Shumë e 
drejtë kërkesa e të rinjve sot për 
dorëheqjen e Besa Shahinit. He-
shtja e saj për rastin e të miturës 
së përdhunuar dhe më pas të abu-
zuar në shkollë është abuzim për 
së dyti me vajzën. Besa Shahi-
ni nuk mund të fshihet pas shkar-
kimit kaq të vonuar të drejtorit të 
shkollës.  Fatkeqësisht, nuk ës-
htë rasti i vetëm që shkollat e shn-
dërruara në organizata të Parti-
së Socialiste, fshehin dhe lejojnë 
abuzimet me fëmijët për të mos 
dëmtuar besueshmërinë e qeveri-
së dhe të partisë që i ka emëruar 
pa asnjë meritë.  Vetëm vi-
tin e fundit, në Kavajë një vajzë 
14-vjeçare u abuzua seksualisht, u 
shantazhua me video intime nga 8 
adoleshentë për një kohë të gjatë. 

Ministrja e Arsimit heshti. Drejto-
ri i shkollës, drejtoria arsimore, 
policia heshtën dhe e fshehën kri-
min për shumë ditë. Reagimi shu-
më i vonuar i qeverisë ishte edhe 
më skandaloz “Ngjarje të til-
la bëhen edhe filma”. Në Arapaj, 
Durrës një vajzë 8-vjeçare u mor 
me forcë, u lidh brenda në klasë 
dhe ngacmua brenda shkollës 
9-vjeçare nga dy djem, njëri prej 
të cilëve djali i një funksionari të 
PS të zonës. Ministrja e Arsimit 
përsëri heshti, siç heshtën të gjitha 
institucionet arsimore dhe policia.  
Në Fier, një rrjet i tërë mësuesish 
dhe drejtuesish të shkollës “Jakov 
Xoxa”, fshehën  abuzimin sek-
sual të dy mësuesve me nxënëset 
e tyre të mitura. Të gjithë he-
shën në mbrojtje të abuzusve me 
vajzat, heshtën sepse drejtore-
sha militante socialiste e shkol-
lës ishte bashkëshortja e njërit 

prej mësuesve abuzues. Në Del-
vinë, një mësues dhunoi seksuali-
sht nxënësen 11 vjeçare në shkol-
lën e fshatit Kalasë. Çfarë bëri 
qeveria e Edi Ramës dhe e Besa 
Shaninit? Mësuesi monstër u tra-
snferua nga një shkollë në tjetrën. 
Asnjë masë kundër tij, ndërkohë 
që raportohen edhe të paktën 3 ra-
ste të tjera abuzimi seksual me 
të mitura nga ana e tij. Në Tepe-
lenë, një mësues 63 vjeçar u aku-
zua për ngacmime seksuale me 
të paktën dy nxënëse në shkol-
lë.  Këto janë vetëm rastet e de-
noncuara, por të gjithë e dimë se 
është vetëm maja e ajsbergut. Ës-
htë vetëm ajo që duket nga një si-
stem i kalbur nga militantizmi dhe 
nga një shoqëri e ndrydhur dhe pa 
besim se abuzuesit e fëmijëve do 
të ndëshkohen.Sa fëmijë të tjerë 
abuzohen në shkolla që nuk kanë 
guxim apo druhen të flasin?  Sa 
prindër heshtin që të mos njollo-
sin fëmijët e tyre në publik, sepse 
në Shqipëri drejtësia nuk vihet në 
vend? Se shteti vihet në anën e të 
fortit, pedofilit, kriminelit, dhu-
nuesit e përdhunuesit, duke i lënë 
fëmijët të pambrojtur në ambjen-
tet që duhet të ishin më të sigur-
ta. Besa #Shahini duhet të japë 
#dorëheqjen edhe për faktin se ës-
htë treguar e pandjeshme ndaj ra-
stit të 15 vjeçares së abuzuar. Ajo 
jo vetëm nuk është distancuar nga 
dhuna, por nga divani i shtëpisë, 
ia kaloi përgjegjësinë prindërve 
të vajzës. #Besa Shahini duhet të 
japë #dorëheqjen, sepse heshtja 
e saj dhe fshehja pas shkarkimit 
të një drejtori sjell viktima të tje-
ra të abuzimit seksual në shkolla. 
Në një sistem të rrënuar e të shka-
tërruar arsimor nga qeveria ku 
bën pjesë, #dorëheqja është xhe-
sti i fundit njerëzor që i ka mbetur 
Besa Shahinit…

Kryeministri Edi Rama postoi në 
rrjetet sociale, një video ku treg-
ohet se si mund të merret leja 
për stacion plazhi.

POSTIMI I RAMES
-Në e-Albania https://e-alba-

nia.al/, aplikim për ushtrimin e 
veprimtarisë si stacion plazhi, 
për të garantuar sa më shumë 

siguri në mbrojtjen e shëndet-
it dhe për të mos lejuar më zap-
timin e plazheve që për 30 vjet 
u ka nxirë pushimet njerëzve 
të këtij vendi-subjektet akomo-
duese apo shërbimi duhet të ap-
likojnë në e-albania për marr-
jen në përdorim të hapësirës së 
plazhit përgjatë gjithë sezonit 
2020, duke marrë përgjegjësi për 

zbatimin e rregullave dhe mossh-
mangur asnjë detyrim ndaj qyte-
tarëve, bashkisë, shtetit.Aplikimi 
është i thjeshtë dhe mund të bëhet 
edhe nga telefoni.-Një sistem i ri 
këtë vit, që siguron transparencë, 
shmang zvarritjet po edhe allish-
verishet e të shkuarës dhe garan-
ton paprekshmërinë e plazheve 
publike.

Aktualitet

“Heshtja është abuzim për së dyti”, 
protestë kundër Besa Shahinit

‘Dija merr fund kur në krye vendosen të paaftët’

Protesta e djeshme

Besa Shahini
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Drejtoresha e Drejtorisë 
Rajonale të Kufirit e Mi-
gracionit, Tiranë, bashke 
me 3 zyrtarë të tjerë janë 

ndaluar nga SHÇBA, si të impli-
kuar në trafikim dhe dhënie ndihme 
për kalim kufiri të shtetasve të huaj.
Burime zyrtare nga policia bënë 
me dije se pas hetimeve të kryera 
për fenomene abuzive nga punon-
jës policie të Drejtorisë Rajonale 
të Kufirit dhe Migracionit, Tiranë, 
kryesisht në zbatimin e procedurave 
për lëshimin e lejeve të qëndrim-
it ndaj shtetasve të huaj, nga Lind-
ja e Mesme, që hyjnë në Shqipëri, u 
ndaluan shtetasit; 
– E T me detyrë Drejtore e Drejtor-
isë Rajonale të Kufirit e Migracion-
it, Tiranë;

– B Z me detyrë Shefi i Sektorit 
në DRKM, Tiranë;

– A H, me detyrën e Shefit të Sek-
sionit në DRKM, Tiranë;

– A M, specialiste në DRKM, Ti-
ranë.

“Ndalimi u krye pasi dyshohet 
se ata në bashkëpunim me shtetas të 
ndryshëm, që përfaqësojnë firma e 
kompani në fushën e turizmit, kanë 
keqpërdor atributet dhe kompeten-
cat ligjore që u jep funksioni organ-
ik, duke shkelur detyrimet ligjore për 

pajisjen e shtetasve të huaj me leje 
qëndrimi.Dyshohet se ata kanë fa-
vorizuar apo ndihmuar në realizimin 
e trafikut ndërkombëtar të qënieve 
njerëzore, nëpërmjet Shqipërisë.Është 
e dokumentuar se kjo veprimtari e 
kundraligjshme është kryer për një 
kohë të gjatë, në bashkëpunim me 
njëri-tjetrin dhe me shtetas të tjerë 

kundrejt shpërblimeve financiare të 
konsiderueshme.Gjithashtu, në këtë 
veprimtari antiligjore, përfaqësues 
të firmave e kompanive të ndryshme 
përpilonin dokumente zyrtare të fal-
sifikuara, të cilat konsistojnë në kri-
jimin e kompanive fiktive, kontratave 
fiktive të punës, adresave të rreme, 
enkas për të plotësuar detyrimet si-

pas ligjit për të përfituar leje qëndrimi 
në Shqiperi.Ndalimi u bë për veprat 
penale të “Dhënie ndihme për kalim 
të paligjshëm të kufirit”, “Shpër-
dorim detyre” dhe “Falsifikim doku-
mentesh”, kryer në bashkëpunim.

Hetimet vijojnë deri në dokumen-
timin e plotë të veprave penale të 
konsumuara nga këta punonjës pol-

icie. SHÇBA fton qytetarët dhe me-
diat të denoncojnë çdo shkelje apo 
abuzim me detyrën të punonjësve 
të Policisë, në numrin falas 0800 90 
90, duke garantuar anonimatin dhe 
reagim të shpejtë.Nē këtë kuadër, 
Drejtoria e Standardeve Profesion-
ale në Policinë e Shtetit, në datë 27 
maj 2020, nisi hetimin disiplinor për 
“Shkelje të rënda të atributeve e kom-
petencave të Policisë”, ndaj 4 punon-
jësve të Drejtorisë Rajonale për Ku-
firin dhe Migracionin Tiranë, të 
ndaluar nga SHÇBA, si dhe punon-
jësen A.L., specialiste e Migracionit 
në DRKM Tiranë.

Mbi bazën e hetimeve, Drejtori 
i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit 
Ardi Veliu, ka urdhëruar pezullimin e 
menjëhershëm nga detyra të 5 punon-
jësve të Policisë për shkelje të rëndë 
disiplinore të atributeve dhe kompe-
tencave të policisë, pasi nuk kanë 
zbatuar procedurat standarde dhe 
ligjit për të huajt, në plotësimin e 
praktikave të aplikimit për leje qën-
drimi të shtetasve të huaj.Policia e 
Shtetit mbetet e vendosur të ndësh-
kojë dhe të largojë nga radhët e 
saj, cilindo që abuzon me detyrën 
kundër ligjit dhe në dëm të interesit 
qytetar.”, thuhet në njoftimin e min-
istrise se Brendshme.

Trafik emigrantësh nga Lindja e Mesme, pezullohet 
zinxhiri drejtues i Drejtorisë së Kufirit në Tiranë

Arrestohet 
shqiptari në 
Spanjë për 
trafik droge
Një shqiptar ka rënë në pran-
gat e policisë spanjolle, pasi ishte 
në kërkim për trafik droge. Medi-
at spanjolle raportojnë se shqiptari, 
identiteti të cilit nuk bëhet i ditur, 
akuzohet se ka bërë trafik droge nga 
Amerika Latine në Europë.
Ka qenë pikërisht drejtësia holan-
deze që ka lëshuar urdhrin e arrestit 
ndërkombëtar për shqiptarin, i cili 
cilësohet si kreu i një bande kolum-
biane-shqiptare droge dhe të pas-
trimit të parave. Policia spanjolle ka 
publikuar edhe një video nga mo-
menti i arrestimit të shqiptarit.

Zbardhet dosja hetimore e oper-
acionit “Zhuri” ku u vunë në pran-
ga 2 pronarë hotelesh si edhe 5 
shtetase që ushtronin prostitucion. 
Hetimet për këtë grup kanë zgja-
tur rreth 7 muaj ku policia ka bërë 
vëzhgime dhe përgjime të ndrys-
hme mes këtyre vajzave që usht-
ronin prostitucion dhe klientëve të 
tyre. 
Nga verifikimet rezulton se ato ush-
tronin prostitucion jo vetëm në 2 
hotelet “Alesio” dhe “Pishat” në 
pronësi të Fatmir Hoxhës dhe Bujar 
Gjuzit, por edhe në qytete të tjera si 
Durrës, Fier, Lushnje, Vlorë etj.

Prova të pa kundërshtueshme 
për hetimin kanë qenë bisedat që 
vajzat kanë pasur me klientët kur 
bien dakord për pazarin.“Sa lek e 
ke?”. Vajza e pyet për moshën dhe 
për sa kohë e do. I përgjigjet “50 
dhe hotelin e paguan ti”. Në një 
rast tjetër vajza përgjigjet. “40 euro 
nëse e bëjmë në makinë, gjysmë 
ore 2 herë”.Një rast tjetër i kapur 
në përgjime një nga vajzat anko-

het për klientët. “Mirë bereqaves të 
ankohem me vret zoti më ka ecur, 
por njëri më dha 20 mijë lekë dhe 
sa hoqi pantallonat u prish. Kot 
fare!”. Tjetra ia kthen: “Mos u mër-
zit një herë mirë, një herë keq”.Një 
rast tjetër një nga vajzat ankohet se 
nuk ka klientë.Dobët është se kanë 
ikur refugjatë po hajde bereqaves 
mua më zgjedhin se jam e pastër. 
Edhe ata i laj nga mesi e poshtë se e 
ruaj pastërtinë vetë. Rroba ka plot. 
Jo si ajo lushnjarja, zhulse. Ka ikur 
punon në Durrës tani”. 
“Si shkoi sot?”. 
“Dobët 2 veta kam kapur sot deri 
në 20:40”. “Edhe unë 1 por të pa-
kompletuar”.Më 3 janar të këtij viti 
një prej klientëve vë bast me njërën 
nga vajzat nëse ai arrinte të bënte 
5 herë seks në 1 natë do i jepte 500 
euro në të kundërt do e paguante 50 
euro.Në një rast tjetër një klient i 
çon sms një prej vajzave të përfshi-
ra në këtë skemë prostitucioni. 
“Na gjej na një shoqe se jam me 4 
shokë”. Ajo ia kthen “S’ka gjë se 

i mbaj unë të gjithë tek e tek”.Në 
30 janar një prej vajzave i shkruan 
një klient: “Doktori jam, shoku i X, 
kur do ta lemë për t’u takuar me atë 
shoqen? Jo këtë të herës së fundit 
atë tjetrën. Më thuaj se do ta mbyll 
telefonin për vitin e ri dhe nga data 

7 do ta hap”.Komunikimet mes va-
jzave që ushtronin prostitucion dhe 
klientëve shpesh herë ishin edhe të 
koduar si për shembull: “Ku je, jam 
ai djali që u takuam 1 javë më parë, 
hëngrëm pilaf bashkë” ose “ku je të 
vij të bimë atë kafen”Nuk mungo-
jnë as sms romantike. “Jam e lum-
tur të kaloj një natë më ty, unë të fal 
zemrën, ti më fal dashni”. 
Mes komunikimeve është kapur 
edhe një rivalitet mes 5 të arrestu-
arave si për shembull: “Shyqyr që 
iku ajo të kap ndonjë unë se s’paska 
fare. Kam kap nja dy me 25, inshal-
lah kap edhe dy sot.”

Policia ka kapur komunikime 
ku klientët edhe kërcënonin si për 
shembull: 
“Hajde o majmune se kur të të shoh 
nesër do të të shkly” 
“Pse s’më flet, ku të të gjej të të…. 
Ose “na merr dhe ndonjë shoqe” 
“Ku je se dua të të…” 
“O pjeshkë pse se hap telefonin? Po 
vij nga Fieri të të takoj tek Bishti i 
Zhurit, do të fus…”

Dosja e prostitucionit, 
zbardhen përgjimet e operacionit

Kronikë

Refugjatë klandestinë (foto ilustruese)
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“Shihni videon dhe gjykojeni”, Nëna 
e 15-vjeçarit padit Ardi Veliun pas 
deklaratave për të e djalin e dhunuar

Kapet organizatori i trafikut dhe 
poseduesi i 38 kg heroinë të sekues-
truara në Portin e Durrësit dy javë 
më parë.Sektori për Narkotikët në 
DVP Durrës ka zbardhur skemën 
e organizmit të tentativës për trafi-
kim të sasisë së lëndës narkotike të 
sekuestruar.Më datë 17.05.2020, në 
PKK Port Durrës, shërbimet e Pol-
icisë Kufitare, në bazë të analizës 
së riskut, në bashkëpunim me Sek-
sionin për Hetimin e Narkotikëve 
në DVP Durrës dhe autoritet do-
ganore, ushtruan kontroll të imtë-
sishëm në vijën e dytë, në kami-
onin që drejtonte shtetasi Dh. Z. 
dhe si rezultat i kontrollit, posh-
të sediljeve u konstatuan dy vende 
të fshehura, brenda të cilave ish-
in fshehur 68 pako me lëndë narko-
tike të dyshuar heroinë, si dhe vunë 
në pranga drejtuesin e kamionit, 
shtetasin Dh. Z., 49 vjeç, banues në 
Babrru, Tiranë.Në vijim të punës 

për zbardhjen e plotë, identifikimin 
dhe kapjen e personave organiza-
torë të kësaj tentative për trafikim 
të drogave të forta drejt Italisë, spe-
cialistët për Hetimin e Narkotikëve 

në DVP Durrës, pas një pune op-
erativo-gjurmuese dhe hetimore, 
nën drejtimin e Prokurorisë pranë 
Gjykatës së Shkallës së Parë Dur-
rës, bënë të mundur sigurimin e 

provave dhe zbardhjen e kësaj ng-
jarjeje.Mbi bazën e provave të 
grumbulluara, paraditen e sotme, 
Prokuroria nxori urdhrin e ndalim-
it për shtetasin Pirro Çapi, 55 vjeç, 
banues në lagjen nr. 4 Durrës.Spe-
cialistët për Hetimin e Narkotikëve, 
në zbatim të urdhrit të ndalim-
it, e kanë kapur dhe ndaluar shteta-
sin PÇ në afërsi të banesës së tij, 
në rrugën “Kumini”, në lagjen nr. 
4 Durrës.Nga veprimet hetimore të 
kryera dyshohet se ky shtetas është 
organizatori dhe poseduesi i sasisë 
prej 38 kg heroinë të kapur në datën 
17.05.2020, në Portin e Durrësit.
Ndërkohë, vijon puna për iden-
tifikimin dhe kapjen e personave 
të tjerë të përfshirë në këtë aktiv-
itet kriminal. Materiale i kaluan 
Prokurorisë, për veprime të mëte-
jshme, për veprën penale “Trafiki-
mi i narkotikëve”, kryer në bash-
këpunim.

Heroina në Portin e Durrësit, kapet 
pas 2 javësh organizatori dhe poseduesi

Ziada Çobo, nëna e 
15-vjeçarit të dhunuar disa 
javë më parë në kryeqytet, 
videoja e së cilit bëri xhi-

ron e mediave për shkak se policët 
e shtrinë në bulevard e i vendosën 
kokën në asfalt, ka paditur sot Dre-
jtorin e Përgjithshëm të Policisë së 
Shtetit, Ardi Veliun. Aktorja kërkon 
tashmë si dëmshmërblim 1 milion 
lekë (të reja).

DEKLARATA E ARDI VELIUT
Gjatë raportimit në mbledhjen 

online të Komisionit të Sigurisë, 
Veliu tregoi një video, të zonjës 
Zaida Çobo, e ëma e 15-vjeçarit të 
dhunuar, e cila mbante një pistoletë 
në dorë.“Jo se dua të marr në mbro-
jtje punonjësit e policisë. Punon-
jësit e policisë në një rast të caktuar 
kanë një kapërcim të kompetencës 
dhe punonjësi i policisë i cili ka 
konsumuar këtë veprim është pe-
zulluar, ka filluar hetimi disiplinor, 
njëkohësisht ka filluar dhe një het-
im penal nga SHÇBA.Por më beso-
ni, në qoftë se do ta shikojmë nga 
fillimi në fund çfarë përfaqëson ky 
djali, a është me të vërtetë ky dja-
li që i është bindur të gjitha vepri-
meve, thirrjeve të policisë siç pre-
tendon mamaja e tij, e cila ishte 

ndier shumë e fyer. Do t’ju shfaq 
një video të mamasë së tij, se kush 
është mamaja e tij dhe të besoni 
se nga çfarë familje vjen ky fëm-

ija dhe pastaj të gjykoni vetë.Kjo 
është mamaja e djalit me pisto-
letë në dorë. Ju a tregova këtë vide-
on për të thënë se nga çfarë familje 

vjen ky fëmijë, sa i edukuar është, 
sa i është bindur thirrjeve të poli-
cisë dhe tek e fundit policia si gjith-
monë bëhet viktimë”, tha Veliu.

 Vetëhelmohet 
24-vjeçarja 
shtatzënë dhe hidhet 
nga dritarja
Një shtatzënë është vethelmuar 
me helm për dhelprat në Kopaçez 
të Delvinës. Ajo ka pirë ilaçe për 
helmimin e dhelprave dhe më pas 
është hedhur nga dritarja.Fëmija 28- 
javësh i 24- vjeçares G.Z, ka ndër-
ruar jetë në bark kurse ajo vetë është 
në gjendje të rëndë.Menjëherë ajo 
është transportuar për në spitalin 
e Traumës në Tiranë për të bërë të 
mundur shpëtimin e saj.

Shpërdoroi tokën në 
lumin e Shushicës, 
gjobitet me 2 mln 
lekë firma në Vlorë
Policia e Vlorës ka gjobitur dhe 
nisur procedimin penal ndaj një 
shtetasi, i cili kanë shfrytëzuar 
zhavorrin e lumit Shushicë në shkel-
je.Gjithashtu, unifromat blu kanë 
gjobitur me 2 milionë lekë firmën që 
shpërdoroi tokën.
Njoftimi i policisë:
Vlorë – SarandëVijon kontrolli i sub-
jekteve për veprimtarinë ligjore të tyre.
Policia e Vlorës dhe IKMT ka kontrol-
luar 3 subjekte që merren me shfry-
tëzimin e zhavorrit të lumit Shushicë, 
njëri prej të cilëve në shkelje.Procedo-
hen penalisht 1 shtetas në Vlorë dhe 
2 të tjerë në Sarandë.Punonjësit e Ko-
misariatit të Policisë Vlorë në bash-
këpunim me inspektorët e IKMT-së 
ushtruan kontroll në 3 firma që mer-
ren me shfrytëzimin e zhavorrit të lu-
mit Shushicë, prej të cilave njëra prej 
tyre është konstatuar duke punuar në 
shkelje.Policia ka nisur procedimin pe-
nal ndaj njërës prej firmave të shfry-
tëzimit të zhavorrit, me adminiatra-
tor shtetasin P. Sh, pasi ka grumbulluar 
materiale inerte si dhe ka ndryshuar 
destinacionin e tyre duke shpërdoru-
ar tokën. IKMT ka marrë masën ad-
mininistrative të dënimit me gjobë 2 
milion lekë (të reja) ndaj subjektit, në 
lidhje me veprimtarinë e paligjshme të 
konstatuar.

Aksident tek 
mbikalimi i 
Golemit, 20-vjeçari 
godet nga pas 
makinën e policisë, 
plagoset efektivi
Një aksident është regjistruar në 
mbikalimin e Golemit, ku i plago-
sur ka mbetur një polic. Një autom-
jet i drejtuar nga 20-vjeçari i identifi-
kuar me emrin Xh T është përplasur 
me makinën e policisë, ku për pasojë 
një prej efektivëve është plagosur.Ky i 
fundit është transportuar me urgjencë 
në spitalin e Durrësit, ndërsa nuk dihet 
identiteti i tij.
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Ushtria e Ramës, Veliajt dhe 
Fugës me profile falso, si 
funksionon propaganda që 
i shpëlan trurin shqiptarëve
“Propaganda është arti 

i bindjes së tjetrit në 
diçka që nuk beson as 
vetë”, thotë një thënie 

e famshme nga ish-diplomati i njo-
hur izraelit, Abba Eban, që e përm-
bledh propagandën në një fjali të 
vetme.

Kur flitet për propagandë, fja-
la e parë që shqiptarëve u shkon 
në mendje është “Rilindja”. Po, 
po! Rilindja, e cila ka zgjeruar në 
mënyrë të frikshme mekanizmat e 
propagandës, në përpjekje për t’u 
krijuar shqiptarëve një realitet të 
rremë, duke i ushqyer me gënjesh-
tra surreale, që as ata vetë nuk i be-
sojnë.

Nga daljet publike të ekspo-
nentëve kryesorë të “Rilindjes”, e 
deri tek komentet e “sufllaqexhin-
jve” që “përmbytin” rrjetet sociale, 
të cilët shprehen me superlati-
va e “lëpirje” në postimet e “rilin-
dasve”, dhe si një tufë çakejsh të 
tërbuar në postimet dhe lajmet kri-
tike ndaj qeverisë.

Shqiptarët e dinë se propagan-
da është “arma” më e fuqishme e 
“Rilindjes” dhe demaskimi i saj 
mund të sjellë nisjen e rrënimit të 
këtij sekti, që i ka ngritur theme-
let mbi gënjeshtra dhe premtime 
të pambajtura dhe po shton nga 
dita në ditë katet e kështjellës duke 
vjedhur e abuzuar paturpësisht me 
paratë e taksapaguesve shqiptarë. 
JOQ Albania sjell ekskluzivisht një 
dëshmi që nxjerr në pah mënyrën 
se si funksionon propaganda e 
“Rilindjes”.

Një burim ekskluziv për JOQ ka 
zbërthyer skemën e propagandës, 
duke treguar se si po i bëhet 
“lavazh truri” popullit shqiptar 
nëpërmjet rrjeteve sociale. Si-
pas burimit, i ashtuquajturi “gru-
pi i propagandës në rrjetet sociale”, 
përbëhet nga rreth 40 persona, të 
cilët punojnë brenda selisë së Par-
tisë Socialiste, secili me nga 5 pro-
file falso. Ata janë ngritur si grup 
në vitin 2013, kur edhe Rama erd-
hi në pushtet.

Burimi thotë se: Prsh JOQ, 
pash ate postin qe kishit postuar 
me “ato adresat fallco, qe komento-
jne vetem pozitivisht” doja t’i tho-

ja ndjekesve tuaj dhe atij perso-
ni qe eshte e vertete, Jan nje ekip i 
‘pergatitur’ qe paguhen vetem per 
te bere lavazh truri nepermjet rr-
jeteve sociale. Ekipi eshte i perbere 
nga mbi 15 persona te cilet punojne 
nga brenda selise se PS, i ngritur 
si grup ne 2013, gjate fushates ku 
mori qeverine Rama, nese do mund 
te them edhe katin apo zyren ku 
jan, jo vetem per rrjetet sociale por 
edhe komente pozitive neper gaze-
ta online, share apo reaction fallco, 
per te bere lavazh trurit njerezve 
kudo qe shohin nje lajm.

Më tej burimi, tregon se drejtu-
esi i këtij grupi fillimisht ka qenë 
Ertjen Xhafaj, i cili më vonë u 
“katapultua” dhe u shpërblye për 
punën e tij me një post drejtori në 
Ministrinë e Ekonomisë.

Ndërsa bashkëdrejtuesi i grupit 
ka qenë, Flogert Muça, i cili si-
pas burimit tashmë drejton por-
talin online “Lexo.al”, një me-
dia që dallohet qartë si kristali që 

është pjesë e “Rilindjes”. Po ash-
tu, edhe Eljo Hysko, deputet dhe 
kryetar i FRESSH-it ka qenë një 
ndër “kokat” kryesore të grupit, i 
cili gjithashtu mori shpërblimin e 
tij për devotshmërinë e treguar ndaj 
“Rilindjes”. Burimi thotë se sapo 
një media online publikonte një ar-

tikull kritik ndaj qeverisë, “gru-
pi i propagandës” hidhej në sulm 
me adresa falso, duke mbrojtur 
“Rilindjen”, e duke u hequr si per-
sona të ndryshëm.

 Burimi shton: Pjese e grupit, 
dhe drejtuesi i tyre , para disa ko-
hesh ka qen Ertjen Xhafaj, i cili 
me vonë u be drejtor tek Ministria 
Ekonomise, bashk-drejtues Flo-
gert Muca, personi qe tani ka lexo.
al, dhe websiti lexo.al eshte total-
isht i drejtuar nga brenda selise PS. 
Eljo, drejtues i FRESSH-it dhe plot 
te tjere. E gjith zyra ishin ne pritje 
te lajmeve nga gazeta online, sapo 
dilte nje artikull psh: balkanweb.
al nxirrte nje artikull per edi ra-
men 2 deri ne 3 vete hidheshin ne 
sulm me accounte dhe ID fallco , 
duke e mbrojtur dhe duke u hequr 
si persona te ndryshem, dikush nje 
student, dikush nje pensioniste, 
por ne realitet ishim ne qe ‘ngrin-
im’ ramen dhe ‘baltosnim’ kunder-
starin. Lufte virtuale per ndrysimin 
e mendimit te lexuesve.

Problemi më i madh nuk qën-
dron në faktin se përdoret propa-
gandë për t’u shpëlarë trurin qyte-
tarëve, por që ky grup paguhet me 
paratë e taksapaguesve shqiptarë. 
Burimi thotë se ky grup paguhej në 
varësi të performancës dhe krea-
tivitetit.

Ndërkohë, një tjetër detaj i 
rëndësishëm sipas burimit është se 
pjesëtarët e grupit shpërbleheshin, 
duke u dhënë bursa, ose duke i 
punësuar prindërit e tyre, ose duke 
u lehtësuar taksat atyre që kishin 
biznese të vogla.

Grupi i parë i propagandës 
tashmë sipas burimit, janë pjesë 
e Këshillave Bashkiake, ose kanë 
edhe poste në institucione të tera 
nga OSHEE e UKT, deri në minis-
tri të ndryshme.

Burimi vijon: Fillimisht i 
paguanin me 300 e siper. Tani du-
het ti jet rritur si pagese, por beni-
fitet me te medha i kan kto mili-
tantet, jan bursa neper shkolla ose 
pune per prinderit. Pjesa tjeter jan 
favore me taksat pe prinderit e tyre 
kur kan biznese te vogla. Shumica 
e tyre tani jan pse ne keshille bash-

kiake, ose neper OSHEE, ose ne 
UKT, ose neper ministri apo AK-
SHI.

Po ashtu, burimi bën me dije se 
zyra qëndrore e “grupit të prop-
agandës” ndodhet brenda Selisë 
së PS-së, ndërsa ka edhe shtëpi të 
vogla që merren me qira aposta-
fat për të bërë propagandë në rrje-
tet sociale.

Një tjetër detaj që tregon buri-
mi është se kryeministri Rama për-
dorte një fjalor të pahijshëm dhe 
kishte një sjellje prej diktatori, ku 
askush nuk guxonte që t’i ngrinte 
zërin.

Sipas burimit: Nje detaj tjeter 
ka qen kur shkonte rama ne seli 
te gjith e kishin frike, jo frike si 
frike se mund te rrahi por ate frik-
en e atij autoritetit sundues,bren-
da selise edi rama eshte diktator 
dhe askush nuk guxon ti ngre ze-
rin, dhe fjalori i tij ka qen shum 
shum i piset, flasim gjithmon ne 
lidhje me ata qe ishin neper zyra. 
Zyra qendrore eshte brenda selise, 
pastaj kan edhe ‘safe-houses’ shte-
pi te vogla me qera qe meren me 
kete pune.

Skandali thellohet akoma më 
tej, ndërsa burimi tregon se ka faqe 
të mëdha apo edhe të vogla me-
mesh në rrjetet sociale, që paguhen 

Speciale

Drejtuesi i këtij grupi 
fillimisht ka qenë Ertjen 
Xhafaj, i cili më vonë 
u “katapultua” dhe u 
shpërblye për punën e tij 
me një post drejtori në 
Ministrinë e Ekonomisë

Godina e Kryeministrisë
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nga qeveria me paratë e taksapa-
guesve shqiptarë, për të bërë prop-
agandë pro-qeveritare, e për të sul-
muar çdo kritik, përmes meme-ve 
dhe postimeve me përmbajtje ban-
ale. Se kush janë mund ta kuptoni 
lehtësisht nga kontenti që postojnë, 
nëpërmjet videot ironizuese ndaj 
opozitës apo të gjithë personazheve 
që i kundërvihen Ramës.

Një prej emrave që përflitej për 
këtë pjesë është ai i Endrit Mashës, 
të cilin burimi e konfirmon që 

ka qenë pjesë e “grupit të propa-
gandës”. Por, sipas burimit, tashmë 
Masha është bërë “gjeneral” dhe ka 
“ushtarët” e tij që i paguan për të 
bërë meme.

Burimi vijon: Jan te gjithe te 
paguara nga qeveria, sa me shum 
reaksion tek populli aq ne shum 
para derdh qeveria per keto faqet. 
Endrit Masha ka qen ne fillim atje, 
ka punuar edhe si kto ‘ushtaret’ qe 
them une, por tani ka ushtaret e vet 

qe paguan per tbere meme etj.
Një tjetër sjellje e Ramës del në 

pah, të cilën e ka pasur gjithmonë, 
që në rininë e tij, por para publikut 
përpiqet ta përmbajë veten, meg-
jithëse ndonjëherë s’ia arrin dot.

Burimi vazhdon më tej duke 
thënë se: Rama kishte nje im-
azh agresiv dhe fjalori qe perdorte, 
madje nje here i tha dy vajzave: 
‘Juve gjithmon ju shoh bashk, sikur 
tjeni lezbike’ Ne mes te gjithve, 
Kjo me ka ngelur me mendje sepse 
ato vajzat u skuqen edhe qeshen si 
aprovim edhe pse mund ta kuptoje 
qe sdonin me veten e tyre. Kur or-
ganizoheshin party rama nuk vinte 
ne party nese ska mbi 3,000 veta 
thonte gjithmon. Dhe iu benin pre-
sion qe te merrnin sa me shume 
persona.

Por si funksionon në rrjet “grupi 
i propagandës”?

Sipas burimit, një person kishte 
deri në 5 profile false në rrjetet so-
ciale, ndërsa në një artikull ose 
postim kritik ndaj qeverisë, i njëj-
ti person mund të komentonte me 
tre profile falso në çdo rrjet social 
të mundshëm.

Madje, në këtë “ushtri” ka edhe 
minorenë, të cilët janë rekrutuar 
nga ata që tashmë janë bërë “gjen-
eralë”.

Burimi shton: Nje person mund 
te kishte deri ne 5 profile te nje rr-
jeti social, ( sepse me shume quhej 
shperqendrim dhe mund te ngater-
roje fjalet) Por ne nje artikull nje 
person mund te komentonte deri 
ne 3 accounte fallco, (psh: mire-
la/durres albi/tirane berti/fier) po 
i njejti person komentonte me te 
treja. Njesoj per twitter, dhe in-
stagram e fb. Eshte shume me e 
madhe sesa mund ta menojn njer-
zit. Jan skutha te padukshem. 
Madje edhe nen 18 vjec. Sepse 
jan joformal. Ka dhe mbi 40 vjec.

JOQ Albania është një nga të 
paktat media në Shqipëri që sek-
ti “Rilindja”, e ka halë në sy, pasi 
nuk e ka nënshtruar dot, dhe burimi 
konfirmon se në kohën kur domaini 
“joqalbania.com” u mbyll me urd-
hër të Ramës, “jeniçerët rilindas” 
janë mobilizuar për të sulmuar 
faqen tonë.

Burimi thotë: Kam degjuar 
momentin qe rama mylli faqen 
tuaj , athere jan mobilizuar per 
tju sulmuar.

Por si maskohen në buxhet 
këto shpenzime të konsiderueshme, 
të cilat “avullojnë” nga paratë e 
taksapaguesve shqiptarë?

Burimi thekson se faqet e vogla 
në rrjetet sociale, paguhen me bazë 

mujore jo shumë të lartë, ndërsa 
faqet e mëdha në përqindje të suk-
sesit që ka postimi.

Mirëpo, sipas burimit, pagesat 
e tyre nuk janë të deklaruara dhe 
paguhen me para të zeza.

Burimi thotë: Ka shume faqe 
n rrjetet sociale qe paguhen nga 
qeveria. Faqet e vogla paguhen 
me baze mujore jo shume te larte, 
faqet e medha ne perqindje te suk-
sesit te postimit. Paguhen me para 
te zeza, jane jozyrtare. Nuk figuro-
jn fare.

Ky është një mega-skandal, që 
maja e ajsbergut deri më tani di-
hej, por që 90% e masës së akullit 
ndodhet e mbuluar dhe fshehur nga 
“oqeani i mekanizmit propandistik 
rilindas”.

Të rinj, të cilët rekrutohen që në 
adoleshencë për t’i shërbyer sektit 
“Rilindja”, që paguhen me paratë 
e taksapaguesve shqiptarë, ndër-
kohë që e gjithë kjo ndodh kur 
vendi ndodhet pranë një kolap-
si financiar, një vend ku thuajse e 
gjithë rinia dëshiron të largohet, 
për shkak se Shqipëria është vjed-
hur, është uzurpuar nga ky sekt, i 
cili përveçse i vodhi, i nëpërkëm-
bi, i mashtroi pabesisht, tashmë po 
iu vret edhe të vetmen gjë që u ka 
ngelur “SHPRESËN”.
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Nga Sali Berisha

Skavica ndertim nga shteti” 
nje vendim i shkurtit 2010! 
Edvin Kristaq Mashtrimi pa-
raqiti sot vendimin per nder-

timin e Skavices si diçka te tijen! Ky 
eshte vetem mashtrimi i radhes! Cil-
itdo qe i interson e verteta ky eshte 
nje vendim i shkurtit te vitit 2010! 
Ju ftoj te hidhni nje dy sy dy linkeve 
te kohes qe informojne shqiptaret 
por edhe komunitetin nderkombe-
tar per kete vendim. Bazuar ne kete 
vendim filloi dhe projektimi i HEC 
me nga nje kompani nderkombetare. 
Punimet do fillonin ne vitin 2013 
por u shtyne pas zgjedhjeve. Ed-
vin Kristaq Mashrimi sapo erdhi ne 
pushtet sulmoi idene dhe njoftoi se 
do ta ndertonte me kompani private 
turke. Pas deshtimit paraqet si ide te 
tijen ne vendim te vitit 2010! Ai ne 
çdo fjale nxjerre nje genjeshter. sb

Kronika e lajmit ne 2010
Pas projektit te rruges Dur-

res-Kukes, qeveria shqiptare an-
gazhohet ne nje tjeter iniciative te 
madhe dhe te kushtueshme. Kryemi-
nistri Berisha lajmeroi ne mbledhjen 
e qeverise ndertimin e hidrocentralit 
te Skavices, i cili pritet te kushtoje 
500 milion euro.

Kompanite e huaja qe kishin 
shfaqur interes per nje sipermar-
rje koncesionare jane terhequr per 
shkak te krizes financiare nderkom-
betare. Ndaj per ndertimin e Skavic-
es, me nje kosto te ngjashme me rru-
gen Durres-Kukes, doren ne xhep do 
ta fuse qeveria:

“Pasi te perllogariten te gjitha, 

kosto, projekti, – kostoja e ka vler-
en minimale prej gjysem miliarde 
euro, apo edhe me shume – ne rast 
ekstrem mund te pranohen edhe ak-
sionere te tjere, po ku qeveria te kete 
rol lider dhe pastaj qeveria do te 
vendose nese do ta ndertoje KESH 
dhe qeveria do te dale garante per 
kredine, apo do ta ndertoje qever-
ia direkt me fonde te buxhetit”, tha 
Berisha.

Pergatitja e projektit do te pakten 
1 deri ne 2 vjet. Kjo sipas kryemi-
nistrit i jep kohe qeverise te vere ne 
rruge te mbare projektet e tanishme 
ne infrastrukture:

“Deri atehere edhe projektet 
do te jene futur ne rruge te mba-

re, une nuk them se do te mbaroje, 
por brenda ketij mandati ta filloj-
me dhe ne mandatin e ardhshem 
ta shnderrojme ne vepren kryeso-
re infrastrukturore ne vend”, tha 
Berisha. Projekt i vjeter 30-vjecar, 
Skavica do te ndertohet ne krye te 
kaskades se Drinit. Sipas kryem-
inistrit ky hidrocentral do te rreg-
ulloje tere kaskaden, duke e cuar 
deri 700 mln kË/h prodhimin e 
energjise nga te tere hidrocentra-
let mbi lumin Drin. Po ashtu, si-
pas shefit te qeverise, ndertimi i 
hidrocentralit te Skavices zbut ne 
menyre te ndjeshme mundesite e 
permbytjeve te medha ne zonen e 
Nenshkodres.

Ja mashtrimi i Ramës për ndërtimin e hidrocentralit 
të Skavicës, vendimi u mor në vitin 2010

Nga Enkel Demi

“Së pari më lejoni ta sqa-
roj që sigurisht që dre-
jtori i policisë, për të 
cilën kam konsideratën 

më të lartë për integritetin dhe re-

zultatet e arritura. Në këtë rast ka 
gabuar pa asnjë diskutim, por jam 
më i prirur t’i besoj ndjesës së tij 
publike se sa të gjithë moralistëve 
të këtij vendi. Është fare e qa-
rtë që nuk ishte një përpjekje për 
të justifikuar dhunën, sepse poli-
ci është pezulluar menjëherë dhe 
është çuar në hetim penal. Masa 
është marrë, por ishte një përpjek-
je e keqshpjeguar për të thënë që 
“dakord të gjitha, por edhe famil-
ja ka rolin e vet në mirë edukimin 
e brezit të ri”. E thënë ashtu ishte 
gabim, por preferoj ndjesën e tij”.

Duke e tjerrur kaq gjatë, Edi 
Rama kërkon të na thotë që ard-
velinjtë janë të paprekshëm dhe 
fajin e kanë “moralistët”. Pra, ga-

zetarët, komentatorët a kundërs-
htarët e sistemit.

Dikur, Edi Rama fliste për të 
drejtat e grave, madje tek ishte në 
opozitë u sul në Kavajë që të na tre-
gonte se si bisha Berisha i kishte 
zënë pritë një gruaje, i çau barkun 
dhe i rrëmbeu foshnjen e paqenë. 
Në Parlamentin Europian Tanja 
Fanjon mbajti një fjalim “trondi-
tës”, megjithëse kjo rrenë kishte 
dalë në shesh, po mbeti si Gozhda e 
Nastradinit, aq sa “ora e vjedhur” e 
George Bush në Kamëz.

Në at’botë opozitari mjekërr-
zi përbetohej se kur të vinte në pu-
shtet njeriu do të ishte në vend të 
tij. Askush nuk e quajti moralist.

Sot, kryeministri ka të bardhë 

vetëm mjekrrën. Rri me trafikantë 
droge, varet ç’pi, por nuk bën pale-
stër, shtyp kundërshtarin, dhunon të 
pambrojturin, ka ortak krimin dhe 
vesh polic ardvelinjtë.

Këta rrinë dy orë pas gardhit, 
përgjojnë, përgojojnë, sajojnë, 
rrahin, të hedhin gaz lotsjellës, 
bëjnë qindin.

Por, ardvelinjtë nuk dinë të 
kërkojnë ndjesë. Ja ç’thotë, kur e 
telendisin “moralistët”:

“Ndjesë, nëse kam krijuar një 
keqkuptim me komentin tim dhe 
besoj se kushdo që do të gjykojë 
pa paramendim dhe pa e men-
duar edhe këtë si rastin e radhës 
për të baltosur Policinë e Shte-
tit, do të gjejë arsye për ta pra-

nuar ndjesën time!”. Që ai ma-
shtron me pamjet e një filmi për 
të njollosur një grua është “rasti i 
radhës për të baltosur Policinë e 
Shtetit”. Natyrisht, këtë fjali dhe 
do të tjera që i shpërndau si ko-
munikatë zyra ardvelie e shkruan 
ata të zyrës edramie. Kjo nuk do 
as mend, as kalem, kur sheh fjalët 
e pakta që pështyn ardveliu. Ky 
do të jetë drejtori që do të “mbro-
jë” zgjedhjet. Ky është drejtori i 
fushave me hashash që u zgërdhi-
het mafiozëve si “palaço cirku”, 
por zgërdhin në dru të pambrojtu-
rit. Ky është në fakt Edi Rama, i 
cili si kllouni i Batman ka anën e 
tij tragjike; pranon ndjesën e ard-
velinjve.

Sot, kryeministri ynë Edi Rama, 
ka të bardhë vetëm mjekrën…

Nga Artan Hoxha

Ardi Veliu gaboi, e kup-
toi gabimin, kërkoi nd-
jesë publikisht, u vlerësua 
në tërësinë e tij pozitiv, 

s’mund të ndëshkohej për këtë gabim 

keqkuptimi, aq më pak për hatër të 
moralistëve të mexhelisit, u fal. Kësh-
tu foli Kryeministri tri ditë pas ngjar-
jes. I vuri kapak me të veten.

Kryeministri tha se Ardi Ve-
liu gaboi. Ai nuk paskërka pasur 
fare qëllim të mbrojë e relativizojë 
dhunën e policëve të vet ndaj djalo-
shit 15-vjeçar. Qëllimin e paskërka 
pasur të mirë. Thjesht e vetëm të 
na kumtonte se ‘…edhe familja 
ka përgjegjësinë dhe rolin e vet në 
mirërritjen e brezit të ri…’. Pra, si-
pas kryeministrit paska plot njerëz 
që nuk e dinë këtë gjë e u dashkërka 
Ardi Veliu, me videon e tij demon-
struese të nënës me pistoletë, t’ua 
kujtoje!

Kryeministri e quajti një gabim 

shprehjeje, çështje stili a teknike 
pra, e jo ashtu siç ishte - një agre-
sion vulgar publik ndaj personalite-
tit të një nëne që, ndërkohë po vuan 
shpirtërisht dhunën policore mbi 
djalin e saj, që ndihet e kërcënu-
ar ndërsa po përpiqet për të drejtën 
e saj - kërkimin e ndëshkimit të po-
licëve dhunues - e ndërsa ndihet 
e kërcënuar në këtë përpjekje, në 
vend që t’i jepet mbrojtje, sulmohet 
publikisht, ashpër e papritmas nga 
vete kryepolici.

Ndjesa nuk u kërkua. Mbrojtja 
nuk u dha. Ajo ç’ka u quajt ndjesa e 
Ardi Veliut, siç rreket të thotë edhe 
Kryeministri, nuk ishte ndjesë as 
për djalin, as për nënën dhe as ndaj 
kujtdo që u lebetit a u revoltua qoftë 

nga video e dhunës policore mbi 
djaloshin e qoftë nga komenti i ilu-
struar me video i Ardi Veliut në Ko-
misionin Parlamentar të Rendit dhe 
Sigurisë për nënën e tij.

Leximi i tekstit të të ashtu-
quajturës ndjesë veç te ndjesa nuk 
të çon. Në fakt, me atë tekst gjoja 
ndjese, Ardi Veliu ripërsëriti sul-
min. Ai shprehu keqardhjen që sul-
mohet qëllimshëm policia, keqar-
dhjen që fjala e tij është deformuar 
dhe nxjerrë qëllimshëm nga kontek-
sti, se ai paska dashur të thotë se pu-
nonjësi i policisë nuk duhet dënuar 
vetëm nga një foto e rastit, veç nga 
fundi, ai kujtohet e kërkon ndjesë, 
por vetëm ‘…nëse kam krijuar një 
keqkuptim me komentin tim…’. 

Tekstin e plotë të ‘ndjesës’ së Ardi 
Veliut e gjeni në fund të shkrimit, 
marrë nga shqiptarja.com.

Gjithsesi, pranim gabimi dhe 
kërkim ndjese pati. Natyrisht, jo për 
djalin dhe nënën e tij. Zonja në fja-
lë e rideklaroi në medie që nuk ka 
marrë ndjesë e vijon të kërkojë të 
drejtën e saj për dhunën ndaj dja-
lit, tashmë edhe për veten e saj me 
padinë gjyqësore të depozituar sot 
ndaj Ardi Veliut për cenim të nde-
rit dhe dinjitetit. Pranimi i gabimit 
dhe kërkimi i ndjesës nga Ardi Veliu 
ka qenë vetëm per Kryeministrin. Ai 
e dëgjoi, u mendua, e fali. Ardi Ve-
liu do të bëhet edhe më i zellshëm 
paskëtaj. Mjerë kundërshtarët e 
Kryeministrit.

Kujt i kërkoi ndjesë Ardi Veliu?!

Komente & Opinione
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Ju mund të thoni çfarë të 
doni, por këta që sun-
dojnë nuk kanë asnjë 
faj. Këtë na e bëri të qa-

rtë me zë e figurë, vetë i ma-
dhi i të mëdhenjve, Komandan-
ti ynë famëmadh. Si njëherë 
vakti, në kohën e mbretërve ab-
solut, apo të sulltanëve, më të 
cilët ka qejf të krahasohet më 
së shumti, ai, erdhi nga vend i 
dashurisë, letërsisë dhe parfumit 
e na bëri me dije një gjë të mad-
he, të cilët, ne fakir fukarenjtë e 
kësaj humbëtire, nuk ka kishim 
haberin: “Ardi gaboi, gaboi, po, 
po gaboi. Por e kuptoi dhe unë 
besoj në faljen e tij të madhe, 
siç besoj se ai nuk kishte ndonjë 
qëllim të keq. Ishte i merakosur 
shumë për edukatën e  familjeve 
shqiptare”. Pra Ardi nuk ka asn-
jë faj.

Kështu që unë u ngrita të 
shkruaj këto radhë plot mirësi e 
entuziazëm duke bërtitur me të 
madhe: As Sandri, as Elisa, as 
Lindita, as Besa e gjithë stani 
rilindës, nuk kanë kurrfarë faji.

Dy javë më parë ne ju turrëm 
Sandër Lleshajt dhe Ardit, duke 
i akuzuar për shkelje të drejtave 
të njeriut, tejkalim të kompeten-
cave të Policisë së Shtetit, zba-
tim të urdhrave të paligjshëm 
etj, duke parë pamjet e shembjes 
së Teatrit Kombëtar. E përse e 
bëmë gjithë këtë tollovi? Sepse 
një gazetar u dhunua? Jo. Ko-
mandanti e tha vetë live, “poli-
cia bëri detyrën” dhe nuk pranoi 
të kërkonte falje as në emision e 
as më vonë. Dhe nuk kishte pse 
e bënte.

Ju mbahet mend kur e pamë 
me zë e figurë sesi një deputet 
i opozitës u godit në mjediset e 
Kuvendit? Cili qe reagimi i Ko-
mandantit? “I përkëdhelën pak 
pjesën e zbuluar të kokës dhe 
asgjë më tepër”. Madje si shen-
jë falënderimi një prej depu-
tetëve u caktua edhe kryetar 
bashkie, për sjellje të mirë dhe 
forcë revolucionare në aksio-
net që partia, atij i kishte cak-
tuar kohë pas kohe. Kështu që 
zvarritja e Lelës, Cakës, shkel-
mi në fytin e studentit të arteve 
e shumë të rinjve të tjerë ishte 
më se e pranueshme për Ko-
mandantin dhe e adhurueshme 
për Gjeneral Sandër Gazin. Ky i 
fundit do të mbahet mend gjatë, 
në memorien e diktatorëve afri-
kanë dhe atyre latino-amerikanë, 
për shembullin unik të zbraz-

jes së shtëpive përmes gazit në 
mesnatë, pa asnjë paralajmërim 
dhe kur e gjithë familja është në 
gjumë.

Nuk kaloi shumë nga ngjar-
jet me sfond hakmarrës poli-
tik dhe përfitim ekonomik, ske-
na e maskarallëkut zbriti me 
shpejtësi marramendëse në ter-
ren. Shkolla, universiteti e mad-
je edhe kopshti u bënë arenë e 
dhunës të pa precedent të njohur 
ndonjëherë.

Një administratore kopsh-
ti rreh e dend në dru një fëmijë, 
një dashnor i përvëluar në Vlorë 
qëllon në kokë vajzën bren-
da në klasë, sepse nuk ju përg-
jigj tekave të tij. I riu i përf-
shirë nga adrenalina e dashurisë, 
ishte rastësisht edhe nip i dre-
jtoreshës. Por Lindita minis-
tre e arsimit, nuk foli fare, nxo-
ri në mes të natës drejtoreshën 
e shkollës ku ishte ndodhur ng-
jarja dhe na mbushi mend-
jen se “ngjarja kishte ndodhur 
jashtë kangjellave të shkollës”. 
Më pas ndodhitë erdhën na-
tyrshëm: Një fëmijë vritet me 
thikë para derës së shkollës, një 
fëmijë ngacmohet seksualisht 
në tualetin e shkollës në Dur-
rës, një mësuese rreh nxënësit, 
këshilltari i ministres urdhëron 
ndryshime në amëz, për të fa-
vorizuar nxënës, një sekretar u 
përgjithshëm, përfshihet në një 
sherr me grushte në Fushë-Kru-
jë, ditën e provimeve të Maturës 
Shtetërore. Por përsëri Lindita 
nuk kërkoi asnjë grimë ndjese.

Erdhi dhjetori i studentëve. 
U derdhën në rrugë disa qindra 
prej tyre, u tallën me Linditën 
ditë e natë. Por kjo e fundit dhe 
bashkë krahinari i saj ministër i 
brendshëm, nuk e lanë me kaq. 
Dërguan forcat e armatosura 
deri në dhëmbë tek Ekonomiku 
dhe Juridiku dhe i hynë më hu 
studentëve.

Atë që nuk e bëri Hekuran 
Isai dhe Ramiz Alia në 1990 me 
studentët e bëri Sandri dhe Lin-
dita në 2018. Lindita iku, por 
erdhi Besa.

Ende pa e ngrohur mirë koll-
tukun Besës i erdhën një nga 
një ngjarjet të bujshme për një 
vend demokratik, por krejt nor-
male për vendin tonë. Besa 
premtoi “Paktin për Universite-
tin” dhe nuk mbajti asnjë prem-
tim ndaj studentëve. Po kjo edhe 
hahet se në përgjithësi prem-
timet e shkruara me urgjencë 

harrohen. Duke vijuar rrugën e 
paraardhëses së saj, Besa u bë 
krejt e pandjeshme, për çështjet 
e dhunës dhe abuzimit të fëmi-
jëve dhe të rinjve.

Një ngjarje e rëndë ndodhi 
në qytetin e Kavajës. Një 13 
vjeçare ishte abuzuar seksual-
isht nga bashkëmoshatarë të 
saj, në shkollën “Rilindja”, në 
zemër të qytetit, por askush nuk 
e dinte, derisa foli djali i sani-
tares së shkollës. Drejtoresha e 
shkollës nuk pësoi gjë, as mësu-
esi kujdestar, as drejtuesit e ar-
simit në rreth. Besa nuk kërkoi 
ndjesë publike. Por ama skenën 
politike e pushtoi producentja 
e filmave më të suksesshëm të 
Holliwood-it, Elisa. Ajo na tha 
një gjë, që si gjithnjë, ne të mar-
rët e këtij katundi të humbur, e 
marrim vesh të fundit: “Me të 
tilla ngjarje (si ajo e Kavajës) 
bëhen edhe skenarë dhe filma të 
suksesshëm në Holliwood.”

Më shumë se kaq nuk ish-
in çfarë të kërkonim. Dhe kur 
ta thotë Elisa, duhet të jesh 
mijë përqind i sigurt, se kjo ka 
ndodhur dhe do të ndodhi. Nuk 
flet kot gjithë ajo vajzë me një 
përvojë shumëvjeçare në këtë 
fushë. Po nuk ishte e thënë që 
arsimi të gjente paqe e qetë-
si. Nxënësit helmoheshin çdo 
tre muaj herë në Dibër e herë në 
Bulqizë. Që të mos i mbetej qe-
jfi Shqipërisë së Mesme, ndodh 
edhe në Fier. Jo një orë, jo një 
ditë, por një javë të tërë. Kush 
ishte fajtori?

Dy nxënës që kuronin të 
bënin gallatë me mësuesit dhe 
një nxënëse, ose edhe ndonjë 
mësuese që ishte shtatzënë dhe 
u bajalldis para kamerave të tel-
evizioneve. Besa shkoi vetë në 
shkollë, inspektoi gjithë terrenin 
me hap të sigurt ushtarak dhe 
në fund kur të gjithë prisnim një 
përgjigje ajo heshti. Për bela Fi-
eri doli përsëri në lajmet e zeza 
të arsimit.

Një mësues tejet roman-
tik, jepte këshilla vajzave të 
shkollës së muzikës “Jakov 
Xoxa”, sesi të flirtonin, kur du-
het të bënin seks, me kë du-
het të shkonin, si duhet të refu-
zonin djemtë e të hidhnin sytë 
nga ai, etj. Mësuesi ishte “fare 
rastësisht” burri i drejtoreshë së 
shkollës. Dhe këtë besoj se Besa 
“nuk e ka dit”. Besa përsëri qën-
droi në zyrë e nuk bëzajti asn-
jë fjalë.

OJF-të që mbrojnë të drejtat 
e fëmijëve i kërkuan dorëheqjen 
Besës ndërsa unë vetë me mod-
esti, i kërkova të mos e bënte 
dhe nuk ka përse ta bëjë asn-
jëherë. Erdhi COVID-19 (ose 
përndryshe Coronavirusi i ri siç 
thotë Besa) dhe ministrja u tall 
paq me nxënësit, fëmijët, stu-
dentët, gazetarët, televizionet 
e kush i doli para. Në kohën që 
Besa rrinte në shtëpi e bënte sal-
lat e vezë, një fëmijë u dhunua 
nga policët.

Kryepolici Ardi, përgjeg-
jësinë ja hodhi viktimës. Me 
raste polici duhet të jetë edhe 
mësues i edukatës qytetare. Këtë 
bëri edhe Ardi. Ai na bëri me 
dije, se mamaja e 15-vjeçarit, 
ishte me biografi të keqe dhe 
Policia e shtetit e kishte sjellë 
më terbiet djalin. Besa si femër, 
si grua, si motër, heshti dhe nuk 
foli asnjë fjalë për atë djalë pale 
për nënën e tij. Lika, Ermone-
la, Elona, Egla, e gjithë gratë e 
Rilindjes, ju bindën urdhrit të 
Komandantit dhe e qepën go-
jën. Dhe pa kaluar pak nga kjo 
ngjarje, përsëri shkolla merr 
në dorë stafetën e skandalit të 
radhës.

Një vajzë në periferi të Ti-
ranës, abuzohet dhe në dijeni 
ishin të gjithë: prej policisë, nx-
ënësve, mësuesve dhe deri tek 
drejtuesit e shkollës. Askush 
nuk kërkoi falje, askush nuk u 
penalizua. Përsëri fajin e kishte 
viktima. Drejtori e hodhi to-
pin tek Bordi i shkollës, Besa 
inkurajoi nxënësit të denonco-
jnë dhe me kaq u mbyll edhe ep-
isodi i radhës në serialin “Çfarë 
nuk do t’ju shohin sytë në ar-
sim”.

Sigurisht që Fetvan e madhe 
të sulltanit e mori Ardi, ndërsa 
këta të tjerët kanë miratimin e 
përhershëm të të madhit të hes-
htin. Sido që të shkojë puna, faji 
do t’i vishet si përherë viktimës. 
Dhe këtu Komandanti ndoshta 
ka të drejtë të lëvdohet se nuk e 
vret mendjen fare, sa kohë që të 
dëmtuarit, familjet e tyre, sho-
qëria jonë rri e hesht dhe e pra-
noi plot përulje të gjithë këtë 
sjellje dhe histori. Nuk kemi pse 
të ankohemi e aq më shumë ti 
kërkojmë llogari, Sandrit, Lin-
ditës, Besës, Ardit dhe sojit e 
sorollopit rilindës. E keqja ka 
vetëm është personifikuar tek 
një fytyrë, një personazh dhe qe 
ka emrin kryeministër.

Sandri, Elisa, Lindita, Besa, 
Ardi&Co, nuk kanë asnjë faj

Nga Ndriçim Mehmeti

Komente & Opinione

Komandanti e tha 
vetë live, “poli-
cia bëri detyrën” 
dhe nuk pranoi të 
kërkonte falje as në 
emision e as më vonë

Ju mbahet mend kur 
e pamë me zë e fig-
urë sesi një deputet 
i opozitës u godit në 
mjediset e Kuven-
dit? cili qe reagimi i 
Komandantit?
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Kulturë

Aleanca për Mbrotjen e 
Teatrit vazhdon ndërgjeg-
jësimin qytetar në qytetin 
historic të Vlorës dhe në 

Fier, ndërsa sot do jenë në Sarandë 
dhe Gjirokastër; Grupi i artistëve 
dhe qytetarëve që kanë mbajtur 
protesën për mbi dy vjet në obor-
rin e Teatrit, deri ditën e shembjes, 
po dëshmojnë realitetin politik 
në kryeqytet, duke rrëfyer krimin 
monstruoz të qeverisë aktuale dhe 
bashkisë së Tiranës, për të push-
tuar hapësirat publike, në favor të 
oligarkëve dhe aferave korruptive..
Ata kanë kërkuar rrëzimin e qeverisë 
Rama, si qeveri diktatoriale, duke 
ftuar gjithë qytetarët për t’ju bash-
kuar manifestimit gjigand që do të 
mbahet në Tiranë. 

Specialistët e 
trashëgimisë: Ta ndalen 
tenderat për restaurimin
e monumenteve të 
rëndësishme, ndërhyrjet 
të bëhen nga ekspertë

Monumentet e kulturës dëmto-
hen nëse kryhen ndërhyrje të 

gabuara. Specialistë të njohur shpre-
hen se Instituti i Monumenteve të 
Kulturës sot Instituti Kombëtar i 
Trashëgimisë Kulturore duhet të ketë 
vëmendje, që çdo ndërhyrje që bëhet 
në monumentet e kulturës të realizo-
het nga profesionistët, por sipas tyre 
jo gjithmonë kjo ka ndodhur ndër 
vite. Sipas specialistëve të fushës së 
trashëgimisë kulturore, problemet 
janë të shumta, por institucionet përg-
jegjëse si Ministria e Kulturës dhe In-
stituti i Monumenteve të Kulturës sot 
(IKTK) duhet të tregojnë kujdes për 
çdo projekt, që kalon për tu zbatuar në 
objekte. Profesor Emin Riza është një 
ndër emrat e shquar të restauruesve 
shqiptarë dhe një nga studiuesit më të 
mirë në fushën e ndërtimeve të vjetra. 
Në reagimin e tij akademiku Riza thotë 
se karta ndërkombëtare e restaurimit 
parashikon qartë se si duhet vepruar 
me monumentet e kulturës, ku çdo gjë 
duhet bërë nga profesionistët. “E dimë 
që çdo projekt restaurimi duhet të ka-
lojë në një komision të veçantë, që e 
miraton ose bën vërejtje apo e hedh 
poshtë atë nëse ka probleme. Karta e 
Venecias është e mrekullueshme dhe 
do ti rezistojë kohës. Në një pikë ajo 
thotë, që thelbi i restaurimit është vi-
jimësia e ndërhyrjeve mirëmbajtëse. 
Pra si për të sëmurin, që sapo të fillojë 
një shqetësim i vogël shkon te mjeku 
që ta kapë që në fillim mos ta lejojë 
që të zhvillohet sëmundja më tej, edhe 
restaurimi duhet ndërhyrë sa më parë, 
dhe jo se është një gjë e vogël dhe 
s’ka gjë. Ka gjë, sepse e vogla bëhet 
e madhe te monumentet. Në ndërhyr-
je duhet të jenë profesionistët”, po-
hon akademiku Riza. Në mbrojtje të 
monumenteve të kulturës akademiku 
Emin Riza thotë se duhet të jetë në 
vëmendje të zbatohen parimet për res-
taurimin e objekteve dhe që të jesh një 
restaurator nuk mund të jesh vetëm 
inxhinier. “Tek ne nuk zbatohen pa-
rimet, përcaktimi i autorit që do të 
merret me një projekt etj, sepse varet. 
Tre fushat kryesore janë fortifikimet, 
objektet e kultit dhe banesat pop-
ullore. Unë përshembull jam marrë 
vetëm me banesën popullore dhe nuk 
kam asnjë restaurim për ndonjë kishë, 
kështu janë rregullat shumë të drejta 
për të garantuar një profesionizëm sa 
më të madh. Të jesh restauruator nuk 
mund të jesh vetëm inxhinier, por du-
het të jesh edhe njohës i asaj gjinie, që 
bën pjesë projekti. IMK ka përgjegjë-
si për çfarë ndodh sot me ndërhyrjet 
në monumentet e kulturës”, pohon 
akademiku Riza.

Aleanca për Mbrotjen e Teatrit vazhdon ndërgjegjësimin qytetar në qytetin historic të Vlorës dhe në Fier, 
ndërsa sot do jenë në Sarandë dhe Gjirokastër; Grupi i artistëve dhe qytetarëve që kanë mbajtur protesën 
për mbi dy vjet në oborrin e Teatrit, deri ditën e shembjes, po dëshmojnë realitetin politik në kryeqytet, 
duke rrëfyer krimin monstruoz të qeverisë aktuale dhe bashkisë së Tiranës, për të pushtuar hapësirat pub-
like, në favor të oligarkëve dhe aferave korruptive..Ata kanë kërkuar rrëzimin e qeverisë Rama, si qeveri 
diktatoriale, duke ftuar gjithë qytetarët për t’ju bashkuar manifestimit gjigand që do të mbahet në Tiranë. 

Aleanca në Vlorë dhe Fier
Edmond Budina: Mos e ulni kokën, 
të gjitha bashkë do çojmë Shqipërinë 
në Evropë, ndryshe jemi të vdekur! 

Përveç thirrjeve për të rrëzuar 
qeverinë e krimit, artistët kanë vazh-
duar me mbledhjen e firmave për 
peticionin me kërkesën për të ndër-
tuar Teatrin Kombëtar aty ku ishte, 
dhe ashtu siç ishte. Në Fier, aktorët 
janë ndalur në gjendjen ku ndod-
het Shqipëria aktualisht, mjerimin 
ekonomik dhe si po shkatërrohet 
vendi nga babëzia dhe krimi politik.\

Në fjalën e tij, aktori Neritan 
Liçaj tha se: “Fieri duhet të ishte 
populli më me mirëqënie por e 
gjithë paraja shkon te oligarkët. 
Këta janë shqiptarë që Shqipërinë 
nuk e duan. Gjithë ky popull është 
si të gjitha rrethet, i varfër. Është 
antishqiptar që shkatërron popullin e 
vet, ne do e mbulojmë në varrin e tij 
politik. Kur del populli çdo pushtet 

dridhet nga frika e popullit.
Ndërsa regjisori Robert Budina 

tha se “kemi ardhur t’ju sensibilizo-
jmë që të veprojmë si qytetarë. Tek 
teatri u mblodhën të gjitha hallet 
e shqiperisë u shkel kushtetuta ra 
sistemi i drejtësisë. Duhet te ngremë 
piedestalin e qytetarisë.”

Tonet e artistëve janë ngritur në 
qytetin historik të Vlorës duke u kujtu-
ar qytetarëve se si në mëngjesin e 17 
majit, qeveria rrëzoi flamurin, simbo-
lin që mban këtë qytet kur Shqipëria u 
shpall e pavarur. Në fjalën e tij Budina 
ftoi vlonjatët t’u bashkohen manifes-
timin në Tiranë, për të mos pasur frikë 
nga pushteti politik, me zgjimin e 
ndërgjegjësimit se ku është katandisur 
vendi nga politika. 

Edmond Budina: “Jemi në 

qytetin ku flamuri është simboli i 
kombit. Gjithë e dimë historinë e 
ngritjes së flamurit, ku dhanë jetën 
mijëra dhe mijëra shqiptar. Pikërisht 
atë flamur banditët, skuadronet 
fashiste, më datë 17 maj e hodhën 
nga maja e teatrit dhe e varrosën në 
rrënoja. Atë keni të filmuar, mëng-
jesin e 17 majit. Ata nuk pyetën as 
për flamurin kombëtar, të ngritur 
këtu në Vlorë. Me këtë donin të 
tregonin se demokracia ka rënë dhe 
simbolet s’kanë asnjë vlerë. Ne jemi 
këtu të themi se qytetaria shqiptare 
rron, dhe ne nuk do ta ulim kokën 
që ata të bëjnë si t’ju dojë qejfi. E 
shikoni si ata pasurohen dita në 
ditë, dhe populli varfërohet, a do 
ta lejojmë ne, ju qytetarë, a do ta 
lejojmë mafian që të pasurohet dhe 
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Letra e plotë

Kulturë

Aleanca për Mbrojtjen e 
Teatrit po kalon hallkë pas 
hallke në sensibilizmin 
ndërkombëtar për çfarë 

po ndodh në Shqipëri, sidomos pas 
shembjes së Teatrit Kombëtar. Dje, 
ata u kanë dërguar një letër në adresë 
të zotit David Maria Sassoli, Presi-
dent i Parlamentit Europian përmes 
së cilës kërkojnë një dëgjesë speciale 
në Parlamentin Europian kushtuar 
shembjes së Teatrit Kombëtar.

Tiranë, 3 Qershor 2020

I nderuar President Sassoli,
Në emër të Aleancës për Mbrojt-

jen e Teatrit Kombëtar të Shqipërisë 
ne dëshirojmë të sjellim në vëmend-
jen e Parlamentit Europia, një kërk-
esë miqësore për një dëgjesë spe-
ciale në Parlamentin Europian me 
organizata dhe aktivistë të shoqërisë 
civile shqiptare rreth shembjes të 
Teatrit Kombëtar të Shqipërisë.

I nderuar President,
Shqipëria është një përfituese 

neto e fondeve të BE-së miratu-
ar nga Parlamenti Europian dhe 
administruar nga Delegacioni 
Europian. Një dëgjesë e tillë do 
të ishte një akt përgjegjshmërie 
dhe llogaridhënieje në raport me 
taksapaguesit europianë dhe një rast 
për të bërë thirrje për transparencë 
publike mbi impaktin e granteve 
të BE-së në fushën e kulturës dhe 
trashëgimisë në Shqipëri për të 
siguruar që këto fonde përdoren siç 
duhet dhe me mençuri.

Ne përfaqësojmë një Aleancë 
të qytetarëve dhe artistëve. Që nga 
shkurti i vitit 2018, me një mbështet-
je në rritje të publikut dhe ndërkom-
bëtare, ne jemi angazhuar për të rua-
jtur dhe restauruar Teatrin Kombëtar 
ekzistues të ndërtuar në 1938-39 dhe 
shembur së fundmi në një aksion 
qartësisht të paligjshëm të iniciuar 
nga Bashkia e Tiranës, si dhe për të 
bllokuar ndërtimin e një teatri të ri 
në qendër të qytetit të Tiranës. Disa 
akuza dhe procese gjyqësore janë në 
zhvillim kundër kryebashkiakut të 
Tiranës dhe zyrtarësh të tjerë publikë 
të përfshirë në këtë situatë.

Shembja e Teatrit u urdhërua dhe 
u krye më 17 maj 2020, si rezultat 
i një operacioni të urdhëruar nga 
Bashkia e Tiranës, i mbështetur 
nga rreth 1500 oficerë policie, i cili 
ndërkombëtarisht dhe veçanërisht 
nga disa përfaqësues të lartë të 
BE-së, u dënua si një veprim barbar 
dhe një shkelje e shtetit të së drejtës 
dhe e masave të sigurisë publike të 
zbatuara nën regjimin Covid-19.

Bashkimi Europian, përmes 
Komisioneres për Kulturën Mariya 
Gabriel dhe Europa Nostra, organi 
më i dalluar europian kushtuar 
mbrojtjes së trashëgimisë kultu-

Aleanca letër PEAleanca letër PE

Kërkohet një dëgjesë special 
kushtuar shembjes së Teatrit

rore, në mënyrë të përsëritur deri 
disa ditë para prishjes, i bëri thirrje 
qeverisë shqiptare që të mos pro-
cedonte me shembjen e ndërtesës 
historike të Teatrit Kombëtar, i 
cili më 24 mars ishte përfshirë në 
programin “7 Vendndodhjet më të 
Rrezikuara” të Europa Nostra, të 
drejtuar në bashkëpunim të ngushtë 
me Institutin e BEI.

Ne po punonim me Europa 
Nostra drejt qëllimit tonë për të 
restauruar Teatrin Kombëtar dhe 
kur fluturimet të ishin përsëri të 
mundshme pas pandemisë, ne po 
prisnim që ekipi i ekspertëve të In-
stitutit Europa Nostra dhe Institutit 
të BEI të vizitonte Teatrin Kom-
bëtar dhe të fillonte me konsultimet 
teknike në lidhje me punën në 
vijim. Shkeljet e rënda të ligjit të 
qeverisë së Shqipërisë drejtuar nga 
Edi Rama dhe të bashkisë Tiranë 
të drejtuar nga Erion Veliaj, përveç 
trazirave sociale dhe publike në 
Shqipëri, kanë çuar në:

• Dy çështje të hapura në 
Gjykatën Kushtetuese, të cilat 

për shkak të procesit të vetingut 
janë bllokuar dhe kur ajo të bëhet 
funksionale duhet të vendosë mbi: 
(1) ligjin special të miratuar nga 
parlamenti shqiptar në 2018 ndërsa 
presidenti refuzoi dy herë për ta 
konfirmuar atë, i cili do të trans-
feronte terrenin e Teatrit Kombëtar 
publik tek një kompani private për 
zhvillim; (2) Vendimin e Këshillit të 
Ministrave të 8 majit 2020 që trans-
feroi këtë terren publik të Teatrit 
Kombëtar nga Ministria e Kulturës 
tek Bashkia e Tiranës;

• SPAK të hapë hetime për 
keqbërje të kryetarit dhe zv / krye-
tarit të bashkisë së Tiranës në lidhje 
me projektin e Teatrit Kombëtar;

• Avokati i Popullit i Shqipërisë 
të fillojë një hetim në lidhje me (1) 
vendimin e Këshillit të Ministrave 
të 8 majit i cili transferoi këtë terren 
publik të Teatrit Kombëtar nga 
Ministria e Kulturës tek Bashkia e 
Tiranës dhe (2) të gjithë shkeljet e 
ligjit dhe të të drejtave të njeriut në 
lidhje me operacionin e Bashkisë 
dhe Policisë më 17 maj 2020;

Dhe më tej:
• Aleanca për Mbrojtjen e 

Teatrit që të (1) organizojë protesta 
në qytetet e mëdha të Shqipërisë 
për të sjellë frymën e rezistencës 
28-mujore kundër shkeljes së 
shtetit të së drejtës, veprimeve të 
paligjshme kundër trashëgimisë 
kulturore dhe historike dhe pronës 
publike dhe (2) të organizojë një 
mbledhje mbarëkombërare firmash 
të ngjashme me referendum për 
rindërtimin e Teatrit Kombëtar 
ashtu si ishte dhe aty ku ishte, që po 
ndërmerret si në internet ashtu edhe 
fizikisht në secilin nga qytetet ku 
protesta shkon. Mbi 20 000 njerëz 
kanë nënshkruar deri më sot.

• Media kudo në Europë dhe 
botë ka nisur ta dënojë aktin si 
“barbar” dhe si të ngjashëm me 
atë nazist “Nacht und Nebel - Natë 
dhe Mjegull”.

• Njëzet deputetë të Parlamen-
tit që ta adresojnë këtë akt dhe të 
kërkojnë nga Komisioni Europian 
në një letër të hapur që të dënojë 
shembjen e Teatrit Kombëtar të 
Shqipërisë në raport me vendet 
fqinje për të promovuar një poli-
tikë, që respekton trashëgiminë 
kulturore, të drejtat e njeriut dhe 
shtetin e së drejtës.

Duke qenë se Shqipëria ndodhet 
para portës së Bashkimit Europian, 
për të nisur shpejt negociatat për 
t’iu bashkuar familjes së Bashkimit 
Europian, ne e konsiderojmë të një 
rëndësie madhore që Parlamenti 
Europian të hedhë një vështrim më 
të kujdesshëm lidhur me çfarë po 
ndodh në Shqipëri. Aspirata jone 
për shtetin e së drejtës dhe vlerat e 
përbashkëta europiane është më e 
fortë se kurrë më parë dhe lipset të 
mbështetet dhe mbrohet.

Për këtë arsye ne ju kërkojmë për 
mundësinë që të skeduloni një pikë 
në një nga mbledhjet e ardhshme 
plenare të Parlamentit kushtuar 
eksplorimit të një dëgjese speciale 
mbi Teatrin Kombëtar të Shqipërisë. 
Për këtë qëllim, një grup artistësh 
dhe intelektualësh shqiptarë do të 
udhëtonte nga Tirana për t’i prezan-
tuar audiencës së shquar të përbërë 
nga deputetë të Parlamentit Euro-
pian arsyet se pse çështja e Teatrit 
Kombëtar vërtet është kthyer në një 
çështje për mbrojtjen e demokracisë 
dhe shtetit të së drejtës në Shqipëri.

Ne shpresojmë që ju do ta 
merrni në konsideratë këtë kërk-
esë miqësore dhe do ta shqyrtoni 
atë seriozisht në bashkëpunim me 
Komisioneren për Kulturën Mariya 
Gabriel, 20 deputetët që kanë nën-
shkruar letrën publike për dënimin e 
Teatrit Kombëtar të Shqipërisë dhe 
organet më të larta vendimmarrëse 
të organizatës suaj të nderuar.

Me përshëndetjet më të mira,
Aleanca për Mbrojtjen e Teatrit

të shesë vendin? Ne jemi rrugëve 
të Shqipërinë për të thënë mos kini 
frikë, ngrini kokën protestoni vetëm 
kështu mund të fitojmë të drejtat 
tona, që na i kanë marrë nëpër 
këmbë. Prandaj në manifestimin 
në Tiranë të jemi të gjithë bashkë, 
derisa të shkulen nga karrigia këta 
politikanë. Këta janë ngjitur pas 
karriges. Ne kemi dy vjet e tre muaj 
që luftojmë paqësisht dhe përgjigja 
ishin forcat fashiste me automatic 
në koka tona- kjo ishte përgjigja e 
tyre. Ne duhet të tregojmë se qyte-
taria nuk ka vdekur. Ju ftojmë në 
Tiranë ta rrëzojmë, ta shembim këtë 
diktaturë.Mos e ulni kokën, mos 
kini frikë, të gjitha bashkë do çojmë 
Shqipërinë në Evropë, ndryshe jemi 
të vdekur! Ne kemi një thirrje në 
fund: Rroftë Teatri!”

Ndërsa aktorja Adriana Tolka, 
protestuese dhe dëshmitare e mëng-
jesit të 17 majit, ka treguar përvojën 
e saj 20 vjeçare në Teatër, në atë 
vend që qeveria e shembi barbarisht. 
“Gjatë 20 viteve të mia të karrierës, 
jam zhvilluar e rritur në oborrin e atij 
teatri, kur u shembën ai, u shëmb një 
pjesë e mirë e imja. Jam përbetuar se 
do vazhdoj me forcë derisa teatri të 
ngrihet aty ku ishte, si ishte. Ajo nuk 
ishte thjesht një godinë, por ishte qen-
dresa e fundit e rezistencës kundër 
diktaturës.  Qytetarë të Vlorës, merrni 
me vete përgjegjësinë për të fituar 
lirinë tuaj, është detyrë humane, për 
të marrë në dorë fatet tuaja. Mos të 
mbeteni te copa e bukës, sepse  edhe 
ajo do t’ju merret. Ëndrrat nuk janë 
tek copa e bukës. Ata kanë marrë 
një fushatë çkombëtarizuase, pas 
Teatrit radha I vjen Galerisë, Muzeut, 
Bibliotekës…Mund të jetë në radhë 
edhe Teatri juaj, a do ta lejoni” – ka 
mbyllur fjalën e saj aktorja, duke 
marrë një përgjigje të fortë, kundër-
shtie nga qytetarët për sistemin e 
sotëm qeverisës.
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Afro 15 vite më parë nga Qendra e Traumës dhe Rehabilitimit, që sot ka pushuar se funksionuar, 
gazeta “standard” ka botuar në cikle, regjistrime nga arkivat e saj, si dëshmi e gjallë nga krimet e 
diktaturës. Ish-të përndjekurit rrëfejnë torturat, inskenimet e akuzave politike dhe jetën e tyre pas 
rifitimit të lirisë që tashmë përbëjnë dosjen e gjallë të regjistruar me kamera dhe diktofonë…

 
 

Dëshmia e rrallë
Në Shkodër, Sigurimi hapi 
13 shtëpi-burgje për tortura 
ndaj fëmijëve dhe nënave

A.N
“Unë në fakt kisha frikë nga komunistët 

sidomos nga Rusët sepse kisha lexuar disa 
romane ku do të theksoja romanin “La fabri-
ca degli uomini nuovi” ku përshkruhej shumë 
mirë rënien e familjeve borgjeze, aristokrate të 
Rusisë në kohën e komunizmit.

Dhe unë pyesja veten nëse do merrte dimen-
sione të atilla edhe tek ne dhe shpresoja që jo, 
por në fakt ne na shkatërruan më tepër se çdok-
ush. Në fakt ata vendosën taksa nga më të lar-
tat. Babai mall kishte, por jo aq sa të paguante 
aq shumë. Në kohën e vrasjes së nuses së xhax-
hait, u hapën disa fletushka ku shkruhej se atë e 
kishin vrarë komunistët. Por në fakt në atë kohë 
komunistët gëzonin besueshmëri më të madhe 
edhe sesa ballistët.

Punonim shumë, motra ime sidomos do të 
nxirrte sytë duke bërë triko, çorape bashkë me 
shoqet e saja që t’jua dërgonin partizanëve.

Pas ardhjes së regjimit komunist vuajtëm 
shumë. Ata na vunë taksa të papërballueshme 
të cilat babai nuk mund ta paguante dhe ai e 
shumë tregtarë të tjerë u futën në burg. Mirëpo 
pasi e pa që ata ishin shumë rezistentë dhe të 
pamëshirshëm, babai u detyrua që për një 
taskë, të paguante një pjesë në franga dhe një 
pjesë në ar. Ndërsa për taksën e dytë mori masa 
shiti mallin më të mirë që kishte dhe bëri lekët.

Gjatë asaj kohe ai kishte myshteri babain e 
kryetarit të komitetit, Esat Mollas, i cili i tha se 
kishte nevojë për 200 napolona që të ngrinte një 
shtëpi dhe se do t’i thoshte të atit se do t’ia ulte 
taksën. Kjo u quajt mitmarrje. Për këtë babait 
iu bë një gjyq dhe e dënoi Nezat Haznedari me 
15 vjet heqje lirie. Pra akuza ishte ‘rryshfet për 
të ulur taksën’.

Pasi u fut në burg aty kishte një mik Vasil 
Korbi dhe nuk e di se kush spiunoi që ata flisnin 
për politikë dhe e futën edhe për politikë dhe 
rrinte në fakt me të dënuarit politikë dhe jo or-
dinerë. Gjatë kohës së burgut drejtori i burgut 
ishte Tasi Marko, vëllai i Rita Markos, edhe ai 
kish respekt për babanë thoshte që është trim e 
punëtor dhe respekt për nënën. Kemi pasur një 
mëmë shumë serioze, e me karakter e cila nuk 
bënte zë dhe thoshte që kur të na vijë rradha ne 
do e përballojmë si gjithë të tjerët. Tasi ne, na 
lejonte të hynim pa radhë në takim me babanë 
dhe kur në dëborë e akull i ngarkonin të burgo-
surit me koshet e bukës që t’i çonin në burg ai 
nuk e lejonte babain.

Me deponimet që kish dhënë Tasi, babait iu 
ul dënimi deri në 8 vjet burg. Burgun e bëri në 
Maliq dhe vuajti shumë prej punës në kënetë në 
vitin 1948. Kur e morën babanë ne çdo 6 muaj, 

ne na nxirrnin nga shtëpia dhe na shpinin në 
një dhomë bashkë me familje evgjitësh. Aq sa 
bërtiste ajo evgjitja “mi hiqni këta reaksionarët, 
se do të më prishin edukatën e fëmijëve. Ishte 
pjesë e presionit psikologjik që na bënin. Ishte 
vuajtje e madhe se nëna na vuante nga diabeti, 
babai në burg dhe vetëm unë e motra ishim.

Vëllai ndodhej në Itali dhe u kthye për të na 
ndenjur pranë, punoi ca kohë në Milot dhe atje 
mbeti për një kohë shumë të gjatë.

Në atë kohë ndryshuam mbi 8 shtëpi, por 
turpi më i madh ku na shpunë ishte shkolla e 
xhamisë në anë të lumit. Kur u kthyen Muhax-
hirët nga Greqia, i strehuan atje, ku nuk e di 
sa familje ishin strehuar në një dhomë. Xha-
mat nuk ekzistonte, me kushte skandaloze dhe 
gjithë dyshemetë e korridorit të shkollës qenë 
djegur, se atje bënte shumë ftohtë dhe ndiznin 
zjarre për t’u ngrohur. Që të kaloje në dhomën 
tonë që ishte në qoshe, duhej të kaloje nëpër 
trarë, po e keqja më e madhe ishte se vinin 
gjithë katundarët me mushka, me kuaj, i lidhnin 
në oborrin e shkollës, ishte edhe një xhami atje, 
dhe më fal, ishte nevojtore publike që ne, nuk 
mund të guxonim të dilnim nga dhoma merrni 
me mend sa e tmerrshme ishte. Aty qëndruam 
dy vjet dhe kur vendosën të na hiqnin nga 
ajo shkollë, na shpunë në një shtëpi nga Shën 
Thanasi, në një shtëpi shumë shumë të keqe 
të vjetër më shumë se 100 vjeçare në dhomën 
tonë ishin therur viça e lopë, gjetëm lëkurë 
bagëtish e gjakra, e hajde ta sillje në bina. Mi-
qtë i kishim shumë të mirë. Ne kishim një kom-
shi të nderuar të cilin e futën në burg. Përpara 

se ta kapnin mëma ime bëri një heroizëm. Kur 
na hoqën nga shtëpia ne, kishim ende çelësat 
e shtëpisë dhe mamaja kish lënë ca monedha 
flori, gjë që s’e dinte babai, ose e dinte por e 
kish harruar. Shtëpia ishte e mbyllur dhe e vu-
losur. Ajo i thotë vëllait të madh që të shkonte 
të priste vulat dhe të hapte derën me çelës. Ai 
hyri brenda pas mesit të natës dhe nxorri paratë. 
Po ku do t’i vendosnim këto para. Ne kishim 
vetëm një sobë 1000 lekëshe dhe një sustë për 
secilin e një dyshek ordiner dhe kjo qe jetesa 
jonë. Dhe e ndihmon për të ruajtur paratë kom-
shiu, Alqinidhi Frashëri. Kur atë e morën në 
hetuesi dhe vajza e tij kthehej duke qarë kur 
shkonte ta takonte, mamaja e pyeste si ishte 
Alqinidhi dhe ajo i thoshte se tërë ndërresat i 
kishte me gjak nga torturat. Si vajza e një treg-
tari edhe si e arsimuar në Itali, unë nuk gjeta 
asnjëherë punë gjatë kohës së komunizmit dhe 
kjo as që diskutohej. Unë kam dhënë vetëm 
mësime frëngjishteje kur më krijohej mundësia 
fshehurazi, gjë që nuk e mori vesh njeri. Ne i 
përjetuam shumë keq konfiskimin e pasurive 
dhe traumat që kaluam në atë periudhë, por 
ç’mund të bënim ne? Jorgji Blushi i cili punon-
te në strehimin e Korçës (strukturat drejtuese të 
pushte ka qenë tmerri i këtij qyteti, i cili vinte 
pa mbushur akoma 6 muaj dhe na thoshte “boll 
ndenjët këtu, e ke bërë 10 me yll këtë shtëpi, 
hajde jashtë”.

Jam martuar 31 vjeçe, pasi doli babai nga 
burgu. Edhe bashkëshortit tim nuk i pëlqente ky 
sistem, por thoshte se këtu ka shumë të varfër, 
dhe po të bëjmë një krahasim midis pasanikëve 

dhe varfërve qe o pasanik shumë ose shumë të 
varfër, dhe ai kish frikë që këto sisteme nuk fal-
imentonin, nuk përmbyseshin, dhe këtë frikë e 
shprehte gjithnjë.  

Vajza pati probleme me arsimimin. Ajo 
mbaroi shkëlqyer në gjimnazin Qemal Stafa. 
Megjithë rezultatet e shkëlqyera asaj nuk ia 
dhanë të drejtën e studimit”.

 
E. P

“Jam e bija e Mihal Zallarit. Pasi studioi 
jashtë shtetit, ai u kthye në Shqipëri, ku pu-
noi si profesor. Me çlirimin e Shqipërisë është 
arrestuar, dhe dënuar nga gjyqi special, me 
30 vjet burg, dënim i cili u kthye pastaj në 20 
vjet burg. Pjesën më të madhe e ka bërë në 
burgun e Burrelit dhe ne familja hoqëm pa-
sojat e dënimit të babait tim. Unë në atë kohë 
kam qenë e vogël dhe bëra shkollë fillore e 
7 vjeçare, pastaj kalova në Politeknikumin 7 



      E enjte 4 qershor 2020 15•

Dossier

Nëntori për shkaqe që tashmë kuptohen nga 
të gjithë. Më kanë përjashtuar që në moshën 
15 vjeç nga shkolla, pikërisht në një kohë kur 
unë isha gjithë ëndrra për të ardhmen. Nuk më 
shkonte mendja se për shkak të babait mund të 
vuaja edhe unë. Pasi u përjashtova nga shkol-
la, u detyrova të punoja se gjendja ekonomike 
ishte shumë e vështirë. Kam punuar 5 vjet si 
punëtore në fabrikën e shqopave. Me përp-
jekje dhe nga dëshira e madhe që kisha për 
shkollën, vazhdova shkollën Teknike të Ndër-
timit natën, e cila atëherë kish dalë si shkollë 
më vehte. Aty mora diplomën e shkollës së 
mesme dhe u emërova gjeometre dhe puno-
va disa kohë e më pas vazhdova Institutin 2 
vjeçar. Ndërkohë babai kishte përfunduar 
dënimin. Pas 18 vjetësh filloi dhe paradoksi. 
Në një kohë kur babai im doli nga burgu, dhe 
u punësua, filloi një përndjekje më e fortë se 
më parë dhe kam qenë e para që u përndoqa 
nga armiku. Unë nuk kisha më asnjë të dre-
jtë dhe as shkolla e mesme e as e larta nuk 
më vlejtën më. Dëshira për librin pasi kisha 
dalë në pension. U nisa më tepër për të njo-
hur më tepër babain tim. Unë doja të vendosja 
në vend dinjitetin e babait në njëfarë mënyre, 
të vërtetoja me dokumente arkivore e dëshmi 
nga persona të tjerë me emër në kohën e tyre”.

    
B. K.

“Na çuan na internim për të punuar në 
Tërbuf e Lushnje. Rininë time atje e kalova, 
duke hapur kanale. Më kanë torturuar policët 
dhe aty më mbajtën tre vjet dhe prej aty më 
çuan në Karavasta. Qëndrova tre vjet atje, në 
kënetë me ujë, kam jetuar për gazep për rin-
inë time. Atje më vdiq edhe nëna, isha rrit 
jetime, ma vranë babën në oborr dhe kam 
mbetur jetime që në moshën 1 vjeçare, pastaj 
u fejova tek Metaliajt të cilët kishin qenë më 
keq se unë, të internuar e të quajtur kulakë. 
Më iku rinia, më iku me vuajtje”.   

M. M
“U desh vetëm një sekondë që torturuesi të 

ngrinte çizmen e tij me hekura të ma plaste në 
fytyrë, të më futet me grushta, të më rrëzojë 
përtokë dhe më tha ty do ta bëjmë trupin çi-
ka-çika se ke dashur të rrëzosh pushtetin tonë.

Çfarë mund të them, çimentot vetëm ujë, 
vetëm një tas të vogël me gjellë dhe pak bukë, 
mezi haja duke ruajtur tulin për ta zbutur me 
ujë, sepse nuk kishte njeri të më sillte ushqim, 
sepse vëllain nuk e linin të më takonte. Punova 
në fermë, të Ministrinë e Brendshme, kam 
qenë prapë e survejuar, isha e prekur, kohët e 
fundit, që më futën të laja dyshemetë, më mirë 
të punoja në fushë se në lokal dhe më futën në 
Lulishten ‘1 Maji’. Më thonin “Po të kishe qenë 
me ne, nuk do të kishe përfunduar kështu”.  

Kjo ishte puna që unë bëja. Me zor arrija të 
shkoja tek njerëzit e mi në Korçë e kudo isha e 
survejuar nga Sigurimi i Shtetit e kudo nuk më 
linin të bëja asnjë hap në liri”.

 
D. B.

“Rrjedh nga një familje e Ballit, jam mar-
tuar me S. B. Para se të internoheshim punoja 
në Tiranë si infermiere. Më çuan në Lushn-
je, pastaj në Ndërnënas të Fierit duke na 
përbuzur e hequr zanatin. Punuam në fushë, 
në baltë, jetonim në kushte jo normale në ca 
shtëpi që s’ishin të mira as për bagëtitë. S’na 
hynte njeri në shtëpi, na ndanë për së gjalli, 
me motrën, vëllain e të afërmit e tjerë. Fëmi-
jët na thoshin herë pas here “çfarë bëre o babi 
që fole kundër qeverisë”. Ku dinin fëmijët e 
shkretë se çfarë vuajtjeje kishin prindërit. 
Ata s’kishin asnjë faj, por faji i vetëm ishte 
se ishin kundër diktaturës komuniste.

Regjimi i Enver Hoxhës bëri atë që s’e ka 
bërë njeri në botë, ndau fëmijët nga prindërit, 
vëllain nga vëllai, mbetën fëmijët pa martuar. 
Vdiqën prindërit pa patur gëzime”.

 
S. B.

“Si familje na çuan në Tepelenë. Jeta në 
kampin e Tepelenës ka qenë mjaft e vështirë. 
Aty kanë qenë 5 kazerma. Kishte njerëz 
nga Berati, Kuçova, Gjirokastra, të gjithë të 
përndjekur. Punonim nga mëngjezi në darkë 
në mal. Ktheheshim në kazerma dhe na priste 
një bollgur me krimba brenda e groshë me 
miza, ha po deshe.

Unë detyrohesha të shisja racionin tim për 
të ushqyer fëmijët. Nuk na linin të dilnim në 
Tepelenë. Vetëm në rastet kur u conim dru 
familjeve të oficerave. Ata na detyronin meg-
jithëse gra t’i barnuim drutë deri në dhomat 
e tyre. 3 muaj e gjysëm nuk kishim pe për 
të qepur, dhe kam përdorur fijet e flokut në 
vend të perit për të qepur corapet e fëmijëve 
se nuk na jepnin, na jepnin 1 sapun në muaj 
për gjithë familjen”.

 
H. M.

“Më kanë marrë e më kanë shti në burg. 
Më kanë pyet, internuar, me fëmi të vogël, 
s’kam pas qumësht me i dhënë fëmijës. 
S’kishte as dyqan as furnizime, kemi jetu-
ar si mos më keq. Kisha 5 vajza e një djalë. 
Ma ka shtyp makina 7 vjeç djalin, ai i fron-
tit, i shkoftë shpirti atje ku s’thuhet, i thotë 
shoferit që shtypi  djalin “hajt mos çaj kryet, 
ke mbyt një kriminel, kulak, mos i shko tek 
dera. Një vit kam pritur që të vinte shoferi e 
të më kërkonte falje, por nuk e linin të vinte”.

 
B. M

“Jam duke punuar për veprën e dytë të librit 
“Dhimbje” që u kushtohet nënave të reja, e të 
shtypura shkodrane, motrave e grave vëllezërit 
e burrat e të cilave vdiqën nëpër burgje.

Kjo është dhurata e parë që i kam bërë 
Shkodrës se ajo ka qenë Shkodra e burg-
jeve, se ka pasur 13 shtëpi-burgje, ku janë 
përdorur torturat më të egra ndaj nënave e 
fëmijëve nga Sigurimi i Shtetit. Kjo histori 
është histori shqiptare, ma thotë mendja se 
një histori që nuk shkruhet, harrohet dhe një 
histori që harrohet, përsëritet”. 

Pergatiti: L.M

M.M pasi ishte liruar nga burgu, dhe kishte provuar torturat nga më çnjerëzore, gjatë gjithë kohës ishte e survejuar nga 
Sigurimi i Shtetit. Nuk e linin asnjë hap të lirë. Në Shkodër B.M tregon se ekzistonin 13 shtëpi-burgje ku janë përdorur 
torturat më të egra ndaj nënave e fëmijëve nga Sigurimi i Shtetit. Nënës H.M iu shtyp djali 7 vjeçar nga kryetari i frontit, 
por askush nuk erdhi ti kërkojë as falje, sepse ajo ishte e dënuar. Këto janë disa prej rasteve që Qendra e Traumës dhe 
Rehabilitimit ka regjistruar në arkivat e saj, si dëshmi e gjallë nga krimet e diktaturës. Ish-të përndjekurit rrëfejnë torturat, 
inskenimet e akuzave politike dhe jetën e tyre pas rifitimit të lirisë që tashmë përbëjnë dosjen e gjallë të regjistruar me 
kamera dhe diktofonë. Emrat e persekutorëve të tyre thuhen hapur, pa drojë, por duke kujtuar gjithçka si ditën që ka 
ndodhur. Asgjë nga memoria e tyre nuk është fshirë. Janë të vërteta që asnjëherë nuk janë thënë dhe pohojnë se do të 
duheshin libra të tërë për të shkruar detajet nga më të llahtarshmet nëpër hetuesi dhe burgje.

Mbi këto dëshmi, Instituti i ish të Përndjekurve Politikë ka hartuar plot 200 dosje, të cilat kanë brenda të vërteta 
drithëruese, emra njerëzish që kanë sajuar vrasje e internime pa fund, për arsye nga më të ndryshmet.

Në kuadrin e mbledhjes së këtyre dëshmive për evidentimin e torturës, për të hedhur sadopak dritë mbi pasojat e 
persekutimit gjatë viteve të diktaturës, si dhe për të mos lënë në harresë një pjesë të rëndësishme të shoqërisë sonë, 
rreth 15 vite më parë, (gazeta “standard” botoi këto cikle) u formuluan nga Qendra e Traumës dhe Rehabilitimit dhe u 
shpërndanë një numër pyetësorësh (500). Këta pyetësorë u shpërndanë me ndihmën e Institutit të ish të Përndjekurve 
Politikë në gjithë territorin e vendit. Pyetësorët e shpërndarë kishin për synim të evidentonin gjendjen social-ekonomike 
të ish të përndjekurve politikë, të nxirrnin në pah pasojat psikologjike te viktimat e persekutimit politik.

Ish të përndjekurit politikë sot shqetësohen më tepër për situatën e tyre ekonomike dhe marrëdhëniet familjare, 
sesa për vuajtjet që kanë përjetuar në të kaluarën. Persekutimi i gjatë politik nga njëra anë ka lënë pasoja në nivelet e 
izolimit dhe vetëvlerësimit, ndërsa nga ana tjetër ka ndikuar edhe në nivelin e besueshmërisë së tyre. Kjo lidhet ngushtë 
me mënyrën si ata përjetojnë të tashmen dhe si e shohin të ardhmen. A ekziston një lloj stereotipi paragjykues te të 
përndjekurit politikë, si grup i neglizhuar dhe i lënë në harresë?

Gratë që survejoheshin nga Sigurimi i Shtetit
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PRINTO ME NGJyRA cMyK
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Deputetët e Kuvendit të 
Kosovës kanë votu-
ar me 61 vota për qever-
inë e re të Kosovës të dre-

jtuar nga Avdullah Hoti i LDK-së. 
Kundër qeverisë së re kanë votuar 24 
deputetë dhe një abstenim. Në votim 
kanë marrë pjesë 86 deputetë. Ka-
bineti qeveritar do të këtë këtë për-
bërje: Avdullah Hoti, kryeministër, 
Besnik Tahiri, zëvendëskryem-
inistër i parë, Driton Selmanaj, 
zëvendëskryeministër, Albulena 
Bala – Halimi, zëvendëskryeminis-
tre, Goran Rakiq, zëvendëskryemi-
nistër dhe ministër i Pushtetit Lokal, 
Hykmete Bajrami, ministre e Finan-
cave, Besjan Mustafa, ministër i Bu-
jqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillim-
it Rural, Vlora Dumoshi, ministre e 
Kulturës, Rinisë dhe Sporteve ,Anton 
Çuni, mbetet ministër i Mbrojtjes, Ar-
ban Abrashi, ministër i Infrastrukturës 
dhe Ambientit, Agim Veliu, ministër 
i Punëve të Brendshme, Armend Ze-
maj, ministër i Shëndetësisë, Blerim 
Kuçi , ministër i Zhvillimit Ekonomik, 
Selim Selimi, ministër i Drejtësisë, 
Meliza Haradinaj – Stublla, minis-
tre e Punëve të Jashtme dhe Dias-
porës, Ramë Likaj, ministër i Arsimit, 
Shkencës, Teknologjisë dhe Inova-
cionit, Skënder Reçica, ministër i 
Punës dhe Mirëqenies Sociale, Vesel 
Krasniqi, ministër i Tregtisë dhe In-
dustrisë, Dalibor Jevtiq, ministër i për 
Kthim dhe Komunitete, Enis Kervan, 
ministër i Zhvillimit Rajonal. Pas zg-
jedhjeve të 6 tetorit të vitit 2019, 
Lëvizja Vetëvendosje dhe LDK-ja ar-
ritën marrëveshje për bashkëqever-
isje, mirëpo koalicion u prish pasi 

kryeministri Albin Kurti shkarkoi 
ministrin e brendshëm, Agim Veliu. 
Qeveria Kurti u rrëzua përmes një mo-
cioni të mosbesimit në Kuvendin e 
Kosovës. Pas rrëzimit të qeverisë Kur-
ti, presidenti Thaçi kërkoi një kandidat 
të ri nga Lëvizja Vetëvendosje, gjë që 
nuk ndodhi. Presidenti Thaçi pas kon-
sultimit me partitë politike nëse janë në 
favor të shkuarjes në zgjedhje apo zg-
jedhjes së një qeverie të re, mandatoi 
Avdullah Hotin e LDK-së si kandidat 
për formimin e qeverisë së re. Dekreti i 

presidentit Thaçi përfundoi në Gjykatë 
Kushtetuese e cila tha se dekretimi i 
Avdullah Hotit ishte veprim kushtetues.

Flet Hoti
I mandatuari për kryeministër të ri, 

Avdullah Hoti, prezantoi programin e 
qeverisë në nisje të seancës. Ai tha se 
qeveria që do të drejtojë do të ketë dy 
prioritete kryesore; luftimin e pande-
misë së koronavirusit dhe rimëkëmb-
jen ekonomike. Hoti tha se së bash-
ku me partnerët e tjerë qeverisës do 

të kujdesen edhe për forcimin e shtet-
it, avancimin e demokracisë, luft-
imin e korrupsionit, zhvillimin ekono-
mik dhe përkushtimin për dialogun 
mes Kosovës dhe Serbisë me ndërm-
jetësimin e Bashkimit Europian dhe 
Shteteve të Bashkuara të Amerikës. 
“Kjo qeveri do të promovojë dhe mbro-
jë sovranitetin e vendit si një tërësi e 
pandashme”, deklaroi Hoti.  Sa i takon 
rimëkëmbjes ekonomike, Hoti tha se 
do të krijohet një fond i posaçëm si dhe 
premtoi mbështetje për bizneset për 
të tejkaluar krizën ekonomike. Presi-
denti i Kosovës, Hashim Thaçi e për-
shëndeti votimin e qeverisë së re dhe 
e quajti një veprim të rëndësishëm për 
demokracinë dhe për qytetarët e vendit. 
Ndërkohë ndërsa në sallë, zhvilloheshin 
diskutimet për kabinetin e ri, disa qyte-
tarë u mblodhën në protestë para Ku-
vendit të Kosovës dhe kërkuan zgjedh-
je të reja. Kryeministri i ri, Avdullah 
Hoti, u dekretua më 30 prill nga pres-
identi Thaçi, por dekreti i tij u sfidua 
nga lëvizja Vetëvendosje e cila kërkoi 
vlerësimin nga Gjykata Kushtetuese. 
Më 28 maj, Gjykata i dha të drejtë pres-
identit. Vetëvendosja e cilësoi të padre-
jtë dhe të papranueshëm vendimin.

Mbledhja e LDK-së
Seanca e jashtëzakonshme u thirr 

një ditë më parë nga deputetët e Lidh-
jes Demokratike, partitë opozitare Ale-
anca për Ardhmërinë e Kosovës, Nisma 
dhe ajo minoritare serbe. Pas mbledhjes 
së kryesisë parlamentare, shefi i grupit 
të LDK-së, Arben Gashi, u deklarua i 
bindur se ekipi i tij politik do i siguro-
jë votat e mjaftueshme. Po dje, LDK 
mblodhi Kryesinë, e cila bëri publike 

dhe emrat e Ministrave të kabinetit të ri 
qeveritar. Kryetari i LDK-së Isa Musta-
fa, siguroi se kjo qeveri e re do të jetë 
me mandat të plotë dhe jo një qeveri 
tranzitore. “Ne po punojmë që Koso-
va të ketë një qeveri të re. Kjo qeveri 
e re do të punojë me pritje për manda-
tin e plotë. Në qoftë se subjeketet poli-
tike në Kuvend dhe LDK në vazhdim 
të punës së kësaj qeverie shikon ndon-
jë interes tjetër të vendit, ne mund të 
bisedojmë me partnerët e koalicion-
it, edhe me subjekte të tjera politike 
në parlament. Ne nuk e konsiderojmë 
si qeveri tranzicioni. Ne e konsidero-
jmë si qeveri me mandat të plotë, e cila 
merr detyrat në bazë të asaj çfarë kus-
htetuta e Kosovës parashikon.”, tha ai.  
LDK-ja ka arritur koalicion për bash-
këqeverisje me AAK-në e ish-kryemi-
nistrit Ramush Haradinaj, me Nismën 
Socialdemokrate të Fatmir Limajt dhe 
me grupet minoritare.  Nga ana tjetër  
Lëvizja Vetëvendosje ka nisur mbledh-
jen e firmave për peticionin që ka kërk-
esë mbajtjen e zgjedhjeve të para-
kohshme parlamentare. VV bëri të ditur 
se qytetarët mund të japin nënshkrimet 
e tyre nga ora 10:00 deri në orën 18:00 
në sheshin “Nënë Terezë” në Prishtinë, 
dhe ky aktivitet do të mbahet duke re-
spektuar distancën dhe të gjitha masat 
për luftimin e COVID-19 Me rrëzimin 
në parlament të Kurtit më 25 mars, 
Gjykata Kushtetuese të enjten e kalu-
ar mbështeti presidentin Hashim Thaçi 
për mandatimin e Hotit për kryem-
inistër. Kreu i Vetëvendosjes kishte 
propozuar që boshllëku qeveritar të zg-
jidhej me garë elektorale, duke e cilësu-
ar dekretin presidencial manovër jok-
ushtetuese.

Raportuesja për Kosovën në PE: Deputetët 
në presion nga Mustafa dhe Thaçi

Votohet me 61 vota qeveria e re e 
Kosovës, Hoti: Prioritet, luftimi i 
pandemisë dhe rimëkëmbja ekonomike

Kryetarja e Kuvendit, Vjosa Osm-
ani u shpreh kundër qeverise se re 
se formuar ne Kosovë. Teksa re-
fuzoi që të drejtonte seancën në 
të cilën u votua qeveria e drejtuar 
nga Avdullah Hoti, Osmani tha se 
kjo qeveri nuk përfaqëson vullne-
tin qytetar. “Në radhë të parë një 
qeveri, e cila në tërësi varet nga 
votat e Listës Serbe, do të thotë 
nga Beogradi, dhe së cilës votën 
e 61 ia siguroi presidenti Thaçi 
në kundërshtim me rolin e tij kus-
htetues asnjëherë nuk mund të 
jetë përfaqësuese e vullnetit qyte-
tar”, deklaroi Osmani. Osmani 
ndër të tjera nuk sqaroi nëse do të 
mbante sërish postin e kryeparlam-

entares.  Qeveria Hoti u votua ditën 
e sotme në Kuvendin e Kosovës me 
61 vota për 24 kundër dhe një ab-
stenim.

Vjosa Osmani: Kjo qeveri 
nuk përfaqëson vullnetin 
qytetar, e varur nga lista serbe

Raportuesja për Kosovën në Par-
lamentin Evropian, Viola Von Cra-
mon ka reaguar në lidhje me votimin 
e qeverisë Hoti në Kuvendin e 
Kosovës. Përmes një mesazhi në rr-
jetet sociale, Von Cramon i ka uru-
ar suksese Avdullah Hotit, ndër-
sa ka kritikuar faktin se deputetët e 
Kuvendit të Kosovës ishin nën pre-
sion nga LDK-ja dhe nga presiden-
ti Thaçi për të votuar. “I uroj punë 
të suksesshme z.Avdullah Hoti dhe 
qeverisë së tij në Prishtinë. Qever-
ia ka shumë punë për të bërë, këto 
janë rrethana kruciale për çësht-
jet e brendshme dhe ndërkom-
bëtare. Shpresoj që qeveria e re do 
të jetë në gjendje të zhvillojë refor-
mat dhe të punojë për një Kosovë 

më të mirë. Megjithatë ne s’mund 
të bëhemi të verbër rreth votimit të 
z.Hotit. Disa burime kanë thënë se 
presidenti (Hashim Thaçi) ka vizit-
uar personalisht disa deputetë të ku-
vendit, pa votat e të cilëve nuk do të 
mund të zgjidhej qeveria. Nëse këto 
pretendime janë të vërteta, ky është 
një sinjal i keq që tregon se roli i par-
lamentit është minuar, e që një gjë e 
tillë është e garantuar edhe me Kus-
htetutë. Si një pjesëtare e parlamen-
tit, për mua është e papranueshme që 
anëtarëve të parlamentit, të zgjedhur 
në mënyrë demokratike, t’iu bëhet 
presion”, ka deklaruar ajo, duke shtu-
ar se është bazë e demokracisë që de-
putetët të votojnë në bazë të vullnetit 
dhe ndërgjegjes së tyre.

Rajoni

Avdullah Hoti

Viola Von cramon

Vjosa Osmani


