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Ish deputetja e Levizjes Social-
iste për Integrim Erisa Xhix-
ho, ka dalë në një komuni-
kim me mediat ku e ka quajtur 

sjelljen e qeverisë ndaj Bechet-
tit një krim shtetëror. Ajo ka 
kërkuar që SPAK të nis një hetim  
për këtë aferë të madhe që e de-
tyron shtetin shqiptar të paguajë 
109 milonë Euro. “Shqiptarët du-
het të paguajnë sot, 109 milionë 
euro ose thënë thjesht 140 mil-
iardë lekë si pasojë e veprimeve 
arbitrare dhe mafioze të qever-
isë ndaj biznesmenit Francesco 
Becheti. Në situatën që jemi sot, 
këto para mund të ishin përdorur 
për të zgjidhur problemet kritike 
me të cilat po përballen shqiptarët 
dhe bizneset si pasojë e pande-
misë. Në mënyrë të veçantë sek-
tori i turizmit. Ky është një krim 
shtetëror që është konsumuar në 
sytë e të gjithëve ne dhe paso-
jat janë katastrofike. Të gjithë ne, 
sot kërkojmë që fajtorët e krim-
it shtetëror të dalin para drejtësisë 
dhe të marrin dënimin e merituar. 
Tashmë, gjykatat ndërkombëtare 
kanë folur, mediat po ashtu, qyte-
tarët gjithashtu. Të vetmit që nuk 
kanë folur janë kryeministri dhe 
prokuroria. SPAK ka detyrimin 

kushtetues për të hetuar dhe hapur 
çështjen penale, në mënyrë, që qe 
nga kryeministri deri te zyrtari më i 
fundit të merren nën hetim.”, thek-
soi Xhixho. 

Më tej ajo ju drejtua SPAK me 
këto pyetje, përgjigjet e të cilave si-
pas saj, nuk mund të presin më:

1. Pse nuk i ka bërë publike 
me kohë këto vendime qeveria 
shqiptare, këtë vendim, por edhe të 

tjera që ajo rrezikon t’i humbasë në 
gjyqet me biznesmenët

2. Kush do ta paguajë këtë 
shumë marramendëse, pra kush do 
ta paguajë? Ne?

3. Cilat janë veprimet anti-lig-
jore të qeverisë të cilat çuan në këtë 
vendim shumë të rëndë?

4. Cila është përgjegjësia penale 
e Edi Ramës si kryeministër që ka 
patur dijeni për çështjen dhe vep-

rimet që ka inkurajuar lidhur me të?
5. Cilat janë përgjegjësitë penale 

të ekzekutivit individualisht, min-
istra, drejtorë të tjerë që lidhen me 
këtë çështje dhe deri tek specialisti 
më i thjeshtë?

6. Cilat janë përgjegjësitë e 
prokurorisë në këtë proces për 
mosveprimet dhe heshtjen e saj?

7. Çfarë procesesh albitrazhi të 
tjera janë duke u zhvilluar kundër 
qeverisë dhe sa shkon vlera e tyre? 
Pra, çfarë tërmeti tjetër e pret publi-
kun shqiptar dhe financat shqiptare?

8.  Pse nuk u mor asnjë masë, 
asnjë drejtim pas alarmit të minis-
trit të Drejtësisë në 10 prill të vitit 
2017 mbi këtë dëm financiar që po 
i vinte vendit dhe rrezikun e humb-
jes së miliardave të tëra nga finan-
cat publike.

9. Interesat e kujt janë favorizuar 
nga veprimet arbitrare dhe abuz-
ive të qeverisë në prishjen e kon-
tratave?

10. Pse prokuroria shqiptare 
akoma dhe sot nuk ka hapur çësht-
jen penale dhe filluar hetimin ndaj 
Edi Ramës, qeverisë për shpër-
dorimin e detyrës me veprime dhe 
mosveprime të tyre që kanë sjellë 
pasoja kolosale ndaj financave 
publike?

Qëndrimi i LSI-së

109 milionë euro për Bechetin, Xhixho: Krim 
shtetëror! SPAK të veprojë, koha nuk pret

Basha: Rama po bën 
lojëra të pista për të 
hequr vëmendjen nga 
dështimi me pandeminë 
dhe kriza ekonomike
Kreu i opozitës, Lulzim Basha, gjatë një takimi në një fa-
soneri, tha se kryeministri Edi Rama po bën lojëra të pis-
ta politike për të hequr vëmendjen nga dështimi me pan-
deminë dhe kriza ekonomike. “Edi Rama po provon çdo 
lojë të pistë politike për të hequr vëmendjen nga dështi-
mi i tmerrshëm në menaxhimin e pandemisë dhe nga kriza 
ekonomike, që shqiptarët po e vuajnë çdo ditë dhe që 
po zbraz xhepat e tyre. Sot gjatë bisedës që zhvillo-
va me punonjës të një fasonerie në zonën e Kombina-
ti, folëm për planin se si të dalim nga kjo krizë e thellë 
dhe të shpëtojmë ekonominë dhe shëndetin e njerëzve. 
Ne nuk luajmë lojëra politike, ne po punojmë çdo ditë 
për nxjerrjen e vendit nga kriza ku e ka zhytur RAMA-
VIRUSI,” shkruan Basha.

Ish-deputetja e Partisë Demokratike, Jorida 
Tabaku në një deklaratë për mediat është 
shprehur se kryeministri Rama ka braktisur 
qytetarët dhe ka vënë gjithçka në duar të 
10 oligarkëve, të cilët janë përfitues të ga-
rancisë sovrane që mbulohet nga taksat e 
shqiptarëve. Tabaku është shprehur se pas 
daljes nga izolimi 3 mujor, sipas saj bizne-
set ende nuk kanë marrë ndihmën financi-
are nga qeveria.

“Kryeministri në ikje e ka vënë çdo gjë 
të ekonomisë së vendit në funksion të një 
grushti oligarkësh. Ata përfitojnë gjithç-
ka, ndërsa qytetarët dhe bizneset e tjera 
janë lanë të vetëm në përballjen me me 
krizën ekonomike më të rëndë të 20 viteve 
të fundit.  Pasi i izoloi dhe mbylli bizne-
set për tre muaj me radhë pa u dhënë as 
ndihmën e merituar, ndryshe nga ven-
det e rajonit, qeveria refuzon edhe sot e 
kësaj dite t’i mbështesë siç duhet financiar-
isht.  Nën presionin e një krizë të dyfishtë 
ekonomiko-shëndetësore, Rama vazh-
don të kujdeset posaçërisht duke mbroj-
tur 10 oligarkët e tij, me të cilët ka plaçki-
tur Shqipërinë dhe taksat e shqiptarëve për 
7 vite rresht. Sipas të dhënave të paraqitu-

ra dhe nga një hetim i thelluar nga BIRN 
rezulton se 50% e kredive të miratuara nga 
fondi i garancisë, u përkasin të dyshuarve 
të përhershëm, oligarkëve. Kreditë e mi-
ratuara nga bankat e nivelit të dytë, si pa-
sojë e Fondit të Garancisë Sovrane kapin 
vlerën e 3.9 miliardë lekësh. Nga të cilat 
10 kompani që kanë koncesionet kryesore 
në Shqipëri kanë përfituar 2 miliardë lekë 
apo rreth 50% të totalit të këtyre kredive. “, 

pohoi Tabaku.  Më tej ajo tha se ndërsa oli-
garkët e PPP-ve përfitojnë nga kjo garanci 
sovrane, sipërmarrje si fasoneritë apo ho-
teleri turizmi që u detyruan te largonin me 
qindra punonjës nga puna nuk kanë përfit-
uar asgjë.  “Kjo, nuk është rastësi, pasi Edi 
Rama që prej ditës së parë të pushtetit ka 
pasur një qëllim - të jetë në funksion të një 
pakice. Prandaj sot, shumica e qytetarëve 
të vendit e gjejnë veten më të varfër se sa 
dje, sipërmarrja e ndershme e gjen veten 
ose peng të gjobëvënësve tatimorë në prag 
falimenti, ose ul qepenat. Sot ekonomia 
shqiptare po përjeton një nga periudhat më 
të vështira të 20 viteve të fundit. Të ardhu-
rat në buxhet mungojnë, borxhi është rri-
tur, bizneset po falimentojnë masivisht dhe 
janë lënë jetimë nga qeveria. Atëherë kur 
duhet më shumë, qeveria zgjedh sërish të 
jetë me pakicën.  Të gjitha sondazhet tre-
gojnë se Edi Rama është pakica. Shumi-
ca dërrmuese e shqiptarëve kanë zgjedhur 
ndryshimin dhe duan një qeveri norma-
le që i shërben shumicës së heshtur dhe 
punëtore duke i dhënë përgjigje pakicës që 
vjedh dhe shurdhon shqiptarët me propa-
gandë.”, theksoi Tabaku.

PD, Tabaku: 10 kompanitë e koncesioneve, 
klientë të Edi Ramës, përfituesit më të 
mëdhenj të garancisë sovrane

Politikë

Erisa Xhixho

Francesco Beccheti

Jorida Tabaku
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Tentativa e kryeminis-
trit Rama për të hed-
hur në erë marrëvesh-
jen e arritur mes palëve 

në 5 Qershor në Këshillin Poli-
tik po merr trajtën e një marrëzie 
që mund ta çojë vendin drejt një 
krize të pakapërcyeshme. Duke 
dalë haptas si njeriu që do të sab-
otojë marrëveshjen që ka konsen-
susin e SHBA dhe BE, Rama po 
tenton të kapet pas çdo dege që 
mund t’i mundësojë atij mbatjen 
e pushtetit. 

Fare mirë, kryeministri ës-
htë në dijeni të sondazheve. Ato 
e nxjerrin të gjitha një humbës 
përballë opozitës së bashkuar 
në zgjedhjet e ardshme. Tenta-
tiva e Ramës për hapjen e lista-
ve, ku qëllimi është ndalimi i ko-
alicioneve parazgjedhore, synon 
që PS të mund të dalë si partia 
më e votuar sërish në zgjedhjet e 
ardhshme dhe që më pas të ten-
tojë të formojë qeverinë, duke 
grabitur e blerë mandate sa an-
dej e këtej, sic rëndom ka ndo-
dhur këto vite. Me këtë lëvizje 
anti-marrëveshje, Rama për am-
biciet e tij të pushtetit, po e fut 
vendin drejt një krize politike që 
pritet të jetë e jashtëzakonshme. 

Qartazi, Rama po tenton të 
prishë një marrëveshje, e cila er-
dhi pas një punë të lodhshme fi-
zike dhe nervore të SHBA dhe 
BE. Si asnjëherë tjetër, për këtë 
marrëveshje u angazhua edhe 

Sekretari i Shtetit Mike Pompeo, 
përveç angazhimit personal të 
Komisionerit të Zgjerimit Oliver 
Varhelyi, për disa detaje të saj. 
Kryeministri po del kundër të gji-
thëve e ndërsa halli i tij i vetëm 
nuk janë as vota e qytetarëve 
dhe as ndryshimi i sistemit. Ai 
po tenton të kapet pas çdo dege 
që mund ti mundësojë mandatin 
e tretë, megjithëse edhe vetë ës-
htë në dijeni se shanset që kjo të 
ndodhë janë fare minimale.

Parlamenti ilegjitim
E ndërsa më e thellë bëhet 

maskarada kur mendon se 
ndërhyrjen në Kushtetutën e 
vendit do ta bëjë Parlamenti 
aktual. Një Parlament anti-ku-
shtetues nuk mund asesi të men-
dojë të ndërhyjë në ligjin the-
meltar të vendit. 

Parlamenti aktual ka 17 va-
kanca, ku nga 140 deputetë që 
duhet të ketë sipas përcaktim-
it ne Kushtetutë, ai ka vetëm 
123 të tillë. Për më tepër, depu-
tetët legjitimë të këtij Parlamen-
ti janë vetëm 83, duke përfshirë 
edhe 3 deputetë të PD-së dhe të 
LSI-së që nuk pranuan të dorëz-
onin mandatet. 182 deputetë dhe 
ish-kandidatë për deputetë nga 
listat e të gjitha partive opozita-
re refuzuan të jenë pjesë e këtij 
Parlamenti e ndërsa u shkelën të 
gjitha procedurat e zëvendësimit 
të mandateve. 

Shkurt, kemi të bëjmë me së 
paku me një Parlament jo le-
gjitim. Si nga ana ligjore ashtu 
edhe nga ana morale, ky parla-
ment është më pak i përshtats-
hmi për të votuar ndryshime në 
kushtetutën e vendit. 

Aq më tepër që këto ndry-
shime po bëhen për pazare të 
mirëfillta në përfitimit të Ri-
lindjes, duke përdorur si fasadë 
kërkesat e opozitës parlamenta-
re, e cila luan rolin e patericës 
së shumicës qeverisëse.

Rama po luan me zjarrin

Një Parlament anti-kushtetues nuk 
duhet të guxojë të ndryshojë Kushtetutën

Politikë

Opozita e Bashkuar: Rama do të prishë marrëveshjen e 5 Qershorit, 
po e fut Shqipërinë në një kurs zhvillimesh të paparashikueshme
Opozita e Bashkuar ka reaguar dje 
pas nismës që pritet të ndërmar-
rë mazhoranca qeverisëse së bash-
ku me opozitën parlamentare lid-
hur me ndryshimin e kushtetutës në 
mënyrë të njëanshme duke synuar 
listat e hapura dhe ndalimin e koali-
cioneve parazgjedhore. 

“Opozita e Bashkuar dënon me 
forcë tentativën e Edi Ramës për 
prishjen e Marrëveshjes së 5 Qer-
shorit për Reformën Zgjedhore. Ky 
akt i paprecedentë prish konsensu-
sin e arritur me ndërmjetësimin dhe 
mbështetjen e partnerëve tanë stra-
tegjikë SHBA dhe BE, vë në rrezik 
stabilitetin e vendit, si dhe dëmton 
seriozisht shanset e Shqipërisë për 
nisjen e negociatave të anëtarësimit 
me Bashkimin Europian. Ky ve-
prim diabolik po kryhet vetëm për 
pushtetin personal të Edi Ramës 

dhe motivohet prej frikës së tij nga 
zgjedhjet. Ai dëmton rëndë intere-
sat e qytetarëve shqiptarë, të cilët 
janë braktisur dhe tradhëtuar nga 
kryeministri në ikje, duke i lënë të 
vetëm përballë krizës më të thel-
lë të pandemisë dhe atë ekonomike 
që është pasojë direkte e dështimit 
dhe papërgjegjshmërisë së tij dhe 
qeverisë së tij.”, thuhej në dekla-
ratë. 

Më tej Opozita e Bashkuar 
thekson se kurrë më parë nuk ka 
ndodhur që të ndryshohet Kushte-
tuta e Shqipërisë dhe rregullat 
e lojës së një gare elektorale në 
mënyrë të njëanshme dhe pa kon-
sensus mes palëve pjesëmarrëse 
në zgjedhje. “Ky provokim i ulët 
dhe sjellje tipike prej autokrati që 
ka frikë nga zgjedhjet e lira e të 
ndershme, synon të nxisë konflikt 

politik në vend në prag të zgje-
dhjeve të ardhshme, që janë kyçe 
për demokracinë dhe ecurinë e Sh-
qipërisë në rrugën e saj europiane.”.

Opozita e Bashkuar ka infor-
muar zyrtarisht gjatë Presidentin e 
Republikës dhe partnerët strategjikë 
për këtë akt të paprecedentë që aca-
ron më tej klimën politike në vend 
dhe e fut Shqipërinë në një kurs zh-
villimesh të paparashikueshme. 
“Opozita e Bashkuar ka qenë dhe 
mbetet plotësisht e angazhuar në 
përmbushjen e thirrjes së Sekretarit 
Amerikan të Shtetit, Mike Pompeo, 
Përfaqësuesit të Lartë të Bashkimit 
Europian, Joseph Borrel dhe Ko-
misionerit për Zgjerimin, Oliver 
Varhelyi për kodifikimin pa ndry-
shime të marrëveshjes së 5 Qer-
shorit, sa më shpejt në Parlament.”, 
mbyllej deklarata.
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Ligji në kuadër të masave të koronavirusit

Ndëshkonte mediat me 
gjoba, Presidenti e kthen 
mbrapsht: Nuk dekretoj 
asnjë ligj që cenon të drejtat 
kushtetuese të njeriut
Presidenti Ilir Meta ka kthy-

er në Kuvend ligjin e qeverisë 
“Rama” që ndëshkonte mediat 
me gjoba, në kuadër të masave 

për koronavirusin. Sipas argumenteve 
të Presidencës ky ligj është kthyer pasi 
Kuvendi, duke miratuar aktin norma-
tiv nr.20, datë 20.05.2020, të Këshillit 
të Ministrave që paraqitet si një akt që 
“lehtësonte” masat kufizuese për jo më 
shumë se 2 persona të pranishëm në një 
studio epidemie, në fakt përcakton një 
masë të rëndë administrative fikse, me 
gjobë 1 një milion lekë ose vendosjen 
e bllokimit të medias. Presidenca sqa-
ron se ky ligj është miratuar në kohën 
që gjendja e fatkeqësisë natyrore e 
shpallur me ligj, ka përfunduar vetëm 
5 ditë pasi Kuvendi ka miratuar këtë 
akt. Sipas argumenteve shoqëruese të 
Dekretit, kufizimi për ruajtjen e një 
distance prej 2 metrash midis të ftu-
arve në studiot televizive është një 
masë e detyrueshme dhe e mirëprit-
ur, por sanksioni ndëshkues adminis-
trativ është shproporcional. Sipas lig-
jit, ky sanksion që rrezikon të çojë në 
ndëshkimin me pa të drejtë të me-
diave, jo më nga një organ i pa-
varur, por nga Ministria përgjeg-
jëse për shëndetësinë që përfaqëson 
vullnetin politik, cenon të drejtën 
për informim dhe lirinë e shprehjes, 
të parashikuara në nenet 22 dhe 23 të 
Kushtetuës.

Më tej në një reagim në rrjetin so-
cial mbi dekretin, Presidenti tha se 
është pro çdo mase që frenon përhap-
jen e koronavirusit, por nuk mund 
të tolerojë masa qeveritare që shko-
jnë kundër të drejtave kushtetuese. 
“Përkrah masat kufizuese objektive 
që ndihmojnë në përballimin dhe te-
jkalimin sa më parë të pasojave të 
pandemisë COVID-19. Por nuk do 
të dekretoj asnjë rregull të ri, që në 
shpërdorim të procesit legjislativ dhe 
përmes masave ndëshkuese shpro-
porcionale, cenon liritë dhe të dre-
jtat kushtetuese të njeriut, veçanërisht 
lirinë dhe pavarësinë e medias”,- u 
shpreh kreu i shtetit në mesazhin e pub-
likuar në rrjetet sociale.

Arsyet e kthimit të  
ligjit nga Presidenti:

Kuvendi i Shqipërisë në seancën 
plenare të datës 18.06.2020 ka miratuar 
ligjin nr. 73/2020 “Për miratimin e aktit 
normativ, me fuqinë e ligjit, nr. 20, datë 
20.5.2020, të Këshillit të Ministrave, 
‘Për disa ndryshime dhe shtesa në ak-
tin normativ nr. 3, datë 15.3.2020, të 
Këshillit të Ministrave, ‘Për marrjen e 
masave të veçanta administrative gjatë 
kohëzgjatjes së periudhës së infeksion-
it të shkaktuar nga Covid-19’, të ndry-
shuar”. Me shkresën me nr. 1636 prot., 
datë 23.06.2020 të Kuvendit, ky ligj i 
është përcjellë Presidentit të Republikës 
për dekretim dhe shpallje. Sipas doku-
mentacionit parlamentar dhe relacionit 
shoqërues të projektaktit, akti normativ 
me fuqinë e ligjit ka për qëllim: 

Heqjen e ndalesës në studio tel-
evizive për të ftuar jo më shumë se një 
person, duke përcaktuar kushtin për ru-
ajtjen e distancës prej 2 metrash nga 
njëri- tjetri, shoqëruar ndërkohë edhe 

me masat ndëshkuese administrative 
në rast të shkeljes së tyre;  Ndryshimin/
shtesën në aktin normativ nr. 3, datë 
15.3.2020, për të bërë të mundur par-
ashikimin e masës administrative për 
ato subjekte tregtare që plotësojnë kus-
htet, por që nuk kryejnë aplikimet për 
përfitimin pagesës së ndihmës financi-
are për të punësuarit apo ish-të punësu-
arit e tyre, që kanë humbur vendin e 
punës për shkak të epidemisë së shkak-
tuar nga COVID-19.

Presidenti i Republikës konsta-
ton se, edhe pse akti normativ është ar-
gumentuar se ndërmerret për qëllime 
shumë pozitive në kuadër të masave 
të përballimit të gjendjes së pande-
misë “Covid-19”, në thelb të tij ai para-
qet problematika të theksuara të kushte-
tutshmërisë, pasi:

Cenon të drejta dhe liri themelore, si 
e drejta për informim dhe liria e shpre-
hjes, të parashikuara nga nenet 22 dhe 
23 të Kushtetutës së Republikës së 
Shqipërisë; Sjell ndikime direkte në lir-

inë e veprimtarisë ekonomike, parashi-
kuar nga neni 11 i Kushtetutës, përmes 
masave jo proporcionale dhe mung-
esës së mjeteve efektive të ankimim-
it të tyre.

Në mënyrë më të detajuar, problem-
atikat që paraqet ky akt shtjellohen si 
më poshtë vijon:

Parashikimet e propozuara në ligjin 
nr. 73/2020, supozohet të jenë kufizime 
të diktuara nga nevoja publike në kus-
htet kur ndryshimi kryhet pikërisht në 
aktin normativ me fuqinë e ligjit nr. 3, 
datë 15.03.2020.

Paraprakisht duhet theksuar se, Akti 
normativ nr. 20, datë 20.05.2020 ka fil-
luar të japë efektet e tij brenda periud-
hës kohore kur vendi iu nënshtrohej 
kufizimeve të gjendjes së fatkeqë-
sisë natyrore, por ky akt është mirat-
uar nga Kuvendi vetëm në datën 
18.6.2020, pra 5 ditë para përfundim-
it të afatit të gjendjes së shpallur të 
fatkeqësisë natyrore. Referuar nen-
it 101 të Kushtetutës së Republikës së 
Shqipërisë, Këshilli i Ministrave në 
rast nevoje dhe urgjence, nën përg-
jegjësinë e tij, mund të nxjerrë akte 
normative që kanë fuqinë e ligjit për 
marrjen e masave të përkohshme, por 
këto akte normative i dërgohen men-
jëherë Kuvendit, i cili mblidhet bren-
da 5 ditëve, nëse nuk është i mbled-
hur. Këto akte humbasin fuqinë që 
nga fillimi në qoftë se nuk miratohen 
nga Kuvendi brenda 45 ditëve.

Kjo dispozitë e Kushtetutës kërkon 
që Kuvendi duhet të mblidhet brenda 
5 ditëve dhe të marrë në shqyrtim vull-
netin politik të Këshillit të Ministrave 
si dhe të kryejë sa më parë vlerësimin e 
kushtetutshmërisë dhe rregullshmërisë 
së këtij akti. Aktualisht vendi ynë gjen-
det juridikisht në një situatë ligjore ku 
kemi të shpallur gjendjen e epidemisë 
për shkak të pandemisë “Covid-19”, 
ndërkohë që gjendja e fatkeqësisë naty-
rore e shpallur sipas ligjit, ka përfun-
duar.

Për këtë shkak, masat e veçanta për 
përballimin e situatës pandemike du-
het të jenë përparësi e organeve pub-
like, bashkërisht me ndërgjegjësimin e 

popullatës mbi marrjen e masave vet-
jake për mbrojtjen nga infeksioni i 
shkaktuar nga pandemia “Covid-19”, 
ndërkohë që parashikimet e akteve lig-
jore që miratohen apo zbatohen përtej 
gjendjes së fatkeqësisë natyrore, duhet 
të jenë shumë të kujdesshme dhe ob-
jektive në mënyrë që të drejtat dhe lir-
itë themelore të parashikuara nga Kus-
htetuta dhe Konventa Evropiane për 
të Drejtat e Njeriut, të respektohen 
dhe të mos cenohen. Kjo për faktin 
se, me përfundimin e gjendjes së fat-
keqësisë natyrore të shpallur sipas lig-
jit, bien automatikisht edhe kufizimet 
që mund të jenë vendosur sipas nen-
it 175 pika 2 të Kushtetutës, mbi të dre-
jtat dhe liritë e parashikuara nga nenet 
37, 38, 41 paragrafi 4, 49, 51 të Kus-
htetutës. Duke iu kthyer analizës së do-
mosdoshme mbi realitetin me të cilin 
po përballemi të gjithë, duhet me çdo 
kusht të theksohet se vendimet e mar-
ra me qëllim lehtësimin e masave dras-
tike, të cilat kanë shoqëruar periudhën 
e shpalljes së gjendjes së fatkeqësisë 
natyrore, duhet të diktojnë dhe siguro-
jnë një sjellje që tashmë duhet të drejto-
het/orientohet përmes rekomandimeve 
dhe planeve të mirëstrukturuara për 
përballimin e situatës nga ana e stafeve 
mjekësore, në kushtet kur Vendimi nr. 
342, datë 25.04.2020 i Këshillit të Min-
istrave “Për një ndryshim në Vendimin 
nr. 243, datë 24.03.2020, të Këshillit 

Politikë



    E martë, 14 korrik 2020 5

të Ministrave “Për shpalljen e gjend-
jes së fatkeqësisë natyrore” aktualisht 
ka përfunduar efektet ligjore prej datës 
23.06.2020.

Pra, Kuvendi si organ miratues i ak-
teve normative do të duhej të kishte 
kontrolluar dhe vlerësuar më parë 
nevojën dhe urgjencën që ka shtyrë 
Këshillin e Ministrave në miratimin 
e këtij akti normativ, më pas formën 
dhe përmbajtjen e normës dhe ele-
mentët e saj. Referuar sa më sipër, Ku-
vendi i Shqipërisë, ka detyrimin që të 
bëjë një analizë të thelluar mbi kus-
htetutshmërinë e akteve normative pas 
përfundimit të gjendjes së fatkeqësisë 
natyrore dhe cilat janë ato masa legjis-
lative që detyrimisht duhen ndërmarrë 
për ruajtjen e shëndetit publik, për lig-
jshmërinë e veprimeve të administratës 
publike përgjegjëse dhe respektimin e 
të drejtave dhe lirive themelore të nje-
riut. Nga shqyrtimi i praktikës parla-
mentare dhe përmbajtjes së Aktit No-
ramtiv me fuqinë e ligjit nr.20, datë 
20.05.2020, rezulton se:

Në pikën 1, të aktit normativ me fu-
qinë e ligjit është propozuar ndryshimi i 
pikës 13, me këtë përmbajtje:

“13. Të gjitha transmetimet audio-
vizive me më shumë se një person në 
të njëjtën studio televizive, që nuk res-
pektojnë distancën e sigurisë prej 2 me-
trash nga njëri-tjetri, dënohen me gjobë 
në masën 1 000 000 (një milion) lekë 

dhe, në rast përsëritjeje, iu shtohet edhe 
vendosja e bllokimit, të pjesshëm ose të 
plotë, të transmetimit nga media audio-
vizive si dhe bllokimi dhe/ose ndalimi 
i funksionimit të pajisjeve, pas marrjes 
së vendimit nga ministria përgjegjëse 
për shëndetësinë dhe zbatohet nga or-
gani kompetent.”. 

Ky formulim paraqet disa problem-
atika të theksuara kushtetuese:

Duke vlerësuar paraprakisht ro-
lin e medias përgjatë kësaj periudhe 
kur shtimi i hapësirave informuese dhe 
ndërgjegjësuese të qytetarëve është do-
mosdoshmëri, ashtu si dhe angazhimin 
e treguar prej tyre për dedikimin e 
hapësirës mediatike për këtë qëllim, në 

krahasim me sanksionet administra-
tive të vendosura në këtë dispozitë, re-
zulton se Këshilli i Ministrave dhe Ku-
vendi nuk kanë arritur të parashikojnë 
në mënyrë balancuar nevojën publike 
për këtë normë të re në raport me sank-
sionin administrativ.  Kufizimi për rua-
jtjen e një distance prej 2 metrash mid-
is të ftuarve në studiot televizive është 
një masë e detyrueshme dhe e mirëprit-
ur. Për këtë qëllim qeveria me këtë ndë-
rhyrje është në përmbushje të një nev-
oje të ligjshme dhe ajo konsiderohet 
e përshtatshme. Ndërkohë që, përveç 
rregullit, sanksioni i parashikuar pa-
raqet problematikë të theksuar sepse 
dukshëm është i vendosur në mënyrë 
shproporcionale.

Vendosja e sanksioneve administra-
tive në rast shkeljeje do të duhej të mer-
rte detyrimisht në konsideratë që thelbi 
i aktivitetit mediatik të mos cenohet në 
atë masë sa të shkaktojë pamundësinë e 
ushtrimit të tij. Kështu, Këshilli i Min-
istrave në propozimet e bëra e më pas 
Kuvendi gjatë shqyrtimit të tyre, do të 
duhej të kishin vlerësuar më mirë bal-
ancën midis interesit që synohet të 
mbrohet dhe të drejtave që kufizohen e 
sanksionohen, dhe kjo, pas analizës së 
argumenteve mbi rrethanat objektive që 
sollën këtë propozim në kuadër të le-
htësimit të masave dhe miratimit të tij 
nga Këshilli i Ministrave.

Propozimet për marrjen e masave 

konkrete, nisur nga aktet zyrtare që 
shoqërojnë aktin normativ, nuk sho-
qërohen me një analizë të plotë dhe të 
kujdesshme të vlerësimit të: propor-
cionalitetit të sanksionit; mënyrës së 
vendosjes së masës ndëshkuese; dhe 
ankimit të aktit.

Kuvendi duhet të qartësonte se ob-
jektivi që justifikon kufizimin e së dre-
jtës dhe ndëshkimin në rast shkelje-
je, është në raport logjik dhe të drejtë 
me masën ndëshkuese të parashikuar 
dhe aspak në tejkalim të tij. Për më 
tepër, do të duhej të parashikonte in-
strumentet logjistike që do të nevojiten 
për përcaktimin e shkeljes në mënyrë 
që, zbatimi i aktit të mos lerë vend për 
abuzim dhe të kthehet në një instru-
ment ndëshkimi jo objektiv në të ard-
hmen. Sanksioni financiar i përcak-
tuara në pikën 13, është jo vetëm në 
një nivel të lartë, por edhe i përcak-
tuar në mënyrë fikse, pa asnjë hapë-
sirë vlerësimi rast pas rasti për nive-
lin e masës së gjobës, duke mos lënë 
mundësi përshkallëzimi në varësi të 
nivelit të shkeljes së masave paranda-
luese të përhapjes së pandemisë. 

Edhe masat ndëshkuese në rast 
përsëritjeje, janë jo proporcionale në 
raport me shkeljen, në rastet kur shkel-
ja mund të kryhet në një emision apo 
program konkret, ndërkohë masa ad-
ministrative ndëshkimore parashiko-
het të aplikohet përkundrejt bllokim-
it të të gjithë aktivitetit mediatik të 
televizionit. Në këtë mënyrë masa 
ndëshkimore e parashikuar me efe-
kt përkundrejt bllokimit të vep-
rimtarisë për gjithë televizionin, e 
vendos subjektin mediatik në pa-
mundësi të ushtrimit të veprimtarisë 
së tij. Akoma më shqetësuese lidhur 
me këto masa ndëshkuese jopropor-
cionale, është fakti se, ato mund të 
merren nga ministria përgjegjëse 
për shëndetësinë, duke rritur rrezi-
kun për abuzime me këto masa, që 
do të çonin direkt në shkeljen e li-
risë së shprehjes dhe të drejtës për 
informim. Masat ndëshkuese jopro-
porcionale, mund të çojnë në ndësh-
kimin me pa të drejtë të mediave, 
jo më nga një organ i pavarur, por 
nga Ministria përgjegjëse për shën-
detësinë që përfaqëson vullnetin 
politik, duke ndikuar drejtpërdrejtë 
në cilësinë dhe objektivitetin e in-
formacionit, në këtë periudhë pan-
demie kur, informacioni objektiv 
ka shumë rëndësi për përmbushjen e 

përgjegjësive qytetare. Ndaj, këto masa 
ndëshkuese administrative të parashi-
kuara në këtë nen të aktit normativ, du-
het të rishikohen nga Kuvendi, për të 
mos cenuar të drejtën për informim dhe 
lirinë e shprehjes, të parashikuara në 
nenet 22 dhe 23 të Kushtetuës.

Në lidhje me çështjen e masave jo-
proporcionale administrative ndësh-
kuese që mund të aplikohen ndaj op-
eratorëve mediatikë apo subjekteve që 
ushtrojnë veprimtarinë në këtë fushë, 
është e nevojshme të evidentohet se, 
së fundmi Komisioni i Venecias ba-
zuar në kërkesën e Komitetit të Moni-
torimit në Asamblesë Parlamentare të 
Këshillit të Evropës ka dhënë Opin-
ionin nr. 980/2020 për ndryshimet lig-
jore të miratuara nga Kuvendi në ligjin 
nr. 97/2013  “Për mediat audiovizive 
në Republikën e Shqipërisë”. Këshilli 
i Ministrave dhe Kuvendi i Shqipërisë, 
duhet t’i referohen këtij dokumenti të 
vyer të Komisionit të Venecias edhe në 
këtë rast, me qëllim që referuar reko-
mandimeve dhe vlerësimeve që parash-
trohen aty, të rishikojë dhe përmirësojë 
edhe një herë aktin normativ lidhur me 
masat ndëshkuese administrative, që 
ato të jenë në një nivel të pranueshëm 
me realitetin shqiptar dhe proporcion-
al me gjendjen që ka diktuar marrjen e 
atyre masave.

Për gjithë sa u parashtrua më sipër, 
me qëllimin që, vendimmarrjet e 
natyrës rregullatore të propozuara të 
jenë në të njëjtën frymë solidariteti dhe 
ndihmese konkrete në kohët e vështira 
për shtetasit dhe ekonominë vendase; 
por njëkohësisht duke qenë i bindur se 
detyrimet sociale që mbart shteti për t’u 
ardhur në ndihmë të gjitha shtresave të 
popullsisë, por edhe subjekteve ekono-
mike, do të vlerësohen nga qever-
ia dhe ligjvënësi në formën e duhur; si 
dhe çdo masë kufizuese apo sanksion 
që vendoset në këtë periudhë pandem-
ia, duhet të mos cenojë të drejtat dhe li-
ritë kushtetutese, në bindje të Kushte-
tutës dhe në zbatim të nenit 85 pika 1 të 
saj, kam vendosur, kthimin për rishqyr-
tim të ligjit nr. 73/2020 “Për miratimin 
e aktit normativ, me fuqinë e ligjit, 
nr. 20, datë 20.5.2020, të Këshillit të 
Ministrave, ‘Për disa ndryshime dhe 
shtesa në aktin normativ nr. 3, datë 
15.3.2020, të Këshillit të Ministrave, 
‘Për marrjen e masave të veçanta ad-
ministrative gjatë kohëzgjatjes së pe-
riudhës së infeksionit të shkaktuar 
nga Covid-19’, të ndryshuar”.
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Rritja e rasteve me 
koronavirus, nisin 
përgatitjet, brenda javës 
hapet COVID2
 
Ministrja e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Ogerta Ma-
nastirliu, ka bërë të ditur se Spitali Universitar “Shefqet 
Ndroqi” do të rikthehet në spital COVID2. Nisur nga situ-
ata aktuale e rritjes së rasteve të infektuar me SARS COV2 
dhe pas konsultimit me Komitetin Teknik të Ekspertëve, Ma-
nastirliu deklaroi gjatë takimit me mjekët e këtij spitali se 
“Shefqet Ndroqi” është i përgatitur për të trajtuar pacientët 
me COVID19, pasi ka strukturë të dedikuar, kapacitete të 
shtuara sa i përket terapisë intensive dhe ekip profesion-
ist dhe me përvojë për trajtimin e të prekurve nga COV-
ID19. “Pas diskutimeve me Komitetin e Ekspertëve në Min-
istrinë e Shëndetësisë kemi vendosur që së shpejti, brenda 
pak ditësh, do të rihapim si spital COVID2, Spitalin ‘Shefqet 
Ndroqi’. Kemi zgjedhur të ndjekim këtë skenar, pra rihapjen 
e “Shefqet Ndroqit” si spital COVID2 për disa arsye. Për ar-
sye të kapacitetetve, të infrakstukturës të dedikuar që ky spi-
tal ka, të ekipit të specializuar që ky spital ofron dhe ekspe-
riencës dhe ekspertizës që ka fituar edhe përgjatë fazës së 
parë, kur ky spital ishte i dedikuar për trajtimin e pacientëve 
me COVID”, tha Manastriliu. Duke vlerësuar punën e spe-
cializuar të spitalit “Shefqet Ndroqi”, Manastirliu tha se shër-
bimet dhe pacientët e këtij spitali, së bashku me një pjesë 
të stafit do të zhvendosen në një pavion të dedikuar tek 
ish-Kirurgjitë në QSUT. “Jemi duke u organizuar për të gji-
tha hapat që nevojiten, në mënyrë që shërbimi për pacientët 
që vuajnë nga sëmundje të mushkërive të mos mungojë. Ata 
do të trajtohen në QSUT, ku ka një kapacitet të dedikuar me 
një numër shtretërish të përcaktuar në ish-spitalin e kirurg-
jisë, për sëmundjet pneumologjike”, – tha Manastriliu.

Rekord i rasteve me 
koronavirus në Shqipëri, 
shënohen 117 persona 
të prekur në 24 orë
Kjo javë nis me një tjetër 

rekord të rasteve të reja 
me Covid. Në 24 orët e 
fudit janë regjistruar 117 

raste pozitive me Covid-19 nga 585 
testime të kryera. Ndërkohë kanë 
humbur jetën edhe dy pacientë, një 
70-vjeçare nga Tirana dhe një pa-
cient 66-vjeçar nga Shkodra, me së-
mundje bashkëshoqëruse. Dr. Euge-
na Tomini nga Instituti i Shëndetit 
Publik foli për një situatë serioze 
epidemiologjike e Covid 19 në të 
gjitha elementët e vlerësimit të saj.

Deklarata e Tominit:
Java që lamë pas ka treguar një 

trend të rritur të rasteve të konfir-
muara pozitive, rritje të shtrimeve 
në spital, pacientëve që kanë pasur 
nevojë për trajtim në terapi inten-

sive por edhe pacientë të intubuar. 
Fatkeqësisht kemi pasur edhe rritje 
të qytetarëve që kanë humbur jetën. 
Aktualisht kemi transmetim komu-
nitar të përhapjes së virusit në disa 
bashki të vendit. Është një situatë 
serioze epidemiologjike e Covid 19 
në të gjitha elementët e vlerësim-
it të saj. Kjo situatë kërkon reflek-
tim nga ana e qytetarëve për të mos 
e ulur vigjilencën, duke respektu-
ar masat e vendosura, dhe bizneset 
duke zbatuar protokollet e sigurisë.

Ndërkohë situata në spitalin in-
fektiv vijon të paraqitet e rënduar. 
Në 24 orët e fundit ka shtim të pa-
cienteve të shtruar, ku aktualisht 
janë 85 pacientë në spital, 10 pa-
cientë janë në terapi intensive dhe 4 
prej tyre janë të intubuar, në gjend-
je të rëndë. Gjatë 24 orëve të fun-

dit janë kryer 585 testime për të dy-
shuar të prekur me COVID19, nga 
të cilat janë konfirmuar 117 raste 
pozitive.

Shpërndarja gjeografike e raste-
ve është si vijon: 41 raste në Tiranë, 
nga 9 raste në Shkodër, Kavajë, 7 
në Korçë, nga 6 raste Pukë, Lezhë, 
nga 5 raste Durrës, Kurbin, nga 4 
raste në Krujë, Mirditë, Tropojë, 
3 në Fier, nga 2 raste në Kolonjë, 
Lushnje, Vlorë, Mat, dhe nga 1 rast 
në Memaliaj, Ura Vajgurore, Pogra-
dec, Kamëz, Berat, Elbasan.

Në 24 orët e fundit janë shëru-
ar 68 qytetarë, duke e çuar në 2014 
numrin e të shëruarve që nga filli-
mi i epidemisë. Në vendin tonë ak-
tualisht janë 1462 persona aktivë 
me COVID19, kryesisht në Tiranë, 
Shkodër, Krujë, Durrës.

Koni: Ndershëria, arma më 
e suksesshme kundër pandemisë!
Mjeku urolog, Artan Koni, ka reaguar 
sërish lidhur mbi shtimin e numrit të per-
sonave të prekur me Covid në Shqipëri. 
Mjeku shkruan se ndershmëria është 
arma më e sukseshme ndaj pandemisë.

Qëndrimi i mjekut
Grafiket zyrtare na tregojne se hapja e 

kontrolluar nuk shton numrin e rasteve, 
dhe se fajin nuk e kane njerezit. Deklara-
ta te tilla nuk duhen marre seriozisht. 
Grafiku i Italise eshte ai tipik i nje pande-
mie. Ne kulmin e pandemise kishin mesa-
tarisht 5000 raste. Pas hapjes se kontroll-
uar, kane mesatarisht 250 raste ne 24 ore. 
Per ta thjeshtuar, ne kulmin e pandemise 
kemi mesatarisht 20 here me shume raste. 
Le te shohim tani cfare ndodh me grafi-
kun shqiptar:

Pas hapjes, kemi mesatarisht 75 raste 
ne 24 ore. Ne kulmin e pandemise, nor-
malisht, duhet te kishim mesatarisht 1500 
raste (20 here me shume). Ne fakt, na es-
hte thene se kishim mesatarisht 20 raste 
ne 24 ore. Deshira per te pasur me cdo 
kusht nje histori suksesi, na erresoi syte e 
po na nxjerr ne pah cdo dite e me shume, 
pa-aftesine tone ne menaxhimin e situ-
ates. Celesi i suksesit ne menaxhimin e 
ketyre situatave eshte perhere ndersh-
meria. Imagjinoni cfare do ndodhte nese 

do ishim te ndershem:
Ne pikun e pandemise do rapor-

tonim mesatarisht 1500 raste ne dite. Ben 
sens, eshte pandemi fundja, populli do 
mirekuptonte edhe ate kárantine spek-
takolare. Asnjehere nuk e kuptuam perse 
duhej kárantine kur kishim 20 raste ne 
rang kombetar.

Do pohonim me plot gojen se “kemi 
mangesi ne testime”. Nuk eshte fun-
di i botes, kete gje pohoi edhe ministri 
francez i shendetesise. Populli perseri do 

e mirekuptonte, sepse e di shume mire 
qe testet nuk prodhohen ne Shqiperi…
dhe ne castin e nje pandemie globale, es-
hte llogjike te kesh mangesi te tilla. Kurre 
nuk e kuptuam perse nuk patem mangesi 
ne testime, ne nje kohe kur e gjithe bota 
kishte.

Do pohonim se laboratori i ISHP-se 
nuk na mjafton, dhe do mobilizonim te 
gjithe laboratoret e tjere ne vend, si shtet-
erore ashtu edhe ata private. Asnjehere 
nuk u komentua shkresa e ISHP-se dre-
jtuar minsitrise ku thuhej: “nuk kemi 
kapacietet te mjaftueshem per testime”.

Do pohonim se kemi mangesi res-
piratoresh, dorezash, veshjesh speciale, 
maskash etj…eshte pandemi fundja, pop-
ulli do e mirekuptonte. Mangesi te tilla u 
hasen edhe ne vendet me te zhvilluara, jo 
më ketu tek ne.

Ndershmeria do e nxirrte minis-
trine e shendetesise me te suksesshme ne 
menaxhimin e situates. Nga ana tjeter, 
ndershmeria do shtonte presionin pop-
ullor per te alokuar me shume fonde per 
pandemine…fonde te cilat duhet te mer-
reshin nga koncesione, tendera apo nga 
projekte te tjera dytesore, si ata 3D qe 
shohim shpesh neper lajme. Nese nuk sil-
lemi me ndershmeri gjate nje emergjence 
kombetare, kur do sillemi ??

Sociale

2 të vdekur në një ditë 

Zëdhënësja e ministrisë

Artan Koni
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Përmbaruesi Gjyqësor Altin Vako, shpall 
Ankandin e Dytë për pasurinë:

 Lloji i pronës: Njësi me sip. 170 m².
 Vendi i ndodhjes: Durrës.
 Agjencia Shtetërore e Kadastrës, 
Drejtoria Vendore Durrës, Zona Kadastrale: 
8514, Numri i Pasurisë: 4/209-N6, Volumi 
20, Faqe 221.

Në pronësi të Znj. Natasha Veli Greva dhe 
Z. Maksim Lutfi Greva

Vendosur Hipotekë Ligjore në favor të 
Banka e Tiranës Sh.a.

Çmimi me të cilin fillon ankandi është: 

142,800 (njëqind e dyzet e dy mijë e 
tetëqind) EURO.

Ankandi do të qëndrojë i hapur për afatin 
kohor 30 - ditor dhe procesi përfundimtar 
i zhvillimit të ankandit do të kryhet në 
datën 10.08.2020 duke u mbyllur ne oren 
16.00 me mbarimin e orarit zyrtar.

Secili ofertues duhet të depozitojë bashkë 
me kërkesën për pjesëmarrjen në ankand 
edhe garancinë prej 10% të çmimit fillestar 
në llogarinë bankare të Personit Fizik Altin 
Vako prane “Banka e Tiranës” Sh.a., në Nr. e 
Llogarisë: 0120-319924-101  dhe IBAN: IBAN: 
AL70 2061 1028 0000 1203 1992 4101.

SHPALLJE ANKANDI

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E PËRMBARUESVE 

GJYQËSORË PRIVATË

Ekspertja e Task Forces anti-
covid ne PD  Liljana Shyqyriu 
deklaroi dje se kemi të bëjmë 
me një situatë që po precipi-
ton rrezikshem. “Sot pame se 
nje rritje e lehte e numrit te tes-
timeve te kryera çoi menjehere 
ne nje rritje mbi 30% te numrit 
te personave te diagnostikuar 
me COVID-19. Dita e sotme 
ka edhe numrin me te larte te 
te infektuarve qe prej fillimit te epidemise. Kjo prov-
on ate qe eshte perseritur cdo dite nga ekspertet e 
PD se sa me shume te testosh  aq me shume raste te 
personave te infektuar do te zbulohen. Por nuk tes-
tohet sepse me njohjen e siuates se vertete te epi-
demise, del ne pah edhe deshtimi dhe keqmenax-
himi qe i eshte bere kesaj pandemie qe ne fillimet 
e saj.  Demi shendetesor, psikologjik, social dhe 
ekonomik ne jeten e shqiptareve eshte duke u ren-
duar pikerisht nga papergjegjshmeria dhe munge-
sa e masave nga ana e Autoriteteve Shendetesore.  
Ajo qe eshte lene ne harrese prej tyre eshte siguria 
e jetes se qytetareve.”, tha ajo. 

Më tej Shyqyriu theksoi se nevoja per tu testuar 

kete here po kerkohet nga vete 
qytetaret te cilet jane duke pro-
vuar per fatin e keq pasojat e nje 
mungese planifkimi per testime 
sipas nevoje dhe mungesen e 
nje strategjie kontrolli per epi-
demine. 

“I gjithe testimi u perqen-
drua ne nje laborator te vetem 
te kontrolluar ne te gjithe funk-
sionimin e tij nga komiteti poli-

tik i shurdher.  Ne te gjithe boten  jane ngritur dhjetera 
qendra testimi prane njesive te kujdesit shendetesor 
apo prane qendrave te banimit ne menyre qe te gjithe 
qytetaret qe duan te testohen te kene aksesin on line 
per te prenotuar kryerjen e testimit.  Tek ne u nder-
tua sistem on line per te marre leje te dalesh nga shte-
pia por nuk mund te ishte ky akses per te mundesuar 
testimin. Mbas nje izolimi total e vetmja strategji qe 
ju ofrua shqiptareve ishte pamundesia per te levizur  
ne vendet e BE-se. Ky eshte izolimi i dyte i tyre por 
kete here jo brenda shtepise por brenda nje shtepie te 
madhe qe po izolohet cdo dite e me shume. Qeveria 
eshte dorezuar perballe kesaj epidemie dhe po e le vi-
rusin ne renie te lire.”, tha ajo.

Ekspertja e Task Forces anticovid në PD

Sociale

Nga Bardh Spahia

Ky është roli që po mbajnë fatkeqë-
sisht autoritetet që prej 8 Mar-
sit! E qartë është se Edi Rama ka 
dështuar në menaxhimin e situatës 

së krijuar nga COVID-19! Javët e mbylljes së 
shqiptarëve nuk u shfrytëzuan për ndërtimin 
e një strategjie konkrete pas hapjes, pasi u bë 
e qartë se tashmë do bashkëjetohet edhe me 
këtë virus. 

Apatia për të reaguar dhe numri ende i ulët 
i testimeve, kur situata ka dalë jashtë kontrol-
lit, për shkak të mungesës së një strategjie ka 
bërë që shifrat të rriten shumë më tepër se në 
muajt e parë të pandemisë. Këto shifra në rri-
tje po bëjnë që Shqipëria të mbetet në listën e 
vendeve që e kanë të ndaluar hyrjen në ven-
det e BE.

Në këtë panoramë, Edi Rama hesht edhe 
pse numri i viktimave rritet për ditë, edhe 
pse virusi tashmë ndodhet në pothuaj cdo 
institucion publik! Heshtja në fakt zbulon 
mungesën e një plani konkret, të cilin qever-
ia duhej ta kishte gati e ta ndante me qyte-
tarët. Në këtë mënyrë secili do kishte ro-
lin e vet të qartë. Sic shihet llogari I kërkohet 
vetëm qytetarëve, nga institucione që vetë 
kanë shkelur protokollet e janë bërë të pasig-
urta për shëndetin e qytetarëve! Eshtë skan-
daloze që Shqipëria të ketë kaq shumë vatra 

infeksioni, të zbuluara jo nga gjurmimi, teksa 
paguhen kontrata PPP për shëndetësinë!!!!

Vetë institucionet e kujdesit shëndetësor 
janë vatra të nxehta infeksioni dhe hesht-
ja apo mohimi i këtij realiteti, bën dyfish 
përgjegjës ata që paguhen për sigurinë shën-
detësore të qytetarëve!

Dështimi i Edi Ramës nuk mund të mb-
ulohet me lajmet e hidhura që përcillen cdo 
ditë nga ministria e shëndetësisë! Ajo nuk 
është punë! Eshtë indiferencë dhe terror pub-
lik, ndërsa duhet vepruar sa më shpejt me një 
strategji për të stabilizuar së pari këtë situatë!

Një grup kërkuesish shkencorë nga SHBA, 
Meksika, Spanja dhe Italia, që punojnë për 
Institutin e Teknologjisë së Masaçusetsit, 
janë bashkuar për të zhvilluar një metodë të 
re për të kuptuar nëse një person është apo 
jo i prekur nga koronavirusi vetëm nga tin-
gulli i kollës së tij. Shkencëtarët po grum-
bullojnë audio nga kolla e mijëra personave 
të grupmoshave të ndryshme, me apo pa 
Covid-19. Tingujt do të analizohen me një 
algoritëm që do të dallojë kollën e diku-

jt me koronavirus nga kolla e dikujt që nuk 
është infektuar. Bárbara Vizmanos, ud-
hëheqësja e projektit, shpjegon: “Të dhënat 
që kemi mbledhur do të krijojnë një sistem 
inteligjence artificiale që do të identifikojë 
kollën e personave të infektuar”. Pritet që 
algoritmi të jetë i disponueshëm si një ap-
likacion që mund të shkarkohet falas në ce-
lular. Ai do të lejojë regjistrimin e kollës 
dhe do të tregojë nëse je prekur apo jo nga 
Covid-19.

Liljana Shyqyriu: Qytetarët 
kërkojnë të testohen. Qeveria 
nuk u përgjigjet pasi u zbulohet 
dështimi me menaxhimin

Qeveria e dështuar, si 
lajmëtare vakie e pa strategji!

Krijohet algoritmi që identifikon 
koronavirusin përmes kollës
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Kulturë

Mehdi Malkaj ironizon, kineasti Budina: 

“...qytetarët të ngrenë zërin dhe mos të rrinë “squk”

Në kallzimin e gjashtë të bërë nga Aleanca të pranishëm kanë qenë mjaft aktivistë për çështjen e Teatrit, si dhe 
aktorët që kanë mbajtur rezistencën, si Mehdi Malkaj, Edmond Budina, Adriana Tolka etj. Nuk ka kaluar kjo situatë 

pa u ironizuar, si gjithnjë nga Malkaj:“Unë jam tende, ti je tender, ai është tender. Ne jemi tendera, ju jeni tendera, ata 
janë tendera”. Ndërsa kineasti Edmond Budina u shpreh se: “Ne jemi të vendosur për ta çuar deri në fund këtë krim që 
është kryer kundër kulturës kombëtare, - tha ai. -  Këtu nuk ka peshq të mëdhenj, ka peshkaqenë të mëdhenj, ndaj ne 
jemi të vendosur për ta çuar deri në fund këtë akt kriminal dhe ata duhet të paguajnë për këtë krim. Ne jemi këtu do 
të do të vazhdojë do të insistojmë në SPAK. Akuza e Teatrit nuk mbahet vetëm me kallëzime. Ne kemi kallëzuar edhe 
për vrasje në tentativë, korrupsion, dhe ka shumë ligje që janë shkelur e kjo nuk është vetëm për ta mbajtur gjallë, por 
që qytetarët të ngrenë zërin dhe mos të rrinë “squk”. Shikoni dhe rastin e Bechetti: janë 110 milionë euro që duhet t’i 
pagujamë ne. Pse duhet t’i paguajmë ne?! T’i paguajnë ata njerëz që e kanë kryer! Edhe në rastin e shembjes së Teatrit 
Kombëtar, shkeljet janë të jashtëzakonshme, ndaj ne do të jemi këtu e do të jemi këtu.”

Aleanca për Mbrojtjen e Teatrit ka 
kallzuar, dje, në SPAK Kryeminis-
trin Edi Rama, Kryetarin e Bash-
kisë Erion Veliaj, Administratorin e 

kompanisë FUSHA SHPK Shkëlqim Fusha si 
dhe arkitektin danez Bjarke Ingels, për shkatër-
rimin e godinës së Teatrit Kombëtar. 

Si rrjedhim i kësaj, AMT ka kërkuar 
gjithashtu masën e sekuestros preventive ndaj 
projektit danez, i cili konsiderohet se mund të 
zgjerojë pasojat e veprave penale të kryera, si 
dhe mund të lehtësojë apo nxisë vepra të tjera 
të tilla.

Ky është kallzimi i gjashtë, që po dorëzohet 
në SPAK për shembjen e teatrit, ndërsa aktiv-
istët, janë shprehur se nuk do të tërhiqen nga 
kauza e nisur. Ata kanë deklaruar dje se pavar-
sisht kallzimeve të njëpasnjëshme, deri tani 
nuk kanë asnjë sinjal, informacion më shumë 
nga zyrat e SPAK, veç deklarimit se “hetimet 
kanë nisur”. 

Avokatja Adriana Kalaja tha se “objekti i 
këtij kallëzimi është vendosja e sekuestros mbi 
projektin e realizuar për ndërtimin e Teatrit të 
ri nga Bjarke Ingels dhe nga ana tjetër është 
pezullimi i procedurave të tenderit që ka hapur 
Bashkia Tiranë në kundërshtim të plotë me dis-
pozitat ligjore në zonën e Teatrit të ri.

Ndërsa në deklaratën e dhënë për mediat, 
Aleanca shënon se: “Kjo kërkesë e bërë nga 
ana jonë është në përputhje me nenin 274 të 
Kodit të Procedurës Penale, dhe mbështetet në 
faktin se jemi përpara një projekti që ka shër-
byer si mjet për kryerjen e veprës penale. 

Vendosja e kësaj sekuestroje, do të ishte një 
masë që do të parandalonte pasojat e parekupe-
rueshme dhe jashtëzakonisht të dëmshme për 
interesin publik që ka realizimi i këtij projekti”.

Nga ana tjetër, referuar faktit se Bashkia e 
Tiranës, në shkelje të plotë të akteve ligjore në 
fuqi, ka hapur garën për projektin e ndërtim-
it të Teatrit të Ri, Aleanca përmes deklaratës 
shprehet se ka kërkuar edhe pezullimin e 
procedurave të tenderit për këtë projekt, deri 
në zbardhjen e hetimeve dhe zgjidhjen për-
fundimtare të çështjes. Kjo masë, do të ndër-
priste procesin për fillimin e punimeve derisa 
çështja të ketë përfunduar, gjë që do të krijojë 
mundësitë për rindërtimin e Teatrit, ashtu siç 
ishte, aty ku ishte.

AMT e kallëzon Ramën, Veliajn, Fushën 
dhe Ingels se kanë kanë shkelur në bash-
këpunim me njeri tjetrin edhe akte ligjore si: 
Ligji Nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurim-
in publik” i ndryshuar; Ligji Nr. 9367 datë 
07.04.2005, për “Parandalimin e Konfliktit të 
Interesave në Ushtrimin e Funksioneve Pub-
like”; VKM Nr.914 datë 29.12.2014 “Për mira-
timin e rregullave të prokurimit publik”.

Me anë të këtij kallëzimi AMT merr përsipër 
të përcjellë zërin e artistëve dhe qytetarëve që 
besojnë se ligji është një dhe i barabartë për të 
gjithë dhe se zbatimi i tij është e vetmja mundë-
si që kjo shoqëri të ecë përpara. 

Aleanca për Mbrojtjen e Teatrit, ka kallzuar dje në SPAK Kryeministrin Edi Rama, Kryetarin e Bashkisë Erion Veliaj, 
Administratorin e kompanisë FUSHA SHPK Shkëlqim Fusha si dhe arkitektin danez Bjarke Ingels, për shkatërrimin e 
godinës së Teatrit Kombëtar. Ky është kallzimi i gjashtë, që po dorëzohet në SPAK për shembjen e teatrit, ndërsa aktiv-
istët, janë shprehur se nuk do të tërhiqen nga kauza e nisur. Ata kanë deklaruar dje se pavarsisht kallzimeve të njëpasn-
jëshme, deri tani nuk kanë asnjë sinjal, informacion më shumë nga zyrat e SPAK, veç deklarimit se “hetimet kanë nisur”

Kallzimi i gjashtë nga Aleanca e Teatrit
Dosja për Ramën dhe Veliajn në SPAK, 
kërkohet sekuestro mbi projektin danez

“AMT, bëhet gjithashtu zëri atyre artistëve 
dhe qytetarëve që kundërshtojnë me forcë re-
alizimin e këtij projekti i cili është ngritur i 
tëri mbi një aferë korruptive që, veç të tjerash, 
ka një kosto të parekuperueshme për kulturën 
shqiptare. Faktet e bëra publike deri më tani 
në 5 kallëzimet e AMT-së, do të mjaftonin që 
vetë organi i prokurorisë të kishte nisur hetim 
kryesisht për këtë çështje, duke përmbushur në 
këtë mënyrë përgjegjësitë e veta kushtetuese 
dhe ligjore. Me këtë çështje, SPAK ka ras-
tin t’iu provojë qytetarëve se kjo prokurori, e 
ngritur posaçërisht për të hetuar krimin e zyr-
tarëve të lartë, ka përkushtimin e plotë për ta 
kryer misionin e saj. Ajo ka në dorë, jo vetëm 
ndëshkimin e abuzuesve, gjë që do ti kryente 
një shërbim të rëndësishëm vendit, por edhe 
shpëtimin dhe rikthimin e një monumenti 
të rëndësishëm historik e kulturor, të njohur 
tashmë ndërkombëtarisht.”

Aktivistët të organizua rnë lëvizjen e Ale-
ancës për Teatrin, ashtu siç e kanë nënshkru-
ar në deklaratën e djeshme, thonë se “mbeten 
të vendosur ta ndjekë këtë çështje, në të gjitha 
instancat përkatëse brenda dhe jashtë vendit, 
duke kërkuar me ngulm vendosjen e drejtësisë 
si dhe rikthimin e Teatrit në hijeshinë e tij të 
plotë, si ditën kur u ndërtua”.
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Ka përfunduar interv-
istimi i Presidentit të 
Kosovës Hashim Thaçi 
nga Gjykata Speciale në 

Hagë. Në një prononcim të shkurtër 
për mediat, Thaçi tha se iu përgjigj 
interesimit pyetjeve të prokurorëve 
për UÇK-në. 

 “Unë sot kam dëgjuar shkëmbi-
met e teknikaliteteve të ndryshme në 
mes të avokatit, zotit Pierre-Rich-
ard Prosper dhe prokurorëve. Do 
të thotë çështje sqaruese, teknike. 
E, në të njëjtën kohë, edhe ato fill-
estaret të interesimit të prokurorëve 
për Ushtrinë Çlirimtare të Kosovës. 
Kështu që, intervistimi do të vazh-
dojë nesër”.- tha ai. 

Prononcimi
Para se të hynte në objektin e 

Prokurorisë Speciale për intervis-
tim, presidenti Thaçi deklaroi se 
është i bindur se nga kjo sfidë do të 
dalë i suksesshëm dhe aktakuzën 
për krime lufte, e cilësoi si “çmim 
për lirinë”. “Sot jam këtu në re-

spekt të ëndrrës time dhe për atë 
që kam luftuar, një Kosovë të lirë 
dhe të pavarur, bazuar në të drejta 
të barabarta dhe në sundimin e lig-

jit. Jam gati të përballem me sfidat 
e reja dhe të fitoj, për djalin tim, për 
familjen time dhe për vendin tim. 
Askush nuk mund ta rishkruajë his-

torinë. Ky është çmimi i lirisë. Unë 
besoj në paqe, në të vërtetën dhe në 
drejtësi. Unë besoj në dialog dhe 
në marrëdhënie të mira me ven-

det fqinje. Kosova është një histori 
suksesi dhe unë jam shumë krenar. 
Destinacioni i Kosovës është in-
tegrimi në Bashkimin Evropian, 
NATO dhe marrëdhëniet e mira me 
SHBA,” deklaroi Thaçi.

Më 24 qershor, Zyra e Proku-
rorit të Specializuar ka njoftuar se 
më 24 prill u ka dërguar Dhomave 
të Specializuara të Kosovës, me 
seli në Hagë, një aktakuzë me dh-
jetë pika për shqyrtim, në të cilën 
presidenti Thaçi, kryetari i Partisë 
Demokratike të Kosovës, Kadri Ve-
seli, dhe të tjerë, akuzohen për një 
sërë krimesh kundër njerëzimit dhe 
krimesh lufte, ndër të cilat: vrasje 
e paligjshme, zhdukje e detyruar e 
personave, përndjekje dhe tortura.

Thaçi më herët ka deklaruar se 
do të japë dorëheqje nga posti i 
presidentit, nëse aktakuza ndaj tij 
konfirmohet. Gjykatësi i procedurës 
paraprake ka maksimum gjashtë 
muaj kohë, nga muaji prill, për të 
konfirmuar ose hedhur poshtë ak-
takuzën.

Thaçi pas intervistimit në Hagë: Iu përgjigja interesimit 
të prokurorëve për UÇK-në, do të vazhdojmë nesër

Rajoni
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Çfarë sëmundjesh mund 
të shfaqen në stomak? 

Në stomak mund të shfaqen disa 
lloje sëmundjesh si gastrit akut 
dhe kronik, ulcera dhe hiperaci-
det. Në sëmundjen e gastritit akut, 
cipa e stomakut infektohet, pezma-
tohet. Gjithashtu, cipa e stomakut, 
dobësohet nën veprimin e mikroor-
ganizmave, nga substancat kimike, 
nga ushqimet e prishura dhe sido-
mos kur veprohet kundra rregullave 
të higjienës.
Si ndikon ushqyerja në gastritin akut? 

Mënyra e të ushqyerit dhe ush-
qimi që konsumon çdo njëri është 
janë shkaktarët kryesorë të kësaj 
sëmundjeje. Ngrënia e tepruar, 
mospërtypja mirë e ushqimit nga 
goja, kur përdoren ushqime të rën-
da, të nxehta, të ftohta, ngacmuese, 
shumë të ëmbla, mish, peshk, patate, 
perime të kalbura, duhan, alkool, 
hudhra, kafe, salcë, shkaktojnë gas-
trit akut. Gastriti akut ka këto shen-
ja dobësim trupor, të vjella, dhimbje 
në pjesën e sipërme të barkut, ndje-
si thartire dhe djegie në stomak. Gas-
triti kronik është pezmatimi i stoma-
kut për një kohë të gjatë, si pasojë e 
proceseve akute, sidomos kur stoma-
ku rëndohet me ushqime të tepërta, të 
nxehta dhe të forta. Sëmundja shkak-
tohet nga humbja e oreksit, të vjel-
lat, rëndimi i ushqimit në bark, thar-
tia në stomak, dhimbjet e kokës, etj. 
Ulcera e stomakut shkaktohet si pa-
sojë e gastritit kronik, ku zhvillo-
hen puçrra në cipën e stomakut, ose 
në pjesën fillestare të zorrës së hol-
lë (duoden). Kjo është një sëmund-
je nga e cila stomaku preket më 
shpesh.
Djathë dhe qumësht 

Për ulcerën në mjekësinë pop-
ullore përdoret kjo metodë kurimi. 
Merrni 1 kg djathë të ri pa kripë, 1 
kg qumësht të zier dhe të ftohtë. I 
përzieni bashkë derisa të formohet 
një formë kremi. Përgatesën e mba-
ni në një enë plastike në frigorifer 
dhe e konsumoni çdo vakt nga një 
lugë gjelle para buke.
Nenexhik 

Një lugë çaj nenexhik i copëtuar 
e vendosni në një copë leukoplas-
ti, të cilin duhet ta ngjisni mbi kër-
thizë. Leukoplastin duhet ta mbani 
aty për disa orë derisa t’u pushojë 
dhimbja e barkut nga shqetësimet e 
stomakut.

Lakra turshi 
Lëngu i lakrave turshi ka dhënë 

rezultate të mira për sëmundjet e 
stomakut dhe për ulcerën. Ky lëng 
duhet të pihet çdo 2 orë nga 1 lugë 
gjelle për 1-2 muaj rresht. Gjatë këtij 
mjekimi nuk duhet të pihen pije 
alkoolike dhe duhan, kurse qumësht 
dhe lëngje frutash mund të pini sipas 
dëshirës.
Panxhari i kuq 

Për shërimin e stomakut, merrni 
50 gr lëng panxhar të kuq, 50 gr lëng 
patatesh të shtrydhura, 50 gr lëng bo-
ronicë. Këto përzihen në një enë dhe 
lihen aty për 7 ditë rresht. Ky lëng 
përdoret për mjekimin e gastriteve, 
hiperacideve, si dhe për shërimin e 
ulcerave në stomak e duoden.
Përzierje bimësh 

Për mjekimin e gastriteve hiper-
acide përdoret kjo kurë. Merrni 10 gr 
rrënjë çikoreje, 10 gr fruta të dëllinjës 
së zezë, 30 gr hithra gjethe, 30 gr bar 
pelini. Merrni 2 lugë çaj nga kjo për-
zierje dhe e valoni më 1 gotë ujë për 
15 min. Ky çaj pihet nga 2 gotë çaji 
në ditë.
Lule basani 

Në 2 litra ujë hidhni 3-4 lule basa-
ni të thara e të grimcuara. Këto i zie-
ni për 20-30 minuta. Pasi përgatesa 

të ftohët e kulloni dhe shtrydhni. Çaji 
pihet gjatë ditës nga 1 ose 2 gotë ujë, 
pak i vakët dhe i ëmbëlsuar sipas dës-
hirës.
Majdanoz 

Merrni 1 lugë gjelle majdanoz, 
po 1 lugë gjelle rrënjë grami dhe një 
dorë mustaqe misri. Përzierjen e zie-
ni për me 3 gota uji për 15-20 minu-
ta. Përgatesa pihet 2 herë në ditë nga 
1 gotë e gjysmë uji para buke për 5-6 
ditë rresht.
Raki 

Për mjekimin e ulcerës, merrni 
çdo mëngjes esëll 30-40 gr raki rru-
shi të fortë 19 gradë. Kjo pihet me gl-
lënjka. Gjysmë orë pas pirjes së raki-
së hani 1 lugë gjelle me mjaltë, kurse 
në darkë para gjumit, merrni 1 lugë 
gjelle me vaj lule basani. Mjekimi 
vazhdon për 30-40 ditë.
Hudhra 

Njerëzit që konsumojnë shumë 
hudhrën janë më pak të prekur nga 
sëmundja e ulcerës në stomak. Ajo ka 
veti dezinfektuese. Hudhra mund të 
konsumohet e gatuar, e njomë, por 
edhe e thatë. Në rastet kur ajo ga-
tuhet, mundësisht jo shumë të butë, 
por më e mira do ishte të skuqet 
fare pak për të mos i humbur vle-
rat e saj.

Alkooli 
Personat që prekën më shpesh 

nga sëmundja e ulcerës në stomak 
janë meshkujt. Kjo vihet re sidomos 
të ata që konsumojnë në mënyrë të 
rregullt pijet alkoolike. Ende nuk 
është zbuluar së cilat janë shkaqet.
Aspirina 

Njerëzit që vuajnë nga ulce-
ra në stomak dhe që janë përdor-
ues të pijeve alkoolike duhet të tre-
gojnë kujdes. Alkooli i marrë me 
aspirinën ose analgjezitë të ngja-
shëm rrit rrezikun për gjakrrjedhje 
nga stomaku.

Kafeja 
Të sëmurëve, që vuajnë nga ul-

cera në stomak, u ndalohet rrep-
tësisht pirja e kafesë. Madje, nuk 
u rekomandohet të konsumojnë as 
produkte që kanë në përbërje të tyre 
kafenë. Konsumimi i saj çon në ke-
qësim të shëndetit.

Ulliri veti kuruese për stomakun
Jo më kot, ulliri është cilësuar si 

një ndër bimët mrekulluese. Gjethet 
e ullirit dhe lëvoret e degëve 
përmbajnë taninë dhe kanë shije të 
hidhur. Ato kanë veti rrudhëse, to-
nike dhe antipiretike. Përdoren me 
rezultate shumë të mira kundër ar-
teriosklerozës, tensionit të lartë të 
gjakut dhe në rastet e sëmundjeve 
me temperaturë. Ato kanë veti di-
rekte dhe pakësojnë sasinë e sheqe-
rit në gjak.

Kuron
1-Arteriosklerozën 

2-Tensionin e lartë 

3-Ul temperaturën e lartë 
4-Pakëson sasinë e sheqerit në gjak 
5-Rregullon metabolizmi 
6-Rekomandohet për ekzemat në 
lëkurë

Bananet ulin aciditetin e stomakut
Bananet janë shumë të rëndësi-

shme në përdorimin kundër he-
morragjisë cerebrale, po ashtu ato 
ulin tensionin e lartë, ulin acidite-
tin e stomakut, si dhe ndihmojnë 
kundër diarresë. Në qoftë se vuani 
nga tensioni i lartë, duhet të men-
doni gjithmonë për frytin tropikal 
të bananes. Dielli është ai që ngre 
tensionin, ndërsa banania bën të 
kundërtën e tij. Studimet kanë tre-
guar se banania është një frutë 
shumë e pasur me kalium, dhe si 
e tillë ajo ndihmon në uljen e rre-
zikut të hemorragjisë cerebrale. 
Banania është burim kaliumi, një 
frutë e tillë ka 396 miligramë ose 
11 për qind të mineraleve të ne-
vojshme të një dite. “Dy deri tre 
banane në ditë janë optimale”, 
thotë Biofisikanti David young. 
Nëpërmjet kësaj frute ndodh ulja 
e ndjeshme, që shkakton kundër 
aciditetit të lartë në stomak. Bana-
nia mbron stomakun, pasi arrin të 
bllokojë bakteret që mund të jenë 
aktive në të.

Kuron
1-Ulin tensionin e lartë 

2-Janë kundër diarresë 
3-Ul rrezikun e hemorragjisë cere-
brale 
4-Banania mbron stomakun

Çfarë duhet të 
kenë kujdes 
personat që 
vuajnë nga 
stomaku

Kurat popullore 
që shërojnë 
sëmundjet 
e stomakut
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Edhe pse hani pak dhe lëvizni 
shumë, prapë nuk mund të hi-
qni qafe shtresat e dhjamit në 
stomak. Ndoshta, për të gjitha 

këto fajtor është kripa. Ky mineral lidh 
ujin dhe me këtë fryn fibrat. Njëra nga 
zonat më të shpeshta ku grumbullohen 
kilet e tepërta, është stomaku dhe, çka 
është më e tmerrshmja, më vonë kilet e 
tepërta nga kjo zonë vështirë hiqen. Nëse 
filloni dietë pa ushtrime, do të humbisni 
kilogramë, por stomaku do të jetë i lësh-
uar. Nëse vetëm ushtroni dhe vazhdo-
ni të hani ushqime të njelmëta të dimrit, 
nuk do të arrini shumë sukses. Ushtrimet 
e sugjeruara, ushqimi dhe truket, të cilat 
do t’u ndihmojnë të humbni në peshë.
Pini ujë të pa gazuar

Asgjë më lehtë se kjo: evitoni pijet e 
gazuara që fryjnë stomakun. Është ide-
ale të pini dy litra ujë të pa gazuar në ditë 
dhe stomaku në masë të madhe do t’u 
zvogëlohet.
Asgjë pa ushtrime

Për djegien më të mirë të dhjamit, më 
së miri është të ushtroni aerobik. Në këtë 
grup bëjnë pjesë të gjitha aktivitetet që 
angazhojnë grupe të mëdha të muskujve 
– vrapimi, ecja e shpejtë, noti. Ushtroni 
çdo ditë 30 minuta.
Shmangni kripën

Edhe pse hani pak dhe lëvizni shumë, 
prapë nuk mund të hiqni qafe shtresat e 
dhjamit në stomak. Ndoshta për të gjitha 
këto fajtor është kripa. Ky mineral lidh 
ujin dhe me këtë frynë fibrat. Për këtë ar-
sye, mos e teproni me këtë mëlmesë dhe 
sa herë që është e mundur, zëvendëso-
jeni me mëlmesë bimësh. Konsumoni 
në mënyrë të matur djathin dhe përpuni-
met e mishit.
Tundja nëpër stomak

Njëri nga fajtorët që stomaku juaj 
mund të jetë i theksuar, është edhe tret-
ja e keqe. Shumë femra vuajnë nga ky 
problem, por pse? Kur ushqimi në kohë 
të gjatë qëndron në zorrë, vjen deri te 
fryrja dhe krijohen gazrat të cilat e rri-

sin volumin e stomakut. Ja një veprim i 
thjeshtë, i cili do t’u ndihmojë ta zgjidh-
ni këtë problem: gjysmë ore pas ushqim-
it, shtrihuni në shpinë dhe pastaj për pesë 
minuta, me duar tundeni stomakun. Së 
pari, shtypeni stomakun me majat e gish-
tave nga kërthiza në anën e majtë dhe të 
djathtë dhe pastaj tundeni stomakun me 
shuplaka. Kështu do ta nxisni tretjen.
Tërhiqeni brenda stomakun!

Efekti është i dyfishtë: kur e tërhiqni 
stomakun, automatikisht dukeni më vi-
tale. Por kjo nuk është e tëra! Përsëriteni 
këtë disa herë në ditë, duke u munduar 
të qëndroni në këtë pozitë disa sekonda. 
Kështu do të forconi muskujt dhe do të 
zgjidhni problemin e stomakut të thek-
suar.
Dushi relaksues për vijë vitale

Zhytuni çdo natë në vaskën me ujë. 
Në mënyrë fantastike do të relaksoheni, 

ndërsa mund të punoni edhe në vijën tuaj 
trupore. Provoni mënyrën si në vijim: 
bëni një përzierje prej gjashtë pikave të 
lëngut të limonit, dy lugëve ajkë dhe tërë 
këtë hidheni në ujë. Ledhatojuni për 20 
minuta. Temperatura e ujit duhet të jetë 
38 gradë. Kjo larje do të nxisë qarkulli-
min e gjakut dhe do të tërheqë lëkurën.
Termoterapia shkrin dhjamin

A do të dëshironit që për vikend të vi-
shni një fustan i cili thekson vijën tru-
pore? Në këtë rast, do t’ju bëjë mirë një 
terapi e ngrohtë, e cila largon lëngjet e 
tepërta nga organizmi dhe shpejt zvo-
gëlon masën e stomakut. Fërkojeni pa-
këz losion kundër celulitit në stomak, 
mbështilleni belin me folije plastike dhe 
lëreni të veprojë 15 minuta.
Vetitë e gjetheve të manaferrës për 
stomakun

Në mjekësinë popullore përdor-

en frutat, gjethet, lastarët e njomë 
dhe rrënjët. Gjethet e reja mblidhen 
në qershor- korrik dhe thahen në hije 
në shtresa të holla. Frutat e manafer-
rës konsumohen të freskëta pasi piqen 
mirë; me to përgatitet reçeli i cilësisë 
së mirë. Me frutat e manaferrës bëhet 
verë, uthull dhe raki. Vera ka vlera të 
mira mjekësore. Frutat e manaferrës 
përmbajnë sheqerna, vitaminë C, ka-
rotinë, Vitaminë E, acide organike, 
pektinë etj. Po ashtu, edhe gjethet e saj 
janë të pasura me vitaminë C, acide or-
ganike, lëndë tonike dhe aromatike. 
Në fara ndodhet vaji yndyror në masën 
deri 12%. Të gjitha pjesët e bimës 
kanë veti mjekësore shumë të mirë.
Vetitë dietike dhe fitofarmacautike

Qysh në lashtësi janë përdorur nga 
njeriu pjesët e bimës si gjethet e majat, 
për të bërë çajra kundër sëmundjeve 

të aparatit tretës, si dhe në formë kom-
presash (leckash) me përdorim të ja-
shtëm. Gjethet e manaferrës kanë veti 
rrudhëse, djersitëse dhe qetësuese. 
Ato ndikojnë edhe në uljen e tempe-
raturës. Në këto raste përdoret infuzi, 
i cili përgatitet si vijon: Merren 6-10 
gramë gjethe dhe zhyten në një gotë 
me ujë të valuar, duke i lënë aty për 
10 minuta. Gjatë ditës pihen 1-2 gota 
të tilla, në gjendje të vakët. Ky infuz 
(ose i përgatitur në formë çaji) reko-
mandohet të pihet në rastet kur per-
soni ndien djegje në stomak e në zor-
rë, në raste thartirash, diarresh, si dhe 
në formë gargarash (shpërlarje e gojës 
dhe e grykës), kur ka djegie në gojë, 
në mishrat e dhëmbëve. Ky çaj është 
shumë rezultativ dhe kundër hemor-
roideve (majasëllit) dhe në sëmund-
jen e sheqerit.

Dieta që mbron stomakun. 
Këshilla për stomak të rrafshët

Kura të dobishme për ulcerën e stomakut
Personat më të prekur nga së-
mundja e ulcerës në stomak janë 
pikërisht meshkujt. Ende nuk di-
het shkaku i vërtetë i shfaqjes së 
saj. Por, meqenëse ulcera në më 
të shumtën e rasteve është e pran-
ishme te personat që konsumojnë 
pije alkoolike, mendohet se mund 
të jetë kjo arsyeja, pse ajo është më 
e përhapur te meshkujt. Njerëzve 
që vuajnë nga ulcera në stomak nuk 
u rekomandohet të pinë kafe. Kon-
sumimi i saj do të ishte e dëmshme 
për shëndetin e tyre. Gjithashtu, 
nuk u këshillohet përdorimi i aspir-

inave. Njerëzit që konsumojnë alkool 
dhe që vuajnë nga kjo sëmundje du-
het të tregojnë një kujdes të veçantë. 
Alkooli i marrë me aspirinën ose an-
algjezikë të ngjashëm rrit rrezikun 
për gjakrrjedhje nga stomaku.
 
Mjalti
Një prej mundësive të pakta që për-
doret për kurimin e ulcerës në sto-
mak është mjalti. Vetitë e tij ku-
ruese janë të dukshme, nëse ai 
përdoret të paktën 4 lugë çaji mjaltë 
në ditë. Ky përfundim u bë i di-
tur pas shpalljes së rezultateve të 

një studimi të kryer në Zelandën e 
Re. Në të morën pjesë më shumë 
se 2000 pjesëmarrës, në të cilin u 
vërtetuan efektet pozitive të tij. Mjal-
ti kishte në përbërje të tij elemente, 
të cilat kishin efekt rigjenerues, sido-
mos te plagët. Ai i pastronte ato dhe 
i mbronte nga infeksionet e ndrys-
hme. Për kurimin e kësaj sëmundje-
je shpesh mjalti mund të përdoret me 
lëngun e gjetheve të murrizit. Çaji kë-
tyre gjetheve duke u përzier me një 
sasi mjalti duhet lënë për 24 orë në 
një enë dhe më pas pihet nga 1 lugë 
çdo mëngjes.
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Ish- kreu i bandës së Vlorës, 
Myrteza Çaushi i njohur 
tashmë për publikun shqiptar 
Zani Çaushi kërkon liri me 

kusht edhe pse është dënuar me 
burgim të përjetshëm për një seri 
vrasjesh. Zani Çaushi, i cili ak-
tualisht vuan dënimin në burgun 
e Drenovës në Korçë, do të ketë 
shansin që më 17 korrik të para-
qesë provat për lirinë me kusht.

Mësohet se Zani Çaushi ka 
deklaruar se tashmë është rehabil-
ituar, dhe nëse del nga burgu do të 
punojë pasi ka dhe fëmijë të mi-
tur për të rritur. Kërkesa i është 
dërguar Gjykatës së Korçës me 
pretekstin se tashmë Zani Çaushi 
ka plotësuar vitet e caktuara në 
burg dhe mund të pëfitojë lirinë 
me kusht.

Zani Çaushi ishte një nga em-
rat më të famshëm të bandave të 
Vlorës në vitin 1997A, përgjeg-
jës për shumë vrasje të kryera 
nga banda e tij si dhe grabitjesh 
e vjedhjesh. Më pas ai u arrestua 
dhe prej dënimit të atëhershëm ka 
qenë në burgje.

Një 43-vjeçar shqiptar, i cili ishte 
arratisur nga burgu, u arrestua në 
Artemida të Atticës, pasi u përfshi 
në një trafik droge. Sipas ELAS, 

i arratisuri trafikonte sasi të kon-
siderueshme heroine në zonën 
më të madhe të Attikës. Gjatë një 
operacioni policor në Artemis, 

43-vjeçari u arrestua për posedim 
të dhjetë paketave të heroinës. 
Nga kontrolli policia gjeti dhe se-
kuestroi 

Kronikë

Vrasja në Laç

Lirohen nga burgu dy mjekët që 
kuronin autorin kryesor Eduart 
Lamajn, do të kërkojnë dhe revokim 
të masës në Gjykatën e Lartë
Gjykata e Apelit në Tiranë ka liruar në detyrim paraqitje dy mjekët 
që morën përsipër të mjekojnë ilegalisht Eduart Lamajn. Viktor Mar-
ku dhe Besim Lama janë liruar në detyrim paraqitje teksa ata u arrestu-
an disa javë më parë pasi u kapën duke mjekuar Eduart Lamajn, autor-
in kryesor të vrasjes së biznesmenëve Paulin Gjergj Marku dhe Bujar Lika 
Hasani mbrëmjen e 30 majit në Laç. Gjithashtu pavarësisht kësaj mase, 
avokatëtArbër Hoxha dhe Dritan Metani të dy mjekëve do kërkojnë re-
vokim të masës së sigurisë ‘’detyrim paraqitje’’ në Gjykatën e Lartë për 
të pushuar përfundimisht çështjen. Eduart Lamaj u arrestua 3 javë pas 
vrasjes në Laç, teksa prej po kaq kohësh kishte qëndruar i fshehur me 
plagë në trup gjatë përplasjes së 30 majit. Por pikërisht më 22 qershor 
ai vendosi të shkojë në një klinikë private në Qyteti Studenti në Tiranë 
për t’u mjekuar ku dhe u arrestua bashkë me mjekët që e kishin marrë 
dorëzim.Për ngjarjen e Laçit është arrestuar edhe Ilir Xhepaj kurse në 
kërkim janë dy të tjerë bashkëpuntorë.

E droguan dhe shfrytëzuan 
seksualisht, i vihet tritol banesës 
së 17-vjeçares në Fushë Krujë
Një sasi tritoli është vënë gjatë natës së kaluar në oborrin e një banese, në 
Fushë Krujë .Lënda plasëse është hedhur në banesën e 17-vjeçares, e cila 
ishte shfrytëzuar seksualisht nga 4 persona, që ushtronin edhe veprimtarinë 
kriminale në fushën e kultivimit të kanabisit. Katër të rinjtë u arrestuan një 
ditë më parë, pas një hetimi disamujor, ndërsa u shpallën në kërkim edhe 2 
persona të tjerë të implikuar në ngjarjen e rëndë.Policia ka identifikuar au-
torin që ka vendosur pakon me lëndë plasëse artizanale në banesën e ad-
oleshentes, që është shtetasi A. B. i shpallur në kërkim edhe për ngjarjen 
e një dite më parë, por që fatmirësisht nuk ka shpërthyer. Në vendngjar-
je kanë shkuar menjëherë ekspertët e anti-eksplozivit të RENEA-s, të cilët 
kanë hequr lëndën e rrezikshme. Një ditë më parë, policia njoftoi se të ar-
restuarit “kanë nxitur për përdorimin e drogës një 17-vjeçare dhe e kanë 
shfrytëzuar seksualisht atë”. Hodhi një pako me lëndë plasëse artizana-
le në ambientet e jashtme të një banese, por pa shkaktuar shpërthim, Poli-
cia në kohë rekord identifikon dhe shpall në kërkim autorin e dyshuar të 
ngjarjes.Më datë 12.07.2020, rreth orës 23:00, në ambientin e jashtëm të 
banesës së shtetases M. F., në Fushë Krujë, është gjetur një pako brenda së 
cilës dyshohej se kishte lëndë plasëse, e cila nuk ka shpërthyer.Menjëherë 
në vendngjarje kanë shkuar forcat antieksploziv të RENEA-s dhe pas veri-
fikimeve ka rezultuar se brenda pakos kishte një sasi të vogël lëndë plasëse 
artizanale.Si rezultat i hetimeve grupi hetimor ka bërë të mundur identifi-
kimin e autorit të dyshuar të kësaj ngjarjeje, i cili është shtetasi A. B., dhe 
po punohet për kapjen e tij.

Rrahën bashkëshortet e tyre, pranga 
dy burrave të dhunshëm nga Kavaja
Dy burra nga Kavaja kanë përfunduar në 
pranga, pasi akuzohen se dhunon gratë e 
tyre. Burime zyrtare nga policia bënë me 
dije se u bë arrestimi në flagrancë i shteta-
sit me inicialet SH. N., 35 vjeç, pasi në lag-
jen nr. 4 Kavajë, ka ushtruar dhunë fizike 
e psikologjike ndaj bashkëshortes së tij, 
në prani të fëmijëve të tyre të mitur.Po nga 
specialistët për Hetimin e Krimit në Ko-
misariatin e Policisë Kavajë u bë arrestimi 
në flagrancë i shtetasit I. K., 54 vjeç, pasi 
ka ushtruar dhunë fizike e psikologjike ndaj bashkëshortes së tij.Materialet i 
kaluan Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Tiranë, për veprën penale “Dhuna në 
familje”. 5 kg e 50 gram heroinë, 1 peshore elektronike precize, një shumë prej 
1,050 euro, pasaportë dhe letërnjoftim të origjinalitetit të dyshimtë, 2 telefona 
celularë, një revistë dhe një pajisje plastike dërrmuese.43-vjeçari kishte mar-
rë leje nga burgu dhe nuk u kthye. Ai ka qenë i dënuar me burg të përjetshëm 
për një sërë veprash penale si vrasje me paramendim, tentativë vrasjeje, kom-
plot për të kryer vjedhje dhe grabitje me armë, mbajtje dhe posedim pa leje të 
armës së zjarrit. I arrestuari është sjellë para Prokurorisë Publike të Athinës.

Ish- kreu i bandës së 
Vlorës, Zani Çaushi 
kërkon lirim me kusht: 
Jam rehabilituar

Caktohet data e seancës!

Gjykata e Apelit në Tiranë ka lënë 
në fuqi masën e arrestit me burg për 
Adjola Lakrën për vrasjen e Heku-
ran Billës. Tashmë dihet roli i Adio-
la Lakrës në vrasjen tek Komuna e 
Parisit, e cila  përdor si karrem për 
të nxjerrë Hekuran Billën e cila një-
kohësisht u bë dhe bashkëpuntore 
në vrasje.

Adiola Lakra, 26- vjeçarja nga 
Berati dyshohet se kishte kontakte 
dhe ishte në një marrëdhënie me 

Hekuran Billën i cili kishte vetëm 
5 ditë që ishte kthyer nga Belgjika, 
ndërkohë që në Angli kishte vuajtur 
dënimin me burg për vrasjen e një 
bashkëkombasi, Prel Markut, vëllai 
i të cilit mori hak 14 vite më vonë 
në Tiranë për të ekzekutuar Heku-
ran Billën.

Viktor Marku u arrestua pak ditë 
më vonë në Mal të Zi teksa më parë 
u arrestua Sebastiano Mali, nipi i tij 
i cili u bë bashkëpuntor në vrasje.

U përdor si ‘karrem’ në vrasjen e 
Hekuran Billës, Gjykata e Apelit lë në fuqi 
masën arrest me burg për Adiola Lakrën

I arratisur nga burgu, shqiptari arrestohet për trafik 
heroine në Greqi. Ja çfarë iu gjet gjatë kontrollit nga policia

Zani Çaushi

Hekuran Billa
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Duke nisur nga dje, 
kanë nisur aplikimet 
për shkollën e policisë 
për ‘Patrullë të përg-

jithshme’. Mësohet se aplikimet 
dorëzohen pranë Drejtorive Ven-
dore të Policisë, ku aplikanti ka 
vendbanimin e përhershëm. Në për-
fundim të gjithë procesit të konkur-
rimit, 300 kursantët fitues do të 
ndjekin studimet në Kolegjin Profe-
sional të Lartë “Kolegji i Policisë” 
për “Patrullë të Përgjithshme”, në 
Akademinë e Sigurisë.

KRITERET E APLIKANTIT 
Kriteret, që duhet të përmbushë ap-
likanti, për të ndjekur studimet në 
Shkollën Bazë të Policisë për “Pa-
trullë të Përgjithshme”: 
– Të jetë shtetas shqiptar; 
-Të ketë mbushur moshën 18 vjeç 
dhe të jetë nën 30 vjeç; 
-Të jetë me gjatësi jo më pak se 170 
cm për meshkujt dhe jo më pak se 
160 cm për femrat; 
– Të mos jetë i përjashtuar nga 
Policia e Shtetit apo të jetë larguar 
nga shërbimi civil; 
– Të ketë zotësi të plotë për të ve-
pruar; 
– Të jetë në gjendje të mirë shën-
detësore dhe i aftë fizikisht për të kry-
er detyrën dhe të mos ketë shenja të 
dukshme (tatuazh) që nuk mbulohen 
nga uniforma verore e Policisë; 
– Të ketë mbaruar arsimin e 
mesëm; 
– Të mos jetë i dënuar me vendim 
gjykate të formës së prerë për kry-
erjen e një krimi ose të një kundërv-
ajtjeje penale me dashje; 
– Të ketë dëshmi të aftësisë së dre-
jtimit të automjetit të tipit “B”.

DOKUMENTACIONI 
PËR APLIKIM 

Aplikantët për punonjës policie du-
het të paraqesin dokumentacionin e 
mëposhtëm për aplikim në Polici: 
– Formulari i aplikimit; 
– Fotokopje e kartës së identitetit; 
– Dokument zyrtar që vërteton për-
fundimin e arsimit të mesëm; 
– Fotokopje të dëshmisë së aftë-
sisë së drejtimit të automjetit të tip-
it “B”; 
–Vërtetim nga Gjykata; 
– Vërtetim nga Prokuroria;

– Fotokopje të librezës së punës 
për ata që janë në marrëdhënie pune 
ose i kanë shkëputur marrëdhëniet e 
punës; 
– vërtetim që ndjek arsimin e lartë 

(për ata që vazhdojnë arsimit e lartë); 
– Mandat pagesa e tarifës së aplik-
imit; 
Dëshmia e penalitetit dhe certifikata 
familjare nxirren nga vetë strukturat 
policore ku kryhet aplikimi. 
Kontrolli mjekësor dhe analiza që 
vërteton se nuk je përdorues i lëndëve 
narkotike janë procedura që kryhen 
në fazën e kontrollit shëndetësor.

SHQyRTIMI I 
DOKUMENTACIONIT DHE 
PROCESI I ANKIMIMIT

Afati i shqyrtimit dhe verifikim-
it të dokumentacionit është 10 ditë 
pune nga mbyllja e afatit të apliki-
meve. 
Aplikanti, që nuk plotëson kriteret 

dhe nuk ka paraqitur dokumentac-
ionin e kërkuar brenda afatit të apli-
kimit, skualifikohet duke u njoftuar 
me shkrim nga struktura e Buri-
meve Njerëzore. 

Aplikanti ka të drejtën e ankimit tek 
Drejtori i Policisë Vendore brenda 2 
ditëve nga data e njoftimit të përg-
jigjes. Drejtori i Policisë Vendore 
shqyrton dhe kthen përgjigje bren-
da 5 ditëve nga data e marrjes së 
ankesës.

FAZAT E KONKURRIMIT 
Aplikanti që kualifikohet për të 
vazhduar procesin e pranimit në 
Akademinë e Sigurisë, i nënsh-
trohet fazave të mëposhtme të 
konkurrimit: 
– Testimi me shkrim; 
– Testimi i aftësive fizike; 
– Intervistë me gojë, ushtrime 
vlerësuese dhe testim i aftësive të 
të shkruarit; 
– Testimi psikologjik; 
– Kontrolli shëndetësor; 
– Marrja e shenjave të gishtave; 
– Verifikimi përfundimtar i aplikantit. 
Të gjithë aplikantët, për çdo paqa-
rtësi që mund të kenë lidhur me 
këtë proces, mund të drejtohen 
pranë strukturave të Burimeve 
Njerëzore në Drejtoritë Vendore 
të Policisë ose pranë Drejtorisë së 
Burimeve Njerëzore në Drejtorinë 
e Policisë së Shtetit. 
Po ashtu, mund t’i parashtrojnë 
pyetjet apo shqetësimet e tyre dhe 
me e-mail në adresën: 
policiaeshtetit@asp.gov.al 
Policia e Shtetit është e interesu-
ar që të ketë sa më shumë ap-
likime dhe në këtë kuadër fton 
gjithë moshat e reja që të apliko-
jnë, duke iu garantuar një pro-
ces konkurrimi transparent dhe të 
paanshëm, sipas parimit të shan-
seve të barabarta, mosdiskrimin-
imit dhe meritës.

Shkolla e policisë për “patrullë të 
përgjithshme”, nisin aplikimet. Kriteret 
që duhet të plotësojnë kandidatët

Aktualitet

KLP mblidhet online, emërohet unanimisht 
si prokurore në SPAK, Manjola Kajana
Në kushtet e distancimit social, si 
rezultat i pandemisë COVID19, ës-
htë mbajtur gjatë paradites së sotme 
përmes platformës on-line, mble-
dhja e 63-të e Këshillit të Lartë të 
Prokurorisë. Mbledhja është orga-
nizuar si gjithnjë në praninë e të 
gjithë anëtarëve të Këshillit dhe 
përfaqësuesëve nga Ministria e 
Drejtësisë, EURALIUS, OPDAT si 
dhe vëzhguesë tё tjerë tё akredituar.

Pasi ka verifikuar plotësimin e 
të gjitha kushteve dhe kritereve të 

parashikuar në ligjin “Për organi-
zimin dhe funksionimin e institu-
cioneve për të luftuar korrupsio-
nin dhe krimin e organizuar”, në 
referencë të vendimit të tij, nr.137 
datë 16.07.2019 “Për miratimin e 
listës me renditjen e kandidatëve 
për prokurorë në Prokurorinë e Po-
saçme”, si dhe të Vendimit të KPA-
së , datë 10 korrik 2020, për lën-
ien në fuqi të vendimit nr.162 datë 
19.06.2019 të KPK-së “Për konfir-
mimin në detyrë të subjektit të riv-

lerësimit znj. Manjola Kajana”,
Këshilli ka vendosur unanimi-

sht emërimin si prokuror në Proku-
rorinë e Posaçme Kundër Kor-
rupsionit dhe krimit të Organizuar 
(SPAK) znj. Manjola Kajana për 
një mandat 9 (nëntë) vjeçar pa të 
drejtë riemërimi.

Me emërimin e saj, SPAK ka 
aktualisht në strukturën e tij 13 
prokurorë nga lista e 15 proku-
rorëve të zgjedhur nga Këshillin i 
Lartë i Prokurorisë. Me këtë rast, 

kryetari Gent Ibrahimi i bëri edhe 
një herë thirrje organeve të Vettin-
gut për të përshpejtuar afatet për 
verifikimin e figurës, pasurisë dhe 
aftësive profesionale për dy proku-
rorët e mbetur, Anton Martini dhe 
Elizabeta Imeraj, pjesë e listës së 
sipërpërmendur.

Ditën e sotme e martë 14 korrik 
2020, pritet të zhvillohet edhe cere-
monia e betimit përpara Presiden-
tit të Republikës së Shqipërisë, zo-
tit Ilir Meta.

Provimet e policisë

Kryetari, gent Ibrahimi
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Speciale

Pa mbushur një muaj nga kujtesa e hapjes së shkollës amerikane bujqësore të Kavajës, 
ndodh e papritura, shkatërrohet me themel e gjithë godina me vendim të qeverisë. Foru-
mi për Mbrotjen e trashëgimisë e quan “vandalizmi i radhës në Shqipëri” ndëra kur ishte 
ministër kulture, Mirela Kumbaro patën denoncuar disa herë për rrënimin e godinës por, 
s’ka pasur përgjigje, derisa u zhduk nga indiferentizmi kjo memorie e kulturës dhe traditës. 

Historia 95-vjeçare
Shembet shkolla amerikane 
“Charles Telford Erickson”, 
e pëson si Teatri
Pa mbushur një muaj nga kujtesa e hapjes 

së shkollës amerikane bujqësore të Ka-
vajës, ndodh e papritura, shkatërrohet 
me themel e gjithë godina me vendim 

të qeverisë. Forumi për Mbrotjen e trashëgimisë 
e quan “vandalizmi i radhës në Shqipëri” ndëra 
kur ishte ministër kulture, Mirela Kumbaro patën 
denoncuar disa herë për rrënimin e godinës por, 
s’ka pasur përgjigje, derisa u zhduk nga indifer-
entizmi kjo memorie e kulturës dhe traditës. 

Më 26 qershor 1923, qeveria shqiptare 
miratoi kërkesën për hapjen e Shkollës Amer-
ikane Bujqësore të Kavajës, e themeluar 
nga Charles Telford Erickson, që bashkë me 
shkollën teknike “Harry Fultz”, e themelu-
ar me 20.09.1925, ishte dëshmia e parë e In-
vestimeve Amerikane në Shqipëri dhe vatra e 
edukimit të mijëra agronomëve, veterinerëve, 
zooteknikëve dhe speciaistëve të bujqësisë 
shqiptare. Themelet e saj ishin ndërtuar me një 
donacion prej 10.000 dollarësh të dhënë nga 
Presidenti i 31- të amerikan, Herbert Hoover.

Por, këto gjurmë nuk do jenë më, ndërtesa 95 
vjeçare e Shkollës Profesionale “Charles Telford 
Erickson” pëson fatin e Teatrit Kombëtar. Për 
“opinion”, diplomati Mal Berisha ne nje shkrim 
denoncues per shembjen e nderteses historike 
amerikane, me synimin qe zona te kthehet ne nje 
rezort turistik nga nje ndertues privat.

Më 1925 shkolla quhej Instituti Shqiptaro 
– Amerikan, deri më 1939; Më pas Teknikumi 
Bujqësor “Ylli i Kuq”; Në vitin 2012 mori emrin 
Shkolla Profesionale “Charles Telford Erickson”.

Berisha sjell në kujtesë se “Enver Hoxha 
në librin e tij “Rreziku Anglo – Amerikan për 
Shqipërinë” kishte deklaruar: “Kurrë nuk do 
të shkelin më këtu armiq të Shqipërisë siç ka 
bërë Charles Telford Erickson”, pra themeluesi 
i kësaj shkolle. Herë pas here shkoi dhe vizitoi 
shkollën Bujqësore “Charles Telford Erickson”, 
në Golem, pasi më duket sikur aty gjej gjurmët 
e lëna nga një njeri që e deshi Shqipërinë me 
gjithë forcën e shpirtit, duke bërë sakrificat më 
të mëdha deri në humbjen e një fëmije dhe të 
bashkëshortes. Këto ditë korriku ndërkohë që 
isha me pushime në Qerret, mendova të shkoja 
edhe një herë, veç të tjerash, të bëja edhe një 
donacion me librat që kam shkruar për këtë 
shkollë. Ajo çfarë pashë aty, më tmerroi.”. Më 
poshtë sjellim tekstin e plotë të Berishës:

Rrënimi i trashëgimisë tonë 
Shqiptaro – Amerikane.

Në vijim të shkatërrimit të trashëgimisë 
perëndimore dhe të akteve vandaliste, këto ditë 
është shembur simboli i parë i mardhënjeve 

Shqiptaro – Amerikane: Instituti Bujqësor Amer-
ikan i Kavajës, i themeluar me datën 20 Shtator 
1925. Ky akt është kryer në kohë Pandemie, në 
shkelje të çdo ligji dhe rregulli dhe në heshtje të 
plotë, jashtë syve të publikut, fshehurazi dhe për 
interesa të mafias së ndërtimit, pranë qeverisë.

Kujdesi i Legatës Amerikane në Tiranë për 
atë shkollë: Më 28 Korrik 1922 në Tiranë pat 
filluar punën Legata Amerikane. Ministri i parë 
amerikan ishte Ulyses Grand – Smith. Në stafin 
e tij bënin pjesë Rodgers, J. Donals, sekretar i 
Parë, Minor Georg dhe Charles Telford Erick-
son, zyrtar të legatës, ndërsa nga stafi lokal 
ishte Kol Kuqali, i cili u pushkatua në vitin 
1947 nga rregjimi i Enver Hoxhës. 

Hapja e Legatës Amerikane u prit me gëzim 
të madh si rrjedhojë e një simpatie të madhe 
që ishte krijuar në Shqipëri për Amerikën, për 

shkak të mbrojtjes që Presidenti Ëilson i bëri 
Shqipërisë në Konferencën e Paqës në Paris, 
1919. Nga ana tjetër shqiptarët kishin arritur të 
fitonin simpatinë e Amerikës nëpërmjet të Fed-
eratës Pan – Shqiptare, “VATRA”.

Ishte VATRA që e kishte dërguar pranë del-
egacionit shqiptar të drejtuar nga Turkhan Pa-
sha në Konferencën e Paqës në Paris, mision-
arin e shquar dhe mikun e jashtëzakonëshëm 
të Shqipërisë, Charles Telford Erickson, një 
diplomat të cilit i takoi edhe nderi që të merrej 
me hapjen e Legatës Amerikane në Tiranë, në 
vitin 1922-1923.

Kush ishte Charles Telford Erickson: 
Për herë të parë, Erickson erdhi në Shqipëri 

bashkë me të shoqen Carry – in dhe tre fëmi-
jë, në vitin 1908 dhe qëndroi deri në vitin1937, 

herë në Shqipëri dhe herë jashtë saj, por pa re-
shtur së punuari për vendin tonë, gjë që e bëri 
edhe pas largimit, deri sa vdiq në moshën 99 
vjeçare, në vitin 1966.

Ai jetoi pak kohë në Korçë dhe më pas një 
vit në Tiranë, 1908 – 1909. Që aty u dëbua prej 
turqëve dhe u vendos në Elbasan, 1909 – 1912, 
ku hapi një shkollë shqipe. Aty u shtua me dy 
vajza por i vdiq djali i madh. Në vitin 1912 
pushtuesit serbë e arrestuan në Durrës dhe e 
dëbuan si armik i Serbisë dhe mik i shqiptarëve. 
Në vitin 1913, u kthye në Shqipëri si korre-
spendent i revistës angleze “The Economist” 
ku shkruajti një seri artikujsh për Shqipërinë 
dhe Kosovën. Erickson iu përgjigj ftesës së 
“VATRËS” për t’ju bashkëngjitur delegacionit 
shqiptar që mori pjesë në Konferencën e Paqes 
në Paris, në vitin1919.

Historia e mbrojtjes së Shqipërisë nga Presi-
denti i 28-të amerikan, Ëoodroë Ëilson në Kon-
ferencën e Paqës në Paris, është e lidhur plotë-
sisht me veprën e Erickson-it pasi ai për 15 ditë 
rresht e “bombardoi” Presidentin Ëilson me 
letra, duke i shpjeguar se kush janë shqiptarët, 
ndërsa i tregon edhe për lakmitë e fqinjëve tanë 
në ato kohëra. Me 24 Prill 1919, Ëilson lëshon 
deklaratë në mbrojtje të Shqipërisë.

Më 20 Shtator 1925 Erickson inaguron In-
stitutin Shqiptaro – Amerikan të Bujqësisë, në 
Golem të Kavajës. Ai sjell mësues nga Ameri-
ka dhe e drejton shkollën për vite të tëra.

Në vitin 1931, për kontributin e vyer që 
kishte dhënë ndaj Shqipërisë, Mbreti Zog 
i I – rë e dekoron me Urdhrin e Kalorësit 
të Skënderbeut. Erickson pasi largohet nga 
Shqipëria u caktua nga VATRA si vëzhgues 
në Konferencën Themeluese të Kombeve të 
Bashkuara, në San Francisko, në vitin 1945. 
Më pas ai shkruan pesë libra nën një titull të 
përbashkët: “Shqipëria – Enigma e Ballkanit” 
të cilat mbetën të pabotuara në fondin e tij, në 
Yale University Divinity Library, në Hartford, 
Connecticut, në Amerikë. Autori i këtij shkrimi 
ka patur nderin t’i zbulojë, t’i përkthejë, dhe t’i 
botojë në një libër tre volumesh në vitin 2012.

Midis tërë këtyre gjërave që ai bëri për 
vendin tonë ishte hapja e asaj shkolle si dhe një 
shkollë tjetër për vajza, në Kavajë.
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Speciale

Një histori e shkurtër e Shkollës “Charles 
Telford Erickson” në Golem, Kavajë. 

Themeluesi i kësaj shkolle ka patur miqësi 
me Fan Nolin. Ty dy kishin ardhur në Shqipëri 
nga Amerika dhe të dy pajtoheshin se arsimi-
mi në Shqipëri mbetej me të vërtetë prapa asaj 
çfarë kishin bërë vendet e tjera ballkanike.

Më 15 nëntor 1921, Fan Noli, në postin 
e Ministrit të Jashtëm, i kërkoi Erickson-it 
të paraqiste me shkrim një propozim, ku të 
përqendrohej në ato zona ku arsimi shqiptar 
duhej të luante një rol kryesor në shoqëri. 
Disa ditë më vonë, ai bashkë me Ali Cungun, 
i paraqitën qeverisë shqiptare propozimin për 
ndërtimin e shkollës së Kavajës. Më 16 Tetor 
1922 qeveria shqiptare i komunikoi Erickson-it 
se në përgjithësi ata e miratonin idenë e tij për 
një Kolegj Bujqësor, megjithëse, siç thekso-
hej, qeveria ende nuk ishte në situatë të përsh-
tatshme financiare.

Meqë financimet për këtë projekt do të vinin 
nga ShBA-ja, Erickson-i i kërkoi qeverisë t’i 
jepte ndonjë zonë që ishte në pronësi të shtet-
it, ku të ngrihej Kolegji Kombëtar i Bujqësisë, 
me një fermë model dhe stacion eksperimental 
pranë tij.

Me datën 8 Mars 1922, Kryeministri i kohës, 
Ahmet Zogu, e informoi Erickson-in se atij i 
lejohej të zgjidhte nga një listë prej tetë ose dh-
jetë fermash më të mira në pronësi të shtetit, 
për ta ngritur shkollën. Më 4 korrik 1922, Er-
ickson-i u njoftua se qeveria i kishte dhënë le-
jen për tokën e Kavajës. Më 28 maj 1923, Par-
lamenti Shqiptar i dha miratimin përfundimtar 

projektit të Erickson-it. Në veçanti, Erickson-i 
i ishte mirënjohës përpjekjeve personale të Ah-
met Zogut, i cili, që në fillim, kuptoi ndikimin 
potencial që do të kishte projekti i tij.

Erickson-i u nis për mbledhje fondesh në 
Shtetet e Bashkuara, por Zogu i kërkoi atij që 
të themelonte edhe një shkollë vajzash, sepse, 
sipas tij, “në qoftë se Shqipëria donte të kishte 
sukses në proçesin e ndërtimit të shtetit, edhe 
gratë duhej të ndihmonin me kontributin dhe 
përpjekjet e tyre.” Më 4 shkurt 1924, Erickson-i 
i dërgoi kolonelit Ernest T. Bisknell një letër 
dhe një kopje bashkëngjitur, të memorandumit 
mbi shkollën, në të cilën i shpjegonte qeverisë 
amerikane se qeveria shqiptare e kishte cak-
tuar atë të themelonte Shkollën Amerikane – 
Shqiptare të Bujqësisë, e cila do të mbështetej 
financiarisht prej një Bordi Amerikan të besu-
arish. Erickson-i u vu në kontakt me Her-
bert Hoover-in, në atë kohë Sekretar i Shtetit 
për Tregtinë, i cili më vonë u bë President i 
Shteteve të Bashkuara të Amerikës.

Më 9 shkurt të vitit 1924, Erickson-i, në një 
letër që i dërgonte Hoover-it theksonte se nev-
oja më e madhe e menjëhershme e Shqipërisë 
ishte modernizimi i bujqësisë së saj. Erick-
son-i i shkruan me aq dhimbje dhe simpati për 
shqiptarët, sa askush tjetër nuk kishte bërë:

“Shqiptarët janë njerëz të tillë që më mirë 
vdesin sesa të kërkojnë, më mirë mbarojnë në 
dëshpërimin e vet, sesa të qahen… ata janë një 
popull tragjik, por një racë heroike”.

Departamenti i Shtetit, më 11 shkurt 1924, e 
miratoi hapjen e shkollës. Në të thuhej: “…Pro-
jekti i z. Erickson për themelimin e një shkolle 
për mësimdhënien në fushën e bujqësisë dhe 
tregtisë në Shqipëri ka miratimin tonë që buron 
nga zemra.” Duke qenë plotësisht i kënaqur me 
raportin e lëshuar nga Departamenti i Shtetit, 
Herbert Hoover vendosi t’i jepte mbështetjen e 
tij këtij projekti, duke dhënë një donacion prej 
10.000 dollarësh, nga llogaria e tij personale, 
në kushte anonime, me kusht që brenda një 
viti, Erickson-i të mblidhte edhe një shtesë prej 
100.000 dollarësh të tjerë për shkollën.

Erickson-i mblodhi 350.000 dollarë, erd-
hi dhe e ndërtoi shkollën bujqësore. Ajo ishte 
shkolla më e organizuar në Shqipëri dhe njëra 
prej tre shkollave të huaja të cilat Mbreti Zog 
nuk i mbylli gjatë “Reformës Ivanaj”, në vitin 
1933, për shkak të frymës kombëtare që kishte 
zbatuar Erickson- i dhe stafi i tij.

Pas ardhjes në fuqi të komunistëve, emri i 

amerikanëve u zhduk nga faqja e dheut, ndër-
sa emri i Erickson – it u ndalua me urdhër të 
diktatorit. Shkolla e vijoi punën, tanimë nën 
emërtimin komunist: “Ylli i Kuq”. Në vitin 
2012, me rastin e promovimit të librit historik: 
“Ch.T.Erickson – Një Amerikan që i kushtoi 
jetën Shqipërisë”, arrita të sillja në Shqipëri, 
mbesën e Erickson- it, Mery Morris, nipat e tij, 
Paul Erickson, i riu, dhe Donald Jonson i biri i 
Grace Erickson, e lindur në Shqipëri në vitin 
1913. Me atë rast, Ministria e Arsmit e emëroi 
shkollën:

Sot në hyrjen kryesore të kompleksit shkol-
lor është vënë një tabelë me inicialet: “Re-
publika e Shqipërisë, M.M.S.R., SHKOLLA 
PROFESIONALE “Charles Telford Erickson” 
Golem Kavajë, 20.09.1925. Ndërsa në hyrjen 
e shkollës së re ajo mban iniciale të tjera me 
të njejtën titull: M.A.SH. Një investim shumë 
i mirë i Fondit të Zhvillimit ka sjellë ndërtimin 
e një shkollë të re, brenda këtij kompleksi 
bujqësor. Por toka e shkollës është tkurrur prej 
ndërtimeve agresive duke mos iu lënë vend 
nxënësve as për fiskulturë e jo më për parcela 
eksperimentale.

Ndërtesa 95-vjeçare e Shkollës 
Profesionale “Charles Telford Erickson, 
pëson fatin e Teatrit Kombëtar

Ndërtesa e vjetër, e ndërtuar nga amerikanët, 
ishte në gjendje shumë të mirë dhe u kthye në 
konvikt. Ajo mbarte jo vetëm vlera përdorimi 
por më shumë se aq edhe vlera historike. Na-
tyrsht që mosha 95 vjeçare e ndërtesës mund të 
ketë kërkuar riparime dhe mirëmbajtje. Por në 
vazhdën e tendencës dhe joshjes së papërmba-
jtshme për të zhdukur çdo gjë nga tradita jonë 
përendimore, “Rilindja” vendosi t’i rezervojë 
edhe asaj shkolle fatin e Teatrit Kombëtar.

Momenti ishte ideal: Pandemia dhe zona 
disi jashtë syve dhe vemëndjes së njerëzve. 
Kështu u plotësua edhe një kërkesë e mafias së 
ndërtimit nëpërmjet të zyrtarëve të korruptuar 
të lidhur me të. Shembja e asaj ndërtese përbën 
një atak të turpshëm ndaj historisë së mardhën-
jeve tona me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. 
Ajo shkon në një vijë me atë që Enver Hoxha 
pati thënë për Erickson-in. Dua të kujtoj këtu 
fjalën e Ambasadorit Amerikan Herman Bern-
stein, mbajtur tek ajo shkollë me rastin e ina-
gurimit të një shtese, me datën 2 Prill 1933: Ai 
midis tjerash thotë:

“Unë jam posaçërisht i lumtur të shoh këtë 
kontribut të çmuar të ndihmës bujare të ard-
hur nga Amerika e të sjellur këtu në këtë vend 
të vogël buzë Adriatikut, me njerëz të lashtë, 
e përsëri të rinj. Fondacioni që ka mbledhur 
fonde për këtë shkollë iu ka zgjatur dorën vël-
lazërore të bashkëpunimit me dëshirën e mirë 
dhe mirëkuptimin e ndërsjelltë, larg nga çfarë-
do motivi egoist apo agjende të fshehtë.” Nuk 
e di nëse stafi i sotëm i Ambasadës Amerikane 
është njohur me këtë akt vandal – anti – amer-
ikan të autoriteteve të sotme shqiptare, por 
natyrisht që ajo do të njoftohet edhe në rrugë 
formale edhe nëpërmjet të këtij shkrimi.

Ndërkohë, organet e Prokurorisë duhet të 
fillojnë menjëherë hetimin: Kush e prishi, kush 
e vlerësoi se duhej prishur, përse është prishur 
pa asnjë njoftim, a është njoftuar Ambasada 
Amerikane e cila ka patur dhe duhet të ketë 
shumë interes për këtë simbol të Amerikës në 
Shqipëri? Nga të dhënat e para mua më rezu-
lton se shkolla është prishur, veç tjerash sepse:

1 – Strehimi i studentëve i ka kaluar një 
firme private e lidhur me qeverinë, e cila ka një 
hotel aty afër, e që përfiton para korruptive nga 
buxheti i shtetit;

2.- Një ndërtues i fuqishëm do të ndërtojë 
aty me lejet e agjensive qeveritare, në një nga 
zonat më piktoreske të bregdetit tonë.

3.- Agjensia e ALUIZM – it, si vegël e 
Rilindjes anti perëndim, ka një interes të veçantë 
në shkatërrimin e kësaj vepre të trashëgimisë 
tonë kulturore dhe politike, në përmbushje të 
agjendës rilindase alla Teatri Kombëtar. 95 vjet 
Histori Shqiptaro – Amerikane tani gjenden 
nën rrënojat e “Rilindjes”. O Zot në çfarë kohe 
po jetojmë!
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Kuvend letrash me miqtë, botuar OM-
SCA-1 në 2012, ka pasur dy vëllime, 
një letërkëmbim i pasur i Mustafa 
Krujës dhe familjes Gjomarkaj, e 

prof. Zef Nekës, ku po ashtu në këtë letërkëm-
bim përfshihen edhe profesorëve të shquar të 
universiteteve të ndryshme të botës, njëkohë-
sisht ndër personalitetet më të spikatura të jetës 
kulturore shqiptare, përkatësisht Ernest Koliqit, 
Karl Gurakuqit, Martin Camajt, Namik Resu-
lit, Atë Zef Valentinit dhe Stavro Skendit. Siç 
thotë Eugjen Merlika, nipi i Mustafa Krujës, 
kjo është një nismë e familjes për t’i paraqi-
tur lexuesit të sotëm letërkëmbime të Tij me 
personalitete të ndryshme të jetës kulturore e 
politike të Shqipërisë. “Ideja, për të botuar atë 
pjesë të letërkëmbimeve të mbetur në arkivin 
e familjes, është nxitur edhe nga vlerësimi që 
personalitete si E. Koliqi apo K. Gurakuqi kanë 
shprehur për to”, thotë Eugjen Merlika, duke 
sjellë dy citime të Koliqit e të Gurakuqit.

Koliqi në revistën Shęjzat me rastin e 70 – 
vjetorit të lindjes së M. Krujës shkruan se “Aty 
ku Mustafa, mendoj, arrin në përsosje letrare 
âsht stili epistolar. Ata qi patën fatin me pasë 
letra prej tij, duhet t’i ruejnë me kujdes sepse 
në to âsht derdhun visar i paçmim i shqipes”. 
Nga ky letërkëmbim i Mustafa Krujës vjen at-
mosfera politike e mogracionit, ku “nji pjesë 
e udhëheqësve të t’cilit qenë angazhue thjesht 
për me kapë dollarë prej amerikanëve e s’tre-
gonin as ma të voglin vullnet e zell për me 
organizue nji aktivitet konkret kundër regjimit 
të Tiranës”, shkruan prof.Ardian Ndreca në 
hyrje të vëllimit të dytë të “Kuvend letrash me 
miqtë”. Sipas tij në këto letra ndihet gjithnjë e 
më tepër, me kalimin e viteve besimi në rritje 
i Mustafa Krujës ndaj figurës së sovranit, “të 
cilin ai e trajton si nji element që mundet me 
favorizue bashkimin e të gjitha forcave poli-
tike jashtë atdheut”. Nga ana tjetër prej letrave 
që i drejton Koliqi shihet qartë vështirësia 
për të bashkërenduar veprimet mes grupeve e 
partive, ndihet atmosfera e mosbesimit dhe e 
ndasive, paqartësia për të ardhmen dhe pesha 
e sakrificave morale dhe ekonomike që i duhet 
të përballjë një grushti të vogël idealistësh atd-
hetarë që jeta “i ka hjedhë e shpërnda pa plang 
e pa shtëpi”.

Gazeta “standard” i ka publikuar këto let-
ra, me të drejtë ekskluzive, nga botuesi, përg-
jatë viteve 2013-2014, dhe tan i risjellim nga 
debati i hapur për çështjen Camaj-Koliqi. Në 
këto numra do të publikojmë letërkëmbimin që 
Kruja ka pasur me Koliqin, një epistolary që ka 
përfshirë datat 30 prill 1948 – 10 dhjetor 1958

LETËRKËMBIM/ 
MUSTAFA MERLIKA – 

KRUJA ERNEST KOLIQI

Heliopolis, 30 Prill 1948
I dashtuni Ernest, 
Mbrâmë më dha Nexha me këndue nji letër 

t’ânden qi kishte marrë po dje. Edhe un po dje 
mëngjes i pata shkrue Ndoit gjân’e gjatë rreth 
argumentit qi shkruejshe ti. Gzohem qi të gjitha 
rrethanat politike të drejta e të zhdrejta qi po 
zhvillohen po duken sikur tek e mbramja jemi 
tue ecun drejt nji agimi shpresdhânës për ne. 
Por kujtoj se edhe na vetë duhet t’i shpejtojmë 
hapat t’ona për sa na përket e mos të rrijmë 
me bjerrë kohë të çëmueshme me sabotatorat 
e kurdohershëm të çdo pune të mirë qi kemi 
nisun a kemi dashun të bâjmë. Shqip, dua me 
thânë të bâjmë bashkimin e të krijojmë nji or-
gan përgjegjës nji or’e mâ parë për fatin e Atd-
heut t’onë. Të jemi realista e të përpiqemi me 
përmbledhun në këtë bashkim gjith’elementat 
positivë pa çá kryet nëse negativët e disfatistat 
përjashtojnë vetin me pretekste meskine ase 
makar tue dashtun të na trëmbin me shauretin 
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Letra e prill 1948
Mustafa Kruja, Koliqit: “...të 
bâjmë bashkimin e të krijojmë nji 
organ përgjegjës nji or’e mâ pare”
e opinionit të huej, i cili na peshon vetëm për 
shka vyejmë e për sa rândsí kemi në kandarin e 
interesave të veta.

Shkruejshe se ka bâ përshtypje të keqe 
mungimi i ardhjes së vizave në kohën qi duhej. 
Âsht krejt e natyrshme e un vetë kam ndëjtun 
nja nji javë dit me ethe në shtat e s’më zënte 
gjum’i natës. Shihshem në rrezik shok’e miq, 
djal’e motër. Por kështu shkueka puna me 
Arabë e më duket se këta të këtushmit i mer-
ituekan me kamatë përshkrimet qi na kishe bâ 
ti për ta. Këtyne qënka për t’u thânë me fjalën e 
tyne khafazanall-llah (Zot na ruejttë). Ai gam-
in-i débauché qi kanë në krye qënka taman 
ksulë për kokën e tyne! Nji herë mezi u bâ lis-
ta emnore, se për ditë shkonte ndonji Shqipo 
e lutej me shtí ndonji të venë. Hajde mbandej 
hetime e stërhetime për çdo njeri të panjohun 
prej Oborrit ase prej Legatës. Tekembramja lis-
ta, me 58 vetë, i dorzohet Auktoritetit policuer 
këtu, i cili mbasi e mban deri kah gjysa e mo-
jit lajmon se s’pranohet. Deri kaqë e dij mirë. 
Por s’i kam ndie prej goje kompetente arsyet 

qi kanë mujtun me u vû përpara për atë mos-
pranim. Fundi i hiqet Legatës ajo barrë e e merr 
në dorë vetë Zogu. Nuk dij mbandej se ç’âsht 
bâ mâ, mbasi mbas datës së rrezikut as qi jam 
interesue me pyetë për të. Ajo, ditën qi u praps, 
duhej të kishte pasë mbërrîmë në Romë.

Kur më tha Zogu qi shpresonte se ti do të 
vijshe këtu, harrova me i thânë se ti s’kishe si 
vjen pa viza, mbasi gjithnji, si duket, ka punue 
ajo qelzë e trûnit t’em ku kishte pasë zânë vënd 
se ti e ke vizën permanente për këtu. Se mâ për 
atë mjetin tjetër do të kishte mujtë me i u bâ 
halli nemose përkohsisht.

Sidoqi të jetë, Ernest, në qoftë se juve ju 
mbushet mëndja me bâ ashtu si i shkrova 
Ndoit, lajmomni shpejt se i bie mbrapa vetë 
punës, dhe kujtoj se ajo âsht e vetmja rrugë qi 
kryen punë vrik e mirë.

Z. Shani shpresoj qi tashmâ do të jetë mi-
rosun fare. Edhe tjerët shpresoj e uroj t’i keshë 
si lulja. Të përqafoj e u çoj shëndetet e mija të 
gjithëve. 

Mustafa
Mustafa Kruja


