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Maskat ranë! Rama del 
hapur kundër marrëveshjes 
së 5 Qershorit, kërkon 
ndalimin e koalicioneve 
parazgjedhore
Në një konferencë për sht-

yp, kryeministri Rama 
deklaroi dje se do të 
përkrahë opozitën parla-

mentare, duke thënë se do të voto-
jë propozimet e tyre ku futen heqja 
e koalicioneve, rritja e pragut ele-
ktoral dhe hapja e listave. Qarta-
zi, kryeministri hodhi poshtë Mar-
rëveshjen e firmosur në 5 Qershor 
në Këshillin Politik dhe tha se nuk 
ka asnjë forcë në botë ta bëjë të vo-
tojë siç duan ata, duke nënkuptuar 
edhe ndërkombëtarët që kanë qenë 
garantët e saj. 

Deklarata
Kryeministri deklaroi dje da-

kordësinë e tij me kërkesat e 
opozitës parlamentare, duke pran-
uar hapjen e listave. Duke e pranu-
ar se kjo është një startegji për fitor-
en e PS, Rama tha se fton Bashën të 
bëhet pjesë e fitores. Pas pranimit të 
kushteve të PD në Këshillin Politik 
dhe në parim kushteve të opozitës 
në Parlament, PS ka nisur lojën e 
saj për të marrë me çdo kusht man-
datin e tretë. Kryeministri, njëkohë-
sisht kryesocialisti Rama në një ko-
munikim me gazetarët u shpreh se 
është i vendosur që në zgjedhjet e 
ardhshme parlamentare të shkojë 
me lista të hapura dhe pa koalicione 
zgjedhore.

“Kemi vendosur që të mbështes-
im një hapje të listave, listat e hapu-
ra e bëjnë të pamundur formulën 
aktuale të koalicioneve sepse i bie 
të kemi një fletë votimi që do të 

ishte një qilim nga Universiteti te 
Monumenti i Skëndërbeut.”- tha 
Rama.  
Ndërkohë kreu i grupit të PS, Bal-
la, theksoi se në parim ishin da-
kord me tre ndryshimet e propo-
zuara. “Na rezulton se shqiptarët 

duan jo vetëm të shprehin një votë 
për partinë dhe kryetarin e parti-
së, por edhe një votë parapëlqyese 
për njërin prej kandidatëve në li-
stën e secilës prej partive që mar-
rin pjesë në zgjedhje. E mbështes-
im në parim nismën e deputetëve 

të opozitës parlamentare.Mbështes-
im një hapje të listave.”, u shpreh 
ai.  Edhe pse tha që ndryshimet ku-
shtetuese janë vetëm një kërkesë e 
mazhorancës, lideri i mazhoran-
cës e pranon që ai punon për përf-
itimin e PS. “Nuk punoj që PS të 
humbë. Opozita jashtëparlament-
are nuk ka asnjë alibi, zero, në fun-
ksion të mungesës së garancive. Ës-
htë pjesëmarrëse nga A te Zh-ja në 
proces.”, tha ai. 

Më tej duke aergumentuar 
ndryshimin e qëndrimeve të tij, 
Rama tha se nuk ka asnjë lojë 
apo pazar, asnjë përpjekje për 
tu fshehur pas gishtit apo për 
të treguar gishtin kur gishti tre-
gon hënën. J”emi në qendër të 
jetës politike, kemi detyrimin të 

mbrojmë interesat e vendit dhe 
njerëzve dhe të bëjmë çmos që 
të gjitha forcat politike të ndihen 
të përjashtuar apo kërcënuar nga 
procesi. Opozita parlamentare 
ndihet shumë e kërcënuar nga nu-
mërimi partiak, kanë të drejtën e  
tyre. Por kjo është një marrëves-
hje e bërë me opozitën jashtëparl-
amenare dhe opozita parlamenta-
re duhet të kuptojë se nuk mund 
të marrë gjithçka që kërkon. Opo-
zita jashtëparlamentare ndihet 
e kërcënuar nga hapja e listave, 
ndoshta kanë të drejtë por nuk 
mund të marrin gjithçka. PS që 
është forca më e madhe dhe ka të 
drejtën të ketë ndonjë dëshirë, në 
këtë proces ka vetëm një dëshirë: 
Që të gjithë të tjerët të marrin sa 

Komisioneri për Zgjerimin e BE-së: Jo ndryshimit 
të sistemit tani, votoni marrëveshjen e 5 Qershorit
Komisioneri për Zgjerimin, Oli-
ver Varheley, bëri të qartë se Ko-
misioni Europian nuk mbështet 
nismat për  ndryshimin e sistemit 
zgjedhor disa muaj para zgje-
dhjeve. Në një qendrim në Tëitt-
er, Komisioneri Për Zgjerimin 
kërkoi miratimin nga Parlamen-

ti të Marrëveshjes së 5 Qershorit, 
sipas rekomandimeve të OSBE/
ODIHR.

“Reforma elektorale në Sh-
qipëri: Është e rëndësishme që 
reforma e dakordësuar me 5 
qershor të adoptohet nga Par-
lamenti SA MË SHPEJT në se-

sionin aktual, me qëllim që të 
mundësojë zbatimin e ndryshi-
meve të reja përpara zgjedhjeve 
të përgjithshme të vitit të ardh-
shëm. Bazuar mbi rekomandi-
met e OSBE/ODIHR ajo adre-
son një nga rekomandimet kyçe 
për nisjen e negociatave të 

anëtarësimit. Reforma të tjera që 
lidhen me sistemin zgjedhor, ja-
shtë rekomandimeve të OSBE/
ODIHR duhet të miratohen jo 
më pak se një vit para zgjedhje-
ve dhe për to nevoijten konsul-
timet e duhura, siç rekomandon 
OSBE.”, theksoi ai. 

Ambasadorja amerikane në 
Shqipëri, Juri Kim, deklaroi dje 
në një intervistë në televizionin 
Neës24 se “marrëveshja e 5 qer-
shorit është e patjetërsueshme 
dhe duhet të kalojë siç është, 
dhe nuk mund të hapet përsëri”.
Ambasadorja Kim tha se syn-
imi i menjëhershëm është 
shumë specifik: të sigurohet që 

Shqipëria të hyjë në BE. “Ajo 
që nuk duam është një situatë 
pengmarrjeje, kur diçka që është 
ekstra mban peng diçka që është 
e nevojshme. Nuk mund të jetë 
dhe nuk mund ta mbështes 
këtë. Marrëveshja e 5 qershorit 
është mbyllur dhe nuk mund ta 
hapim përsëri” – tha ambasa-
dorja Kim.

Ambasadorja amerikane e 
paralajmëroi Ramën: Marrëveshja e 
5 Qershorit duhet të kalojë sic është

Politikë

Edi Rama

Oliver Varheley

Yuri Kim në intervistën e djeshme
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Basha denoncon pazarin 
e Ramës për heqjen e 
koalicioneve parazgjedhore: 
Ti Kryeministër, unë President!
Kreu i Partisë Demokra-

tike, Lulzim Basha, zb-
uloi dje se kërkesa e 
kryeministrit Rama për 

heqjen e koalicioneve parazgjed-
hore ka qenë shumë më e hershme 
sesa ta kërkonte vetë opozita parla-
mentare. Sipas tij, për një muaj me 
radhë Rama i ka dërguar ndërmjetësit 
e tij me një kërkesë. “Për një muaj 
e gjysmë Edi Rama ka dërguar çdo 
ditë ndërmjetësit e tij pothuajse çdo 
ditë me të njëjtin mesazh.Ti Kryem-
inistër, unë President, vetëm të he-
qim koalicionet. Edi Ramës nuk i 
bëhet vonë për njerëzit, merakoset 
vetëm për pushtetin e tij. Kështu e 
shikon Edi Rama politikën, si një 
pazar të ndyrë, si një lojë me por-
ta të vogla për të vjedhur dhe zhva-
tur Shqipërinë siç ka bërë në këto 7 
vite e gjysmë.”. Basha tregoi edhe 
periudhën kur ka ndodhur dhe përg-
jigjen e dhënë prej tij. “Bëhet fjalë 
për tani, periudha mars-prill-maj. 
Pazar kërkoi, por pazar nuk mori 
dhe nuk do të marrë kurrë.”. 

Qëndrimi i Bashës
Por ndërsa Rama u deklaruar dje 

pro hapjes së listave, përmes të ci-
lave tha ai pamundësohet edhe ske-
ma e koalicioneve, Basha pati një 
paralajmërim për atë që e cilës-
oi Kryeministri në ikje. “Kryemini-
stri në ikje nuk e prek dot Kushte-
tutën me 122 deputetë, nga të cilët 
gjysma nuk përfaqësojnë askënd 
përveç paratë e Taulant Ballës dhe 
favoret me të cilat janë blerë e shi-
tur.Çdo hap në këtën drejtim është 
fund i marrëveshjes së 5 qershorit, 

dhunim flagrant i konsensusit të ar-
ritur për Shqipërinë dhe shqiptarët. 
PD nuk e ka përjashtuar kurrë di-
skutimin për sistemin, e kam bërë 
të ditur preferencën time për një 
mazhoritar të pastër dhe parlament 
me dy dhoma. Jemi të vendosur që 
një diskutim të tilla ta bëjmë por jo 
me Balla-opozitën tre javët e fun-
dit të korrikut, me gjithë shqiptarët. 
Dhe vendimmarrja i takon të gjithë 
shqiptarëve përmes një referendu-
mi popullor.Vendimi i takon shqip-
tarëve dhe jo një njeriu të tmerruar 
nga rezultati që e pret në zgjedhjet 
e ardhshme.”

Basha e akuzoi Ramën për 
shembje të marrëveshjes së 5 qer-
shorit, duke risjellë në vëmendje 
edhe reagimin e Komisionerit për 
Zgjerimin. “Komisioneri për zgje-
rimin u bë zëri i katërt në harkun 

kohor të tre ditëve që paralajmëroi 
kundër ndryshimeve të njëanshme 
dhe kërkoi respektimin e marrëv-
eshjes së 5 qershorit. Ky ndryshim 
i njëanshëm e zhvlerëson marrëves-
hjen e 5 qershorit por edhe rrezikon 
atë minimum normaliteti për një pro-
ces elektoral dhe padiskutim hedh në 
erë mundësinë e Shqipërisë që të bëjë 
përpara me integrimin europian.”

Shefi i opozitës garantoi se Rama 
nuk e pengon dot rrotacionin politik. 
“Nuk ka cirk që e ndal rrotacionin 
politik, e vetmja gjë ku jemi investuar 
ne si opozitë është që ta sjellim këtë 
rrotacion me sa më pak kosto për 
vendin. Jemi të vendosur të bëjmë 
gjithçka për miratimin dhe zbatimin e 
marrëveshjes së 5 qershorit. Ku pika 
dy e konkluzioneve të marrëveshje 
përjashton mundësinë e njëanshëm të 
sistemit zgjedhor.”

Murrizi vazhdon lojën e Ramës: Duhen bërë 
ndryshimet kushtetuese, më pas të votohet kodi i ri
Deputeti i opozitës parlamenta-
re Myslim Murrizi tha se kryemn-
istri zbriti me këmbë në tokë, pas 
pranimit të listave të hapura për zg-
jedhjet e vitit 2021. Në një pronon-
cim për mediat, Murrizi u shpreh se 
edhe të tjerë pro perëndimorë do të 
ulen me këmbë në tokë, dhe se kjo 
ishte fitorja e parë e opozitës par-
lamentare, por edhe e qytetarëve 

shqiptarë. “Kryeministri ka pranu-
ar kërkesën e shumicës dërrmuese 
të shqiptarëve, të artikuluar në 
kuyvend prej 1 viti nga opozita par-
lamentare. Ka pranuar që shqiptarët 
të zgjedhin dhe të mos votojnë. Kjo 
është një fitore e parë e opozitës 
parlamentare. Pak më parë ju pata 
thënë që avash avash kryeministri 
do të ulej me këmbë në tokë. Këto 

ditë do të ulen me këmbë në tokë 
edhe shumë të tjerë, edhe këta pro 
perëndimorët e mëdhenj, që kanë 
kërkuar të firmosin, të votojnë për 
hatër të Europës, të Amerikës. Fito-
ja e grupit opozitar dhe nismëtarëve 
pëe ndryshimet kuhstetuese, është 
fitore e qytetarëve shqiptarë.”. 

Murrizi deklaroi se në fillim 
duhen bërë ndryshimet kushtetue-

se, më pas të votohet kodi i ri 
zgjedhor, pasi sipas tij, nuk bëhet 
fejesa pas dasmës. “Si mund ta 
votojmë paraprakisht kodin, kur 
do të bëhen ndryshime kushtetue-
se edhe ndryshimet kushtetuese 
duhet të kenë një kod tjetër. Nuk 
mund të bëhet fejesa pas dasmës. 
Kushtetuta është më e madhe se 
kodi zgjedhor.”

Nuk ka cirk që e ndal rrotacionin politik

Politikë

më shumë nga ajo që kërkojnë, ne 
jemi ok,nuk ka problem.”. 

Po ashtu ai tha se hapja e li-
stave nuk vjen as për shkak arit-
metik. “kam dëshirë të vazhdoj të 
pikturohem nga të tjerët si njeriu 
që kërkon të kontrollojë gjithçka, 
do lista të mbyllura. Nuk besoj 
që listat e hapura janë recetë çud-
ibërëse dhe do të transformojnë 
cilësisht Kuvendin e Shqipërisë 
por mundësia që qytetarët të kenë 
edhe një zgjedhje preferenciale 
në listën e deputetëve është 
detyrim në këto kushte ku dhe 
vetë klasa politike konsiderohet 
një rreth i mbyllur me të drejtë e 
pa të drejtë, por përgjithësisht më 

shumë me të drejtë.”
Por PS me këtë goditje të mi-

nutës së fundit, realizon edhe he-
qjen e koalicioneve parazgjedhore. 
“Patjetër që listat e hapura e bëjnë 
të pamundur formulën aktuale të 
koalicioneve sepse i bie që të kemi 
në një fletë votimi, llogariteni arit-
metikisht 40 parti këtej dhe 40 an-
dej, nga 35 kandidatë secili në Ti-
ranë, një fletë votimi që do të ishte 
një qilim nga Universiteti deri te 
Monumenti i Skënderbeut. Kjo nuk 
do të thotë që kemi tendencë apo 
qëllim që të pengojmë subjektet të 
bëjnë marrëveshje mes tyre dhe të 
kenë një subjekt unikal, është çësh-
tje e tyre.”, pohoi Rama.

Lulzim Basha

Mylsim Murrizi
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Gëzim Saliu

Edi Rama nuk po fshihet 
më! Sot kryeministri hoqi 
maskën që e mbante veshur 
prej më shumë se një muaji! 

Në vetë të parë, Rama doli para me-
diave dhe pohoi se PS do të mbështes-
te kërkesat e opozitës parlamentare, 
duke pranuar hapjen e listave. Madje 
pranoi publikisht se kjo ishte një stra-
tegji për fitoren e PS-së. 

E në fakt, halli i kryeministrit nuk 

janë as listat e hapura e as kërkesat e 
opozitës parlamentare, e cila deri më 
tani shërbeu si fasada e Rilindjes për 
kërkesën kryesore të kësaj të fundit; 
heqjen e koalicioneve parazgjedhore. 
Rama e di fare mirë se,  PD, LSI dhe 
aletatët e tjerë të koalicionit opozitar 
po të garojnë së bashku në zgjedhje, 
do të mundësojnë një rezultat kata-
strofik për Rilindjen!

Aq i madh është ankthi i krye-
ministrit, sa këtë herë theu publiki-
sht edhe atë që kishte si armën më të 
fortë të tij në këto 7 vite, marëdhëni-
en me ndërkombëtarët. Krejt ndry-
she nga qëndrimi i SHBA-së, BE-
së dhe posaçërisht i Gjermanisë, të 
cilët kanë kërkuar me ngulm votimin 
e Kodit të ri Zgjedhor sipas konsen-
susit të arritur më 5 Qershor në Kës-
hillin Politik, kryeministri deklaroi 
sot se do mbështeste kërkesat e asaj 
që njihet si paterica e mazhorancës 
qeverisëse, opozita parlamentare. 

Ndërkombëtarët tani po shohin 
qartë se çfarë fshihet pas bojës së 
pupurt të partisë në pushtet! Aty tra-

zohen në një kusi të madhe, të gji-
thë të këqijat e këtij vendi; krimi, dro-
ga, korrupsioni, vjedhja e votës, kapja 
e institucioneve, kontrolli i drejtësisë, 
antishteti. 

Për t’u kthyer te halli i kryeminis-
trit! Rama është tërësisht i tmerruar 
nga rrotacioni politik, dhe kjo jo vetëm 
për arsyen e humbjes së pushtetit. 
Këtë ai e di që tani, ja thonë sondazhet 
që bën dëshpërimisht çdo javë me 
shpresën se po ndryshon diçka, por re-
zultati mbetet i njejtë; humbje e thellë 
përballë opozitës së bashkuar!

E megjithatë, përtej humbjes së 
pushtetit, kryeministri ankthin e tij e 
ka të lidhur me të ardhmen person-
ale të tij dhe grupit me të cilin bash-
këpunoi në këto 7 vite, ku produkti 
i vetëm i kësaj aleance të errët ishte 
antiligji! Me kërkesat e sotme, duk-
shëm kryeministri po kërkon të ne-
gociojë garancinë për veten dhe 
bashkëpunëtorët e tij, për të qenë 
i sigurt se e vetmja humbje e tij 
pas zgjedhjeve, do jetë karrigia e 
pushtetit dhe jo hekrat e qelisë!

Nën ankthin e një fundi që nuk rezervon 
vetëm humbjen e sigurt të pushtetit!

Politikë

Frika dhe ankthi i Edi Ramës 
nga zgjedhjet e ardhshme

Nga Lulzim Basha

Në momentin që e kuptoi 
që nuk fuste dot drejtorët 
militantë apo njerëzit që 
mund t’i shantazhonte në 

vend të komisionerëve të opozitës, 
pra, në momentin që nuk kontrol-
lonte dot as komisionet zgjedhore, 
ishte vetë zotëria e tij (Rama) që u 
tërhoq nga depolizitimi, sepse nuk 
donte depolitizim.  Njeriu që kon-
trollon sot qeverinë, gjysëmparla-
mentin, të gjitha bashkitë e vendit 
me përjashtim të kryebashkiakes së 
Shkodrës, Policinë e Shtetit, gru-
pet kriminale, drogën, oligarkët, 
ekonominë, tenderat, PPP-të, kon-
cesionet, kontrollon gjithçka në këtë 
vend, është kaq i tmerruar nga zg-

jedhjet, kaq i obsesuar me mbajtjen 
me çdo kusht dhe kundër vullnet-
it të shqiptarëve të pushtetit, kaq i 
vendosur të bëjë gjithçka për të nda-
lur të pandalshmen, rotacionin poli-
tik në vend, saqë donte të hiqte edhe 
komisionerët e opozitës.

Frika dhe ankthi i Edi Ramës 
nga zgjedhjet e ardhshme është mo-
tivi i gjithçkaje që ka ndodhur në ja-
vët dhe muajt e fundit në Shqipëri. 
Diskutimi i sotëm nuk është për li-
stat e hapura. Diskutimi i sotëm ës-
htë për koalicionet parazgjedhore, 
të cilat prej fillimit të demokraci-
së kanë qenë përherë një realitet i 
pluralizmit politik, i sanksionuar në 
Kushtetutë, i sanksionuar në Kartën 
Europiane të të Drejtave të Njeri-
ut - e drejta për t’u bashkuar dhe ba-
shkëpunuar në konkurimin politik. 
Ky është halli i vërtetë i Edi Ramës.

Pra, sot ranë edhe 
dorezat, edhe maskat.

Ranë dorezat, sepse shqiptarët 
besoj e kanë të qartë se ka një dhe 
vetëm një shqetësim Edi Rama, ka 
vetëm një frikë dhe tmerr - koalicio-
nin opozitar dhe zgjedhjet me ko-
alicionin opozitar përballë. Ndërsa 
maskat ranë, sepse, deri tani, kishte 
vënë alibi për këtë kërkesë, një grup 
njerëzish që nuk përfaqësojnë asnjë 

parti politike të opozitës, njerëz që 
në këtë sallë nënshkruan heqjen e 
mandateve dhe që, më pas, u blenë 
si gjë e gjallë me para të thata në 
dorë, me leje ndërtimi me premtime 
për t’u nxjerrë njerëz nga burgu dhe 
lloj-lloj dallavaresh të tjera. 

Nga ky moment, ata nuk përfaq-
ësonin më asnjë forcë politike dhe, 
në shumë raste, as familjarët e tyre, 
por ishin mall i blerë nga Edi Rama. 
Mall i blerë nga Edi Rama ose, siç 
i quajnë rëndom edhe vetë parla-
mentarët socialistë në kafenë e Par-
lamentit, ballaopozita, në tërësi-
në e saj, se ka edhe përjashtime, 
u përdor si mish për top dhe doli 
kundër interesave elementare që 
mund të ketë një individ, një i pa-
varur, një parti e vogël. Ishin këta 
që propozuan heqjen e koalicione-
ve, kur, në fakt janë ata më të inte-
resuarit për koalicionet. Ishin këta 
që propozuan rritjen e pragut, kur 
dihet fare mirë se pragu sa më i 
ulët favorizon partitë e vogla. Pra, 
nuk ka njeri, nuk ka budalla ta be-
sojë se Edi Rama do listat e ha-
pura. Edi Rama është i tmerruar 
nga listat e hapura. Dhe në fakt, 
kur ne shtruam diskutimin për li-
stat e hapura, akoma në kohë, apo 
për sistemin maxhoritar që e lidh 
drejtpërdrejtë votuesin me depu-

tetin, nuk patëm absolutisht asnjë 
përgjigje. Në fakt, vetë Edi Rama 
dhe sejmenët e tij dolën haptazi 
kundër listave të hapura. 

Natyrisht, problemi në Shqi-
përi nuk është sistemi. Siç e thotë 
legjenda e famshme e heroit tonë 
kombëtar Gjergj Kastrioti Skënd-
erbeu “Nuk është shpata, por ës-
htë krahu”. Problemi me çdo lloj 
sistemi në Shqipëri është ba-
shkëpunimi i krimit me politikën 
dhe, pa zgjidhur këtë problem, çdo 
lloj sistemi do të dështojë. 

Më lejoni t’ju jap një shem-
bull: Nëse në listën e Tiranës i 36-
të i një partie, i cili, praktikisht, 
nuk ka asnjë shans të zgjidhet, pa-
pritur merr mbështetjen e banda-
ve kriminale, e oligarkëve, padi-
skutim që mund të zgjidhet. Por 
në atë moment nuk është më de-
putet i popullit, nuk është më as i 
partisë që e caktoi, është deputet i 
krimit, është deputet i oligarkëve 
dhe do ta ngrejë dorën atje për të 
bërë atë që ka bërë ky parlament 
sot, për të falur taksat tuaja oligar-
këve, për të falur pronat tuaj oli-
garkëve, për të administuar paratë 
e pista të krimit, për të rritur tak-
sat, faturat, për të bërë paratë tuaja 
rrush e kumbulla. 

Pra, një sistem me lista të hapu-

ra apo çfarëdolloj sistemi tjetër sa 
kohë që në Shqipëri nuk shkëputet 
lidhja midis politikës dhe krimit nuk 
përbën garanci për përfaqësimin 
e qytetarëve shqiptarë, por përbën 
një garanci për ata që kanë mjaftue-
shëm para dhe muskuj kriminalë 
për të vendosur jo më të mirët, por 
më të nënshtruarit në parlament, jo 
njerëzit që do të qëndrojnë dhe do të 
mbrojnë interesin e shqiptarëve, in-
teresin e qytetarëve, interesin e tak-
sapaguesve, të nënave, të fëmijëve, 
të shtresës së mesme, të papunëve, 
të fermerëve, por interesat e një gru-
shti njerëzish që kanë marrë peng, 
tash sa vjet, Edi Ramën dhe qeve-
risjen e tij. Një përzierje fatale kri-
minelësh dhe oligarkësh.  Nëse Edi 
Rama do të kishte interes për të di-
skutuar për listat e hapura, nuk do ta 
linte atë për një pazar fund korriku, 
të cilin OSBE e ka hedhur poshtë dy 
ditë më parë, si në kundërshtim fla-
grant me praktikat e zgjedhjeve të 
lira e të ndershme, duke cituar kës-
htu jo vetëm qëndrimet e saj të përs-
ëritura për Shqipërinë dhe  vendet e 
tjera, por edhe qëndrimet e Komi-
sionit të Venecias, Këshillit të Eu-
ropës dhe çdo institucioni tjetër, i 
cili rekomandon se nuk mund të 
ketë ndryshime të sistemit zgjedhor 
një vit para zgjedhjeve.
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Kryetarja e LSI-së Mon-
ika Kryemadhi zhvil-
loi dje një bashkëbise-
dim me Raporteren për 

Shqipërinë në Parlamentin Evropi-
an, znj. Isabel Santos ku rikonfir-
moi se opozita mbetet e angazhuar 
plotësisht në përmbushjen e të gji-
tha kushteve që kanë të bëjnë me 
procesin e integrimit evropian të 
Shqipërisë. Më tej Kryemadhit 
tha se çdo alibi për të prishur da-
kordësinë e 5 qershorit është thjesht 
tentativë për të vrarë dialogun poli-
tik në vend dhe perspektivën evro-
piane të Shqipërisë.

Qëndrimi i Kryemadhit
Nën sfidën e një takimi virtual 

bashkë me z.Basha zhvilluam dje një 
bashkëbisedim miqësor me Raport-
eren për Shqipërinë në Parlamentin 
Evropian, znj. Isabel Santos. Rikon-
firmuam dhe njëherë që Opozita e 
Bashkuar përtej prioritetit për të për-
balluar sfidën ndaj Covid-19 dhe pa-
sojave ekonomike të saj, mbetet e an-
gazhuar plotësisht në përmbushjen 
e të gjitha kushteve që kanë të bëjnë 
me procesin e integrimit evropian të 
Shqipërisë.

Edhe pse kryeministri i ven-
dit provokoi opozitën dhe qytet-
arët shqiptarë me shembjen e Teat-
rit Kombëtar në mes të pandemisë, 

përmes vendimeve të falsifikuara, 
përdorimit të policisë private pa asn-
jë numër identifikimi dhe ushtrimit 
të dhunës së paprecedentë kundre-
jt qytetarëve dhe artistëve, Opozi-
ta e Bashkuar ishte e vendosur të fi-
nalizonte Reformën Zgjedhore, në 
bashkëpunim me faktorin ndërkom-
bëtar, për t’i hapur rrugë zgjedhjeve 
të lira në vend dhe për të plotësuar 

një nga kushtet thelbësore për çel-
jen e negociatave të Shqipërisë.

Në një Parlament me vetëm 122 
deputetë, mazhorancës i nevojit-
en vetëm 73 vota për të miratuar lig-
jin e ri elektoral. Ndaj çdo alibi për 
të prishur dakordësinë e 5 qershorit 
është thjesht tentativë për të vrarë di-
alogun politik në vend dhe perspek-
tivën evropiane të Shqipërisë.

Politikë

Përmes një deklarate nga selia blu, 
Enkelejd Alibeaj tha se shqiptarët 
po e paguajnë shumë shtrenjt qever-
isjen e Edi Ramës, ndërsa sëfund-
mi thotë ai tani ka ardhur radha të 
paguajnë edhe për hakmarrjet e tij 
e personale kundër biznesit. Sipas 
Alibeajt, buxhetit të shtetit i është 
shkaktuar një dëm prej 109 milionë 
eurosh për shkak të luftës së Ramës 
me sipërmarrësin Italian Francesco 
Bechetti. Alibeaj thotë ndër të tjera 
se Rama duhet t’i paguajë nga xhe-
pi i tij këto para dhe se Prokuroria 
duhet ta hetojë për shpërdorim de-
tyre. “Lufta e shpallur ndaj sipër-
marësit italian Frnacesco Bechetti 
për arsyen e vetme se zotëronte një 
media kritike ndaj qeverisë, ndaj 
Edi Ramës dhe Erion Veliajt, po u 
kushton qytetarëve të vendit 109.5 
milionë euro. Si për shumë gjëra 
të tjera, premtimet e Edi Ramës se 
nuk do të paguajmë asnjë qindarkë 
për luftën e tij personale ndaj 
Bechettit, rezultuan një gënjeshtër 
e madhe. Gjykata Ndërkombëtare 
e Arbitrazhit i dha të drejtë sipër-
marrësit dhe i kërkon Shqipërisë të 
paguajë dëmin. Ky duhet të ishte 
momenti që Edi Rama të jepte 
dorëheqjen, pasi urdhrin për të 
shkatërruar biznesin e Beketit dhe 
për të sekuestruar televizionin e ri 
Agon Channel, e dha Edi Rama.”, 
tha Alibeaj. 
Më tej deputeti demokrat tha se 

tani, shqiptarëve u duhet të pagua-
jnë për luftën personale të kryem-
inistrit me një sipërmarrës të huaj, 
kritik ndaj keqqeverisjes se tij. 
“Janë plot 109 milionë euro. Janë 
më shumë para sesa të dyja paket-
at e ndihmës që qeveria u dha qyte-
tarëve gjatë pandemisë. Me kaq 
shumë para, bizneset nuk do të ish-
in sot duke luftuar për mbijetesë, 
mijëra vende pune nuk do të ish-
in mbyllur. 109 milionë euro që 
Shqipëria po paguan për luftën per-
sonale të Edi Eamës kundër një biz-
nesi faktojnë se buxheti kishte para, 
por taksat nuk iu kthyen shqiptarëve, 
kur ata kishin më shumë nevojë për 
ndihmë, por u përdorën për të finan-
cuar luftën politike personale të Edi 
Ramës.”. 
Sipas Alibeajt, në një shtet normal 
me një qeveri dhe kryeministër nor-
mal, që nuk luan bixhoz me paret e 
shqiptarëve, ato para duhet t’i pagua-
jë ai që ka shkaktuar dëmin. “Duhet 
t’i paguajë Edi Rama. Në platformën 
tonë antimafia kjo është një nga pikat 
kryesore. Zyrtari përgjegjës për nje 
vendim të gabuar që i shkakton dëm 
buxhetit, duhet të paguajë me pas-
uritë e tij. Edi Rama ka me çfarë ta 
paguajë. Le t’i sekuestrojnë pasuritë 
e deklaruara dhe të padeklaruara. 10 
vjet më parë, një dokument i OS-
BE-së tregoi se pasuria e kryebashki-
akut të kohës, Edi Rama, llogaritej në 
rreth 200 milionë euro.”, pohoi ai.

PD, Alibeaj: Shqiptarët do 
paguajnë 109 milionë euro për 
luftën personale të Ramës me 
Bechettin. Prokuroria ta hetojë

Kryemadhi: Çdo alibi për 
të prishur dakordësinë e 5 
qershorit, tentativë për të 
vrarë dialogun dhe integrimin

Biseda me raporteren për Shqipërinë në PE

Komisioni Europian miratoi dje 
raportin për Shqipërinë. Sipas këtij 
raporti, në konkluzionet e tij kër-
kohet rritja e efikasitetit në luftën 
kundër korrupsionit në nivele të 
larta, krimit të organizuar, ndali-
mi i fenomenit azilit dhe terroriz-
mit. Si temë shumë shqetësuese, në 
raport trajtohet fillimisht fenome-
ni i azilkërkuesve, ndërsa thuhet se 
numri “i kërkesave të pabaza” për 
azil në vendin tonë, vijon të jetë 
burim shqetësimi. Në këtë raport 
kërkohet një angazhim më i  fortë 
të autoriteteve shqiptare.

Në një analizë të tyre, rapor-
ti thotë se ky fenomen në 4 vitet 
e fundit ka ardhur në ulje, ndërsa 
në 2019 ka pasur 5% më pak se në 

2018 aplikime. “Migrimi i shtetasve 
shqiptarë vazhdon të jetë më i lar-
ti nga i gjithë Ballkani Perëndimor. 
Numri i kërkesave për azil të pa-
raqitur nga shtetasit shqiptarë në 
Shengen vazhdoi të ulet për vitin e 
katërt me radhë, me 18.555 aplik-

ime të paraqitura në vitin 2019 kra-
hasuar me 19.615 aplikime të pa-
raqitura në 2018. Kjo paraqet një 
rënie prej 5%. Në tremujorin e parë 
të vitit 2020 u raporton 2,895 kërk-
esa për azil, 44% më pak se në të 
njëjtën periudhë të vitit 2019. Ka 
pasur edhe një ulje të nivelit të 
kthimit. Kërkesat e pabaza të azilit 
të paraqitura nga shtetasit shqiptarë 
në shtetet anëtare të BE-së mbet-
en një çështje që kërkon përpjek-
je të vazhdueshme dhe thelbësore 
nga autoritetet shqiptare. Shqipëria 
ka forcuar përpjekjet për të rritur 
ndërgjegjësimin e popullatës për të 
drejtat dhe detyrimet e regjimit pa 
viza, si dhe gjobat për shkelje të kë-
tyre detyrimeve”.

Raporti i KE: Migrimi i shqiptarëve, 
më i larti në gjithë Ballkanin Perëndimor

Enkelejd Alibeaj

Monika Kryemadhi dhe Klajda Gjosha



    E shtunë, 11 korrik 20206

Individët në pronësi të aparta-
menteve të paregjistruara në 
hipotekë, për shkak të mos-
ndjekjes të procedurave nga 

ndërtuesit duhet të plotësojnë do-
kumentacionin tekniko-ligjor për 
mbylljen e procesit.

Agjencia Shtetërore e Kadastrës 
njofton se për zgjidhjen e ngërçit të 
krijuar ndër viti, banorët nuk mund 
të paraqesin kërkesat për regjistrim 
në mënyrë individuale, por nëpërm-
jet personit të zgjedhur, i cili do të 
luajë rolin e administratorit të pro-
cesit.

Legalizimi i apartamenteve 
të braktisura nga investitori, nuk 
mund të nisë nga ana e Agjencisë 
Shtetërore të Kadastrës (ASHK), 
nëse nuk është dorëzuar mbi 80% e 
dokumentacionit të gjithë godinës.

Agjencia e kadastrës sqaron se 
personi i autorizuar, duhet të harto-
jë listën e saktë të banorëve pose-
dues dhe pronarë legjitimë të apar-
tamenteve, njësive apo garazheve, 
ndarë sipas kateve, renditur sipas 
radhës, si dhe numrin rendor fizik 
të pronës që posedojnë.

Në dy vitet e fundit ka përfun-
duar regjistrimi në hipotekë për 160 
objekte.

Lista e dokumenteve për 
regjistrim

1.Përcaktimi i personit –admin-
istratorit të procesi

Përfaqësuesi i zgjedhur nga 
banorët duhet të jetë i autorizuar me 
prokurë. Si i tillë mund të caktohet 
administratori i pallatit, avokat, 
individ i besuar nga qytetarët, etj. 
Ai do te luajë rolin e administra-
torit të procesit, do të mbajë kon-
taktin me institucionin/institucio-
net si dhe banorët, paralelisht, 
për të koordinuar bashkëpunimin, 
mbledhjen e dokumentacion-
it të nevojshëm, për të përfaqësu-
ar qytetarët në takime sipas nev-
ojës, etj.

2.Lista e banorëve
Personi i autorizuar, duhet të 

hartojë listën e saktë të banorëve 
posedues dhe pronarë legjitimë 
të apartamenteve, njësive apo ga-
razheve, ndarë sipas kateve, rendi-
tur sipas radhës, si dhe numrin ren-
dor fizik të pronës që posedojnë.

3.Kopje të vetëdeklarimeve/kon-
tratave

Personi i autorizuar, duhet të 
mbledhë nga qytetarët që ai për-
faqëson, të gjitha vetëdeklarimet, 
kontratat e porosisë së banorëve, si 
dhe çdo akt tjetër noterial që lidhet 
me pronën e poseduar. Që të fillo-
jë procedura e legalizimit nga ana 
e ASHK, duhet që minimalisht të 

jenë mbledhur mbi 80% e doku-
mentacionit të të gjithë godinës.

4.Kopje të ID
Personi i autorizuar, duhet 

të mbledhë kopje të kartave të 
identitetit të personit/personave që 
kane kryer blerjen, d.m.th që kanë 
firmosur kontratën e porosisë, në 
momentin e blerjes.

5.Çertificatë familjare të blerësit, 
në momentin e blerjes

Personi i autorizuar, duhet të 
mbledhë të gjithë certifikatat famil-
jare të personit/personave që kane 
kryer blerjen, d.m.th që kanë fir-
mosur kontratën e porosisë, në mo-
mentin e blerjes.

6.Kalimet mbi pronësinë, njësinë 
e poseduar

Personi i autorizuar, duhet të 
mbledhë dhe të administrojë  në  

dokumentacionin  e  dorëzuar, kon-
tratat të cilat  kanë realizuar shit-
je në palë të treta. Pra, të sigurohet 
përfituesi final juridikisht i vlef-
shëm, i njësisë, apartamentit apo 
garazhit.

7.Projekti i miratuar
Personi i autorizuar, duhet të 

dorëzojë në format dixhital (ne 
DËG), projektin e përpunuar sipas 
lejes së miratuar në njësinë vendore 
përkatëse. Kopja e projektit   mund   
të   tërhiqet   nga bashkia/komuna, 
për ta përpunuar nga format letre në 
format dixhital.

8.Projekti i gjendjes ekzistuese
Personi i autorizuar, duhet 

të  dorëzojë në format dixhital (në 
DËG), projektin e përpunuar si-
pas gjendjes ekzistuese sot. Në këtë 
dokument, do të paraqiten të gji-

tha ndryshimet e mundshme, që ka 
pësuar objekti nga leja  e  miratuar,  
duke  reflektuar  sipërfaqet  e shtu-
ara,  sipërfaqet  e  mbyllura,  ndrys-
himet e destinacionit.

9.Projekti i pallatit pa leje ndër-
timi

Personi i autorizuar, duhet të 
dorëzoje në format dixhital (ne 
DËG), projektin e pallatit të ndërtu-
ar pa leje.

10.Tabela e sipërfaqeve Perso-
ni i autorizuar, duhet të konfirmojë 
se, së bashku me projektin e zbat-
uar,  të jetë dorëzuar edhe tabela e 
sipërfaqeve në çdo kuotë, me ndry-
shimet që janë realizuar nga projek-
ti i miratuar me leje ndërtimi.

11.Akt-ekspertiza e qën-
drueshmërisë së objektit. Personi 
i autorizuar, duhet të dorëzoje akt 

ekspertizën për qëndrueshmërinë 
e objektit, të hartuar dhe firmo-
sur nga inxhinier konstruktor i li-
censuar. Së bashku me akt-eksper-
tizën, duhet të jenë të bashkëlidhura 
licensa e vlefshme juridikisht, 
e noteruar, (studio apo individ, 
qoftë). Akti realizohet  një i vetëm 
për të gjithë godinën, pavarësisht 
se sa prej banorëve kanë paguar 
apo jo për realizimin e aktit. Nëse 
do të disponohet, dokument i vlef-
shëm juridikisht, konsiderohet edhe 
deklarata noteriale e konstruktorit,    
zbatuesit    të    punimeve dhe in-
vestitorit, ku sigurohet se objekti i 
zbatuar është konstruktivisht i qën-
drueshëm edhe pas ndryshimeve në 
zbatim.

12.Akt marrëveshje midis ndër-
tuesit dhe pronarëve të truallit. Per-
soni i autorizuar, duhet të saktëso-
jë  dhe sigurojë nëse, përfitues 
në leje legalizimi brenda god-
inës, janë edhe pronarët e tru-
allit, apo trashëgimtare të tyre. 
Nëse në dokumentacionin posedu-
ar nga ASHK, kontrata e sipërmar-
rjes është në  mungesë, pronarët 
e truallit duhet të dorëzojnë kop-
je të akt-marrëveshjes ose kontratës 
së sipërmarrjes, si dhe çfarëdo akti 
tjetër notarial, i cili ka lidhje me 
këtë zhvillim.

13.Akte noteriale
Çfarëdo akti notarial, që lidhet 

me posedimin dhe pronësinë, është 
mirë të depozitohet si dokumenta-
cion shtesë, për të qartësuar gjend-
jen juridike.

Pallatet pa hipotekë, Agjencia e Kadastrës 
publikon 13 dokumentet që duhet të dorëzojë 
administratori i procesit për regjistrim

Aktualitet

Zyrat e hipotekës
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Pastori Akil Pano 
publikon ditarin e Anisa 
Josifit shkruar 14 vite më parë
Tragjedia në familjen Josifi 

në Kombinat vijon të kri-
jojë panik në mbarë opin-
ionin pulik, teksa ditë pas 

dite dalin në dritë detaje shokuese.
Së fundi, pastori Akil Pano ka pub-
likuar në ‘Facebook’ disa shënime 
rrëqethëse nga ditari i Anisa Josifit, 
e cila u gjet e vetëvrarë në banesën 
e saj, së bashku me të ëmën, Zhan-
eta, pasi besonin te ringjallja.Në 
mesazhin e tij, pastori Pano shkru-
an se nuk e kishte menduar kurrë që 
dikush do të ruante shënimet mbi 
predikimet e tij për një kohë kaq të 
gjatë, 14 vjet.“Vetëvrasja është at-
entat ndaj jetës, ndërsa dhunshëm 
shpërfill shenjtërinë e saj. Është 
keqkuptim i përmasave reale të nje-
riut i cili nuk është sovrani i jetës 
e as pronari i mundshëm i saj”, 
shkruan mes të tjerash Pano.

Mesazhi i pastorit:
Shënime nga ditari i një bije të 

vetëvrarë që tronditën shpirtin tim. 
Nuk e kisha menduar kurrë që di-
kush do të ruante shënimet mbi 
predikimet e mia për një kohë kaq 
të gjatë, 14 vjet. Dikush që nuk ku-
jtoj ta kem takuar ndonjëherë, as 
unë e as njerëzit me të cilët punoj. 
Por takimi i mbrëmshëm me shëni-
met e ditarit që u gjend në aparta-
mentin prej nga ende vijon të flasë 
dhimbja e tragjedisë, ishte më i 
gjallë se çmund të kish qenë një 
takim real në këtë botë materiale. 
Profesionalizmi i gazetarit, a nevo-
ja për të marr vëmendje portalesh, 
prej titujsh të ngjizur për pak më 
shumë vëmendje e ca më shumë 
klikime, trazuan tek unë përzjerje 
përjetimesh që natyrshëm ndodhin 
në botën e shpirtit.

Trishtim, dhimbje, përgjegjësi. 
Përmasa jo të lehta kur nocionet me 
gravitet të rëndë qëndrojnë bashkë. 
Trishtim, pasi deri aty dhe unë njël-
loj si të gjithë ju, nuk kisha bërë as-
gjë për të ndihmuar, kuruar, ndry-
shuar, apo ndërprerë fitilin i cili 
krijonte linjën e lidhjes historike të 
traumës brenda familjes. Një baba i 
vetëvrarë, kronikë që paralajmëron-
te mundësi skenari të ngjashëm 
pafuqie. Askush nuk pa fillin e nde-
zur të tragjedisë së re që nga ças-
ti në çast mund të ndodhte. Bija të 
ngujuara mes muresh të ngushta 
izolimi e vetmie. Trishtim për pafu-
qinë tonë kolektive. Të afërm që 
akuzojnë trushplarjen, komshinj 
që fajësojnë derëmbylljen, relig-
jon që distancohet prej falsitetit 
doktrinor të kulteve të rrezikshme, 
e natyrisht politikanë që cilësojnë 
apatinë e institucioneve të vonuara 

në veprim. Trishtim, pasi të gjithë 
jemi në vonesë.

Dhimbje, pasi jeta e ndërpre-
rë prej vullnetit njerëzor dhemb. 
Vetëvrasja nuk ka e s’mund të gjejë 
elemente burimore në fe, pasi feja 
në esencë është besimi i palëkundur 
në shenjtërinë e jetës.

Vetëvrasja është atentat ndaj 
jetës, ndërsa dhunshëm shpërfill 
shenjtërinë e saj. Është keqkuptim 
i përmasave reale të njeriut i cili 
nuk është sovrani i jetës e as pro-
nari i mundshëm i saj. Administra-
torë llogaridhënës për jetën, është 
çka realisht jemi. Diku, dikur në 
të ardhmen jo të largët njeriu do të 
përgjigjet përpara autoritetit më të 
lartë të universit për pasurinë më 
të madhe që i është besuar në ad-
ministrim. Dhimbje, pasi ndërprerja 
në rastin e vetëvrasjes është dësh-
tim qëllimesh, nderprerje ëndrrash, 
shpunësim veprimesh që në po-
tencë do të ishin prokrijim, pasard-
hje, shumëfishim. Përkundrejt kë-

tyre shihet si fatalitet. Por tragjedia 
kërkon me forcë ndërprerje, kthim 
pas, devijim nga shtegu i jetës. Çdo 
jetë e ndërprerë nga shkaqe ‘të sp-
jegueshme’ dhemb, por atë çka gje-
jmë të vështirë të spjegojmë dhemb 
pafundësisht më shumë.

Përgjegjësi. Më shumë së kurrë 
ndjeva çka në mënyrë të përsëritur 
përjetoj, pothuaj çdo të Diel herët 
në mëngjes për më shumë se një 
çerek shekulli. Një peshë jo të le-
htë përgjegjësie përjetoj çdo herë që 
mendoj se do të kem njerëz përballë 
dhe do t’ju drejtohem. Çdo fjalë 
mbart peshën e një strukture mendi-
mi, çdo fjali një kontekst. Përgjeg-
jësia për të përçuar fjalë jete është 
e paagjinueshme. Por mbrëmë, këtë 
peshë e përjetova në dimensionin e 
një jete të munguar mes humanëve. 
Një jete për të cilën nuk kisha 
rreshtur së foluri gjatë ditëve të fun-
dit, tre a katër herë në ditë në emi-
sionet qëndrore të televizioneve në 
vend. Filli i tragjedisë në potencë 
tek njerëz të cilët prej traumave, 
padijes a zhgënjimit, mung-
esës së shpresës a manipulimit në 
fushëbetejën e mendimeve, është 
një fill që duhet këputur. Viti 2018 
shënoi 183 vetëvrasje në Shqipëri, 
numër ky tre herë më i lartë nga ai i 
vrasjeve. Me sa dimë asnjë prej ras-
teve nuk lidhet me fenë, dhimbja 
e ndërprerjes së jetës prej vullnetit 
njerëzor është e madhe.

Shumë u thanë mbrëmë mbi 
tragjedinë e familjes Josifi, e në 
shumë dimensione u diskutua 

fenomeni. Vetëvrasja, traumat e së 
shkuarës, pikëlidhjet e mundëshme 
me bazë fetare etj. Prisja të dil-
ja nga studio e të merrja nga gaze-
tari investigativ fotokopien e faqes 
nga ditari i vajzës së vetëvrarë që 
shënonte datën 20 Gusht 2006. Aty 
ndodheshin shënimet mbi ligjëratën 
time të 14 viteve më parë. Çfarë ki-
sha thënë mbi njërën prej temave 
të mia të parapëlqyera, ‘Pandrys-
hueshmëria e Zotit!?’ Mora letrën 
dhe nisa të shoh nën dritën e tele-
fonit. Fjalët lexohen pa vështirë-
si. Mesazhi është i qartë megjithëse 
me shkurtime. Fjalë jete, shprese 
dhe dashurie mbi letër. Dy ditë më 
parë kisha thënë në një televizion 
për familjen se, ato s’duhet të jenë 
të huaja për ne, përkundrazi. Kjo 
familje është e përbërë nga njerëzit 
tanë. Njëlloj si i afërmi im Mus-
liman, Hebre, i Krishterë, apo at-
eist, vajzat dhe nëna janë të afërmit 
tanë. Flisja e mendoja se vërtetë do 
të kisha dashur t’i njihja e takoja në 
kohë. Mbase do të kisha mundur të 
bëja diçka. Por mesazhi im i kishte 
takuar 14 vjet më parë. Copëza jete 
shpirti të derdhura në letër, shëni-
me nga një predikim që mesa duket 
mbeti vetëm në ditar, e nuk u le-
jua të prekë vullnetin njerëzor për 
mosdorëheqje nga jeta.Ndërsa mba-
ja letrën në dorë e shihja shënimet 
e vajzave mbi predkimin tim të 14 
viteve më parë, kuptova që pergjeg-
jesia individuale e kolektive për të 
shpallur e mbrojtur jetën është më e 
nevojshme se kurrë.

SPAK shpall 
moskompetencën 
për 19 të 
arrestuarit në 
Kukës, rrëzon 
akuzën për grup 
të strukturuar 
kriminal 
SPAK mësohet se ka rrëzuar 
akuzën e grupit të strukturuar 
kriminal të ngritur nga prokuroria 
e Kukësit dhe e ka kthyer dosjen 
mbrapsht. Gjykata e Apelit ka lenë 
në fuqi masën dhënë nga Shkalla 
e Parë duke lënë në burg disa nga 
të arrestuarit.Operacioni antikana-
bis u realizua në muajin maj, ndër-
sa në pranga ranë 19 persona, në 
Kukës, Pukë, Krujë dhe Lezhës, të 
cilët kundrejt shumave të parave 
që jepnin policëve, dyshohet se ar-
rinin të merrnin garanci prej Ram-
iz Cenaj, Arben Kalaja dhe Naim 
Kadiut që të mbillnin parcela me 
lëndë narkotike në zona të thella të 
Pukës dhe Kukësit. Ramiz Cenaj, 
një efektiv i komisariatit Kukës 
dhe Arben Kalaja një oficer i Pol-
icisë në Drejtorinë e Përgjithshme 
në Policisë së Shtetit, janë arrestu-
ar me urdhër të prokurorisë së 
Kukësit, pasi rezultojnë të t’i kenë 
dhënë garanci dhe kanë lejuar disa 
persona në Kukës, për të kultivuar 
lëndën narkotike.

Tragjike, ishte 
futur për t’u larë, 
34-vjeçari gjendet i 
mbytur në Shëngjin
Një 34-vjeçar është mbytur në 
bregdetin e Shëngjinit pasditen e 
sotme. Ngjarja e rëndë ndodhi rreth 
orës 17:00.Trupi i pajetë i të riut 
është pikasur nga pushues në plazh.
Ndonëse ai u nxor me shpejtësi nga 
uji, dhe u transportua në spital me 
urgjencë, 34-vjeçari, identiteti i të 
cilit nuk dihet, ishte pa shenja jete.
Aksident tek sheshi “Shtraus” në 
Tiranë, makina përplas këmbësoren 
60-vjeçare
Një aksident me pasojë plagosjen e 
një këmbësoreje ka ndodhur sot në 
kryeqytet. Sipas njoftimit të poli-
cisë ngjarja ka ndodhur tek sheshi 
“Shtraus”, në rrugën “Xhanfize 
Keko”, ndërsa e plagosur nga për-
plasja e makinë ka mbetur V.R., 60 
vjeçe.
Më datë 10.07.2020, rreth orës 
09:07, tek sheshi “Shtraus”, në 
rrugën “Xhanfize Keko”, mjeti me 
drejtuese shtetasen H.Ç., ka aksi-
dentuar kembesoren shtetasen V.R., 
60 vjeçe, e cila u dërgua në spi-
tal, dhe ndodhet nën kujdesin e 
mjekëve.
Grupi hetimor dhe sherbimet e Poli-
cisë ndodhen në vendngjarje dhe vi-
jon puna për zbardhjen e rrethanave 
të ngjarjes.

Kronikë

Ditari i Anisa Josifit

Pastori Akil Pano
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CMyK

PRiNTO ME NGjYRA cMYK

2 humbje jete në 24 orët e 
fundit nga covid-19. Min-
istria e Shëndetësisë bën 
me dije se një 81 vjeçar nga 

Shkodra dhe një 63 vjeçar nga El-
basani, të shtruar prej disa ditësh në 
spitalin infektiv në gjendje të rën-
duar, nuk kanë mundur të mbije-
tojnë, megjithë përpjekjet e stafit 
mjekësor. Po ashtu 90 raste të reja 
janë konfirmuar shifër e regjistru-
ar kjo për herë të dytë në vend dhe 
më e larta ndonjëherë. Shpërndar-
ja gjeografike e rasteve është si vi-
jon: 36 raste në Tiranë, 15 në Dur-
rës, 11 në Vlorë, nga 8 raste në 
Kukës, Krujë, 4 në Kurbin, 3 në El-
basan, 2 në Lushnje, nga 1 rast në 
Lezhë, Kamëz, Dibër.  Ministria 
e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes So-
ciale i rikujton bizneset se du-
het të respektojnë me rigorozitet 
protokollet për të ruajtur shënde-
tin e punonjësve dhe qytetarëve. 
Mbajtja e maskës e detyrueshme 
në ambientet e mbyllura.

Deklaratat nga Dr. Flutura Beqo 
Ministria e Shëndetësisë dhe 

Mbrojtjes Sociale ju informon rreth 
situatës së COVID 19 në Shqipëri, 
në 24 orët e fundit. Situata në spita-
lin infektiv paraqitet serioze, me pa-
cientë që trajtohen në terapi intensi-
ve por edhe pacientë të intubuar, një 
pjesë e tyre mosha të reja. Aktua-
lisht janë të shtruar 81 pacientë në 
spital, 11 pacientë janë në terapi in-
tensive në gjendje serioze dhe 5 
prej tyre janë të intubuar në gjendje 
të rënde. Fatkeqësisht dy qytetarë 
nuk e kanë fituar dot betejën me 
sëmundjen në spitalin infektiv. Një 
81 vjeçar nga Shkodra dhe një 63 
vjeçar nga Elbasani, të shtruar prej 
disa ditësh në spitalin infektiv në 

gjendje të rënduar, nuk kanë mun-
dur të mbijetojnë, megjithë përp-
jekjet e stafit mjekësor. Ministria e 
Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale 
u shpreh ngushëllimet familjarëve.

Gjatë 24 orëve të fundit janë 
kryer 420 testime për të dyshuar 
të prekur me COVID19, nga të ci-
lat janë konfirmuar 90 raste poziti-
ve. Shpërndarja gjeografike e raste-
ve është si vijon: 36 raste në Tiranë, 
15 në Durrës, 11 në Vlorë, nga 8 ra-
ste në Kukës, Krujë, 4 në Kurbin, 3 
në Elbasan, 2 në Lushnje, nga 1 rast 
në Lezhë, Kamëz, Dibër. Në 24 orët 
e fundit janë shëruar 43 qytetarë, 
duke e çuar në 1875 numrin e të 
shëruarve që nga fillimi i epidemi-
së. Në vendin tonë aktualisht janë 
1318 persona aktivë me COVID19, 
kryesisht në Tiranë, Shkodër, Krujë, 
Durrës. Ministria e Shëndetësi-

së dhe Mbrojtjes Sociale i rikujton 
bizneset se duhet të respektojnë me 
rigorozitet protokollet për të ruajtur 
shëndetin e punonjësve dhe qyte-
tarëve.

I drejtohemi me një lutje të gji-
thë qytetarëve: Tregohuni të kuj-
desshëm, respektoni distancimin fi-
zik, higjienën personale. Mbajtja 
e maskës në ambiente të mbyllu-
ra është e domosdoshme. Mbani 
maskën kudo ku nuk mund të rua-
ni distancën fizike, për të mbrojtur 
veten dhe të tjerët, për të paranda-
luar përhapjen e infeksionit. Izo-
lohuni nëse keni shenja të sëmund-
jes dhe telefononi në numrin unik të 
Urgjencës Kombëtare, 127. Për in-
formacion në lidhje me COVID19 
dhe këshillim psikologjik, ju lute-
mi, telefononi në linjën e gjelbër 
0800 40-40.

Aktualitet

Bashkia e Malësisë së Madhe ka mbyl-
lur dyert deri ditën e hënë, për shkak se 
tre punonjës kanë rezultuar pozitivë me 
koronavirus. Bashkia është mbyllur për 
të bërë dezinfektimin e plotë të gjithë 
godinës, ndërsa do të hapet sërish ditën 
e hënë të javës së ardhshme.
Deri më tani, Malësia e Madhe kishte 
vetëm dy raste me COVID-19, një të 
infektuar dhe një viktimë, duke qenë 
ndër bashkitë më pak të prekura. Por, 
dje numri i të infektuarve ka shkuar në 

5, ndërsa priten përgjigjet për 9 të tjerë. 
“Njoftojmë se Bashkia Malësi e Madhe 
pas tre rasteve pozitiv me Covid-19 dhe 
në zbatim të udhëzimeve nga Ministria 
e Shëndetësisë sot ka bërë mbylljen 
e këtij institucioni deri ditën e Hënë, 
ndërkohë është kryer sot dezinfektimi i 
gjithë ambjenteve të Bashkisë Malësi e 
Madhe për të krijuar kushtet e favorsh-
me të vijimit të punës ditën e Hënë. Fa-
leminderit për mirëkuptimin!”, njoftoi 
bashkia.

Mbyllet Bashkia e Malësisë së Madhe, 
dalin pozitivë me Covid 3 punonjës, 
priten përgjigjet për 9 të tjerë

Ish-deputetja demokrate, Albana 
Vokshi, denoncon në ‘Facebook’ 
se Njësia Vendore e Kujdesit Shën-
detësor në Berat është një vatër e 
re e koronavirusit. Sipas ish-depu-
tetes, drejtoria refuzon ta mbyllë 
këtë institucion, edhe pse janë kon-
firmuar 4 raste pozitive.

Denoncimi i Vokshit:
Njësia Vendore e Kujdesit 

Shëndetësor në Berat, vatër e CO-
VID19 – Drejtori refuzon ta mbyl-
lë!  Sipas informacionit zyrtar nga 
Ministria e Shëndetësisë, në Njës-
inë Vendore tê kujdesit Shënd-
etësot në Berat janë identifikuar 4 
raste pozitiv me Covid19. Urdhëri 
për mbylljen e kësaj njësie nga In-
spektoriati Sanitar është dhënë që 
ditën e hënë. Por Drejtori Artur 
Bani, anëtar i Kryesisë së Partisë 

Socialiste, refuzon ta mbyllë sepse 
ka frikë se evidentohet dështimi 
në marrjen e masave parandaluese 
nga ana e tij dhe e qeverisë. Për 
Drejtorin rilindas të Edi Ramës, 
jetët 73 personave staf i Njësisë nuk 
kanë asnjë rëndesi.

Njësia tashmë është shndërr-
uar në vatër e rrezikshme akti-
ve infeksioni. Ministria e Shënd-
etësisë, Institucionet përkatëse të 

marrin masa për mbylljen e saj 
për aq kohë sa është e nevojshme. 
Papërgjegjshmëria e Drejtorit ës-
htë e dënueshme. Cdokush që rre-
zikon jetën dhe shëndetin e qyte-
tarëve duhet të shkojë në burg. 
Përhapja e sëmundjeve infek-
tive me paramendim apo jo, dëno-
het me burg sipas ndryshimeve 
të fundit të Kodit Penal. Organi i 
akuzës të veprojë!!

Denoncon ish-deputetja: Vatër e rrezikshme e Covid te 
Kujdesi Shëndetësor në Berat, drejtoria nuk mbyll institucionin

Situata e pandemisë, 2 
humbje jete në 24 orët 
e fundit. 90 raste të reja 
të prekur me Covid-19

Teksa koronavirusi po përhapet frik-
shëm në vendin tonë, ku prej javësh ës-
htë rritur ndjeshëm numri i të infektuar-
ve dhe viktimave, institucionet iu bëjnë 
thirrje qytetarëve të zbatojnë rregullat, si 
elementi kyç për parandalimin e virusit. 
Instituti i Shëndetit Publik këshillon të 

gjithë qytetarët që udhëtojnë të zbatojnë 
masat bazë, si larja e duarve, distanci-
mi dhe higjiena. Mesazhi i ISHP: Hapa 
që duhet të ndiqni nëse udhëtoni:  Lani 
duart para se të udhëtoni dhe përdorni 
dezinfektant; Mbani distancë dhe ven-
dosni maskë

Si të parandaloni Covid gjatë udhëtimit, 
ISHP: Ja rregullat që duhet të ndiqni

Presidenti Ilir Meta u ka 
bërë thirrje qytetarëve 
që të respektojnë udhëz-
imet publike për ma-
sat anti-Covid-19. Meta 
i është referuar në me-
sazhin e tij edhe shqetës-
imit të përfaqësueses të 
OBSH në Shqipëri, e 
cila ka theksuar rënd-
ësinë e ndërgjegjësimit 
të qytetarëve, për ruajtjen e distancës fi-
zike dhe mbajtjes së maskave.   "Duke 
ndarë të njëjtat shqetësime me përf-
aqësuesen e Organizatës Botërore të 
Shëndetësisë në Shqipëri, theksoj rënd-
ësinë e ndërgjegjësimit të qytetarëve për 
respektimin e udhëzimeve të bëra pu-
blike, për ruajtjen e distancave fizike dhe 
mbajtjes së maskave. Shtimi i rasteve të 
qytetarëve të prekur nga pandemia CO-

VID-19, veçanërisht 
numrit të viktima-
ve, shtron si domosdo-
shmëri jetike rritjen 
e masave mbrojtëse, 
frymës së bashkëpun-
imit dhe mbështetjes së 
sektorit të shëndetësi-
së me buxhetin e duhur, 
veçanërisht me afrimin 
e pikut të sezonit turi-

stik. Tepër i nevojshëm është bashkëpun-
imi i ngushtë me të gjitha vendet fqinje 
për marrjen e masave për parandalimin 
dhe përhapjen e mëtejshme të pandemi-
së, me qëllim rihapjen sa më parë të ku-
fijve tokësorë. Përballimi me sukses i 
COVID-19 duhet të jetë një objektiv ma-
dhor për të gjithë! Çdo neglizhencë në 
këtë prioritet ka kosto shumë të rëndë: 
jetën e qytetarëve tanë".- deklaroi Meta.

Presidenti: Përballimi 
me sukses i COVID-19 
duhet të jetë një objektiv 
madhor për të gjithë! 

Zëdhënësja e ministrisë

Albana Vokshi
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CMyK

Rreth dy muaj, pasi stu-
dentët depozituan pad-
inë kundër zgjedhjeve të 
paligjshme në Universi-

tetin e Tiranës—në shkelje të afat-
eve ligjore të parashikuara nga 
neni 202 i Kodit të Procedurës Civ-
ile dhe neni 28 i ligjit Nr. 49/2012 
“Për gjykatat administrative dhe gj-
ykimin e mosmarrëveshjeve admin-
istrative”—Gjykata Administrative 
Tiranë vendosi të mos marrë ven-
dim mbi kërkesën e studentëve për 
pezullimin e procesit zgjedhor në 
UT deri në marrjen e një vendimi 
përfundimtar nga gjykata për (pa)
ligjshmërinë e këtyre zgjedhjeve. 
Jo vetëm kaq, por për shkak se 
gjyqtarja e kishte axhendën e zënë 
dhe në gusht merrte pushimet, ven-
dosi që seanca e ardhshme të zhvil-
lohej më 18 Shtator, pavarësisht se 
e informuam se zgjedhjet zhvillo-
heshin më 30 Korrik. 

Megjithëse, vendimi për të mos 
vendosur mbi kërkesën për pezu-
llim është një rast i padëgjuar më 
parë në historinë e jurisprudencës 
shqiptare, studentët, me mbështet-

jen e Qëndresa Qytetare, mbetën 
të vendosur për t’i shkuar deri në 
fund betejës që kanë filluar për të 
zhvilluar zgjedhje të rregullta e të 
ligjshme në UT. Prandaj, jo vetëm 

do ta vazhdojnë procesin gjyqësor 
dhe do t’i shkojnë deri në fund, 
por duke filluar nga java tjetër do 
të depozitojnë një kërkesë të re 
për pezullimin e zgjedhjeve në 

UT. Nëse edhe për këtë kërkesë, 
gjykata do të vendosë të mos ven-
dosë, atëherë ne do t’i drejtohemi 
shkallëve më të larta të gjyqësorit 
për vendimmarrje, por edhe or-
ganeve kompetente për të marrë 
masa ndaj gjyqtares që prodhon 
vendime absurde dhe të palig-
jshme. 

Betejën ndaj frikës, presion-
eve apo ndërhyrjeve të palig-
jshme, studentët e kanë fituar në 
Dhjetor 2018, dhe askush nuk 
mund t’i ndalë më për të dre-
jtat e tyre. Aq më pak një sistem 
gjyqësor, apo një rreth i mbyllur 
drejtuesish të universiteteve, që 
po perëndon cdo ditë. Beteja për 
garantimin e standardeve, rritjen 
e përfaqësimit dhe përmirësimin 
e cilësisë së arsimit të lartë vazh-
don! 

#QëndresaQytetare #BetejaVa-
zhdon.

Zgjedhjet në Universitete, Qëndresa Qytetare: 
Gjykata administrative Tiranë vendosi “të mos 
vendosë për zgjedhjet e 30 korrikut në UT”

Aktualitet
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Cilësia e karburantit, 
Sekretariati i Energjisë: 
Në Shqipëri ka falsifikim 
të dhënash nga rafineritë 
dhe importuesit
Sekretariati i Komunitet-

it të Energjisë ka kërkuar 
nga anëtarët e tij që të japin 
mendimin e tyre mbi zba-

timin e Direktivës së Cilësisë së 
Karburantit 98/70 / EC në Komu-
nitetin e Energjisë.

Për Shqipërinë Sekretariati nën-
vizon se pavarësisht përpjekjeve të 
shumta të qeverisë shqiptare disa 
sfida ende mbeten për të marrë zg-
jidhje, përfshirë rastet e falsifikimit 
të të dhënave nga rafineritë ose im-
portuesit dhe shtimi i ndotësve që 
mund të ndodhë gjatë shpërndarjes, 
të cilat janë të vështira për t’u iden-
tifikuar nëse nuk monitorohen dhe 
analizohen me kujdes.

Në koncept idenë e nxjerrë për 

konsultim, Sekretariati i referohet 
një sërë vendimeve të marra nga të 
gjitha vendet në sektorin e karbu-
ranteve dhe të lidhura drejtpërdrejt 
me cilësinë. Për Shqipërinë sillet në 
vëmendje pjesa e transparencës me 
çmimet ku thuhet se pikat e karbu-
rantit janë të detyruara të afishojnë 
dukshëm çmimet e tyre. Po kësh-
tu sqarohet skema e monitorimit të 
tregut dhe mënyra sesi zbatohet kjo 
nga trupa përkatëse inspektuese.

Mostrat e karburantit për ana-
lizim bëhen nga Inspektorati 
Shtetëror Teknik dhe Industrial në 
përputhje me standardet. Labora-
tori u riakreditua në qershor 2016. 
Laboratori mbështetet vazhdimisht 
me asistencë teknike nga ekspertë 

të huaj për kalibrim, mirëmbajtje 
dhe shërbime. Pajisjet monitorohen 
duke përdorur standarde të certifi-
kuara për të rritur saktësinë e rezu-
ltatit të raportuar. Rastet e mosre-
spektimit për benzinën lidhen me 
presionin e avullit, aromatikët, ben-
zenin dhe squfurin kurse për naf-
tën numër cetani dhe përmbajtja e 
squfurit” thuhet në dokumentin e 
Sekretariatit.

I njëjti sjell në vëmendje se 
mbetet ende për tu krijuar një treg 
i biokarburanteve që synon uljen e 
emetimeve në sektorin e transpor-
tit dhe mbështetet nga një sistem 
për të verifikuar qëndrueshmërinë e 
tyre dhe të llogarisë ciklin e jetës së 
emetimeve.

Ekonomi

Por sipas të dhënave të fundit detyrimet për fi-
nancimin e kontratave buxhetore në fuqi po 
i afrohen të 1 miliardë eurove, shumë kjo që 
kërkon financime nga buxheti përtej një mandatit 
qeverisës. Qeveria e Shqipërisë po vijon financi-
min e 680 projekteve që janë kryesisht investime 
publike në infrastrukturë që kërkojnë mbështet-
je financiare shumëvjeçare. Këto projekte kanë 
një kosto totale prej 507 miliardë lekësh, rreth 4 
miliardë euro, sipas të dhënave zyrtare nga Min-
istria e Financave që i referohen azhurnimeve 
të fundit, qershor 2020. Nga kjo shumë deri më 
tani janë financuar 309 miliardë lekë (3.1 mil-
iardë euro) dhe mbeten për tu financuar edhe 117 
miliardë lekë të tjera rreth 930 milionë euro. Nga 
projektet në zbatim detyrimin më të madh finan-
cat e publike e kanë ndaj rrugës së Arbrit. Si-
pas Ministrisë së Financave deri tani për ketë 
projektet janë paguar 5 miliardë lekë dhe mbet-
en për tu paguar edhe 67.4 miliardë lekë. Pag-
esat që duhen kryer ndaj rrugës së Aarbrit zënë 
gati gjysmën e angazhimeve në fuqi për inves-
timet publike. Projekti i dytë për të cilin qeveria 
ka marrë angazhim shumë vjeçare, është kontra-
tat e koncesionit të rrugës së Kombit e cila do të 
financohet me mbi 10 miliardë lekë nga buxheti 
i shtetit, teksa deri më tani janë disbursuar 609 
milionë lekë. Sipas të dhënave nga thesarit, pro-
jekti i tretë me angazhimin më të kushtueshëm 
është ndërtimi i rrugës Kardhiq- Delvine me një 

financim total 10 miliardë lekë ku mbeten të pa-
paguara ende 4,2 miliardë lekë. Siç shihet nga 
tabela e detajuar e Ministrisë së Financave an-
gazhimet më të mëdha të pagesave për inves-
timet në vijim janë ndaj kontratave koncension-
are. Monitorimi periodik i shpenzimeve për 
angazhimet shumëvjeçare të investimeve pub-
like u ndërmor nga qeveria pas vitit 2013 me 
qëllimin për të parandaluar krijimin e detyri-
meve të prapambetura. Por sipas të dhënave të 
fundit detyrimet për financimin e kontratave 
buxhetore në fuqi po i afrohen të 1 miliardë eu-
rove, shumë kjo që kërkon financime nga bux-
heti përtej një mandatit qeverisës.

Investimet e qeverisë 
kërkojnë edhe 117 miliardë lekë 
financime, shumica për PPP-të

Rritet tregu i 
pensioneve private
Janë rreth 30 mijë anëtarë që kanë investuar 
në fondet e pensioneve private në vend deri 
në fund të muajit mars, sipas të dhënave të 
publikuara nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Fi-
nanciare (AMF). Në krahasim me fundin e 
vitit 2019, numri i tyre është rritur me 7.18%.

Pjesa më e madhe e tyre, rreth 52% janë 
femra, ndonëse në tre muajt e parë të vitit, 
rritjen më të lartë e kanë shënuar meshku-
jt (+10.6% në raport me fundin e 2019-s, 
përkundrejt rritjes 4.2% të femrave). Sipas 
AMF-së, “analiza e të dhënave për tregun e 
pensioneve private vullnetare më 31.03.2020 
tregon një total asetesh neto prej 3,087.15 
milionë lekë (23.6 milionë euro) dhe me një 
rritje prej 6.3% krahasuar me 31.12.2019”. 
Pavarësisht rritjes, tregu i pensioneve pri-
vate vullnetare mbetet në nivele të ulëta në 
raport me tregjet e tjera financiare, për shkak 

të kulturës së ulët për të investuar në ske-
ma private. Gjatë tremujorit të parë të vitit 
2020, në tregun e pensioneve private vullne-
tare ushtruan aktivitetin e tyre katër fon-
de pensioni. Fondi më i madh, sipas asete-
ve është Sigal, me 45.5% të tregut, i ndjekur 
nga Credins Pension (29%), Raiffeisen pen-
sions (25.3) dhe Albsig, që ka hyrë së fund-
mi në treg kishte një peshë me më pak se 1%. 
Sipas numrit të anëtarëve, më i madhi është 
Credins pension (57.5%), Sigal (27%), Raif-
feisen (10.2) dhe Albsig (5.4%). Kompanitë 
i kanë investuar këto fonde 100% në bono 
thesari dhe obligacione të qeverisë, që janë 
letra me vlerë me risk zero. Operatorët ra-
portojnë norma të larta fitimi në tremujo-
rin e parë, që variojnë nga 27 në 55%, me 
përjashtim të kompanisë më të re në treg, 
që është ende me humbje.

Pikë karburanti

Qeveria

Pensionistë
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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

Ekonomia amerikane 
krijoi 4.8 milion vende 
pune në qershor

Eurostat: Shqipëria 
dhe Bullgaria, dy 
shtetet më rënien më të 
madhe në përqindje të 
popullsisë në Europë

Ndërsa vendi vazhdon të luftojë me pandem-
inë e koronavirusit dhe disa shtete vijojnë të 
kenë një rritje të rasteve të reja, shkalla e pa-
punësisë ra me 11,1 për qind ndërsa ekono-
mia amerikane shtoi 4.8 milion vende pune 
në qershor.
Pavarsisht kësaj 1.4 milion amerikanë para-
qitën për herë të parë sigurimin e papunësisë 
javën e kaluar.
Të dhënat ishin shumë më mirë sesa kishën 
parashikuar ekonomistët. Po ashtu edhe 
shkalla e papunësisë ra më shumë seç pritej. 

Ky ishte muaji i dytë radhazi i rritjes, pas më 
shumë se 20 milionë vende pune të zhduku-
ra në prill gjatë mbylljes për shkak të pande-
misë.
Rihapja e ekonomisë po lehtëson barrën në 
tregun e stresuar të punës në Amerikë. Por 
ekonomia amerikane mbetet në një recesion 
të thellë dhe një rikuperim i plotë i tregut të 
punës shihet larg.
Amerika po merret me një krizë të rëndë të 
papunësisë dhe miliona njerëz po mbështeten 
në ndihmat e qeverisë./CNN

Sot është Dita Botërore e Popullsisë. Eurostat 
ka publikuar të dhënat e ndryshimit të pop-
ullsisë për vendet e Bashkimit Europian dhe 
shteteve të tjera të Europës. Bullgaria dhe 
Shqipëria rezultojnë dy shtetet që kanë shën-
uar rënien më të fortë në përqindje të popull-
sisë, në 1 janar 2020, krahasuar me 1 janar 
2019, përkatësisht me -7% dhe -5.8%.

Më pas renditet Serbia (-5.3%) dhe Ruma-
nia (-5%).

Të dhëna të mëparshme të Eurostat dhe 
INSTAT (për Shqipërinë) tregojnë se në Sh-
qipëri arsyeja e rënies së popullsisë lidhet 
me reduktimin e shtesës natyrore, që gjith-
sesi ende mbetet pozitive dhe sidomos mi-
gracionit të lartë neto negativ (më shumë 
persona ikin sesa kthehen. Sipas Eurostat, 
shtesa natyrore e popullsisë ishte 2.3% në 
janar 2020 kundrejt 1 janar 2019, ose 6.6 
mijë lindje më shumë sesa vdekje, që është 
më e ulëta të paktën që nga vitet ’90, sipas 
të dhënave të tjera të INSTAT.

Ndërsa për Serbinë, tendenca negative 
e popullsisë është e lidhur me shtesën na-
tyrore negative (vendi ka më shumë vdekje 
dhe lindje), ndërsa migracioni neto është 
pothuajse zero. Sipas Eurostat Serbia kishte 
një rënie të shtesës natyrore me 5.3% për 
periudahën në fjalë.

Totali i popullsisë së BE (me 27 anëtarë, 
pa britaninë) është 447.7 milionë banorë 
në 1 janar 2020, ose 9.9 milionë banorë më 
shumë nga 1 janari 2019. Rritja ka ardhur 
për shkak të migracionit neto pozitiv, ndërsa 
shtesa natyrore është negative me -1.1%. 
Shtetet me rënien më të lartë natyrore të po-

pullsisë janë Bullgaria, Greqia, Italia, Kroa-
cia etj.

4.7 milion vdekje janë regjistruar në BE 
në vitin 2019, 0.9% më pak se një vit më 
parë. Norma më e ulët e vdekjeve është regji-
struar në Irlandë (6.3 për 1 000 banorë). Nor-
ma të ulëta janë regjistruar edhe në Qipro 
(6.8), Luksemburgu (6.9 ‰), Maltë (7.3.), 
Dhe Suedia (8.6.). Në të kundërt, niveli më i 
lartë i vdekjeve është regjistruar në Bullga-
ri (15.5.), e ndjekur nga Letonia (14.5.), Li-
tuania (13.7), Rumania (13.4 ‰) dhe Hunga-
ria (13.3.).

Shqipëria, sipas përllogaritjeve, kishte një 
vdekshmëri prej 7.7 personash për 1,000 ba-
norë, më e ulët se mesatarja e BE-së, prej 
10.4 për 1,000 banorë.

Ekonomi
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Intervistoi: Violeta MURATI

-Në vitin 1997, nëse jam e saktë, për 
herë të pare u bête pjesë e Antologjisë 
së Vargut Amerikan dhe Vjetar të Poez-
isë Amerikane. Më pas në vitin 2012 del 
antologjia juaj e parë e vlerësuar nga kri-
tika, duke u konsideruar si pioniere e po-
etëve shqiptarë të gjeneratës post-totali-
tariste…Si erdhi kjo njohje?

Në vitin 1996, qe një revistë amerikane e 
cila botoi 5 autorë bashkëkohorë shqiptarë, në 
mes të cilëve isha edhe unë. Poezitë e mia u 
vlerësuan me një nga çmimet vjetore të revistës 
me sa mbaj mend. Kjo i parapriu botimeve në 
disa revista të tjera letrare më pas. Dhe në vitin 
2002, u botua libri im i parë i plotë “Fresco” 
nga shtëpia botuese Neë Directions, që ishte 
një përzgjedhje e poezive nga gjithë librat e mi 
të botuar deri në vitin 2002.  Pastaj, në vitin 
2010 u botua “Child of nature”, që është përk-
thim i librin “Fëmijët e natyrës”, dhe në 2018, 
libri i tretë “Hapësira negative”, po nga e njejta 
shtëpi botuese. Kurse në Angli, janëbotuar dy 
libra: në vitin 2011 dhe 2018. 

-Poezia juaj është: kujtime, imazhe… 
e cilësuar diku si “një qëndisje detajesh”, 
nostalgji dhe kujtime familjare që sjellin 
reflektime universale mbi burrat dhe 
jetën. Nga se vjen ky kontrukst poetik i 
juaji? Ç’nxitje jep tek ju bota?

Që e vogël, krijoja një ide mbi njerëzit, situ-
atën, nisur nga detajet, gjestet. Janë dy- tri gjëra 
të vogla, që të ndihmojnë të krijosh tablonë e 
madhe, mjafton të jesh i vëmendshëm. Dhe kjo 
mënyrë njohjeje, intuita, çuditërisht ka funk-
sionuar më e saktë në rastin tim. Por, në po-
ezi, imazhi apo detajet janë mjete, ndërmjetës, 
që ndihmojnë për të komunikuar një ide, në 
një mënyrë më pak imponuese në dukje, por 
më manipuluese në fakt, dhe i përgjigjen më 
së miri formulës së artë në art: “Fol për jetën; 
mos bëj koment”. 

Arsyeja pse një pjesë e skenave, karaktereve 
memorizohen dhe një pjesë jo, vjen si rezul-
tat i një seleksionimi emocional. Dhe përtej 
emocionit, po të kërkosh, ka gjithmonënjë 
shpjegim logjik, ka një ide.  Nuk ia vlen të 
shkruash as edhe një varg të vetëm për hir të 
nostalgjisë, apo sepse ka vlerë si përvojë per-
sonale. Gjuha, që është edhe fuqia e shkrim-
tarit, mund të kthehet në armikun e tij më të 
madh nëse shndërrohet në një mjet thjesht 
përshkrues, pa një ide, pa një mesazh që shkon 
përtej përvojës personale, duke ekspozuar një 
boshllëk shpirtëror edhe si individ. 

-Ju jeni një çift shkrimtarësh, kujtoj 
bashkëshortin tuaj, shkrimtarin Lazer 
Stanin. Si ka qenë njohja juaj, jeta që keni 
bërëbashkë, ndarë: njëri pranë poezie, e 
tjetri prozës?Sa ka ndikuar kjo në rritje të 
njëri tjetrit?

Poetja Luljeta Lleshanaku është nga poetet e vetme në Shqipëri që ka kaluar kontinen-
tin me poezi, është renditur ndër pretendentet për çmimin e madh Pen Amerika 2019 me 
librin “Negative space” përkthyer nga Ani Gjika, po ashtu renditet krah librave më të mirë 
në botën anglishfolëse në këtë gjini. Në intervistën për ExLibris ajo tregon marrëdhënien 
“dëshmuese” që ka me kohën, arealin e saj poetik si krijohet konteksti deri në plotësinë e 
drejtpërdrejtë të një prej zërave angazhues në zbardhjen e krimeve të diktaturës

Si do arratiseshin me 
shkrimtarin Lazer Stani, 
kur Sigurimi e shpalli 
çiftin e ri të vrarë
Historia e trishtuar se si do të arratiseshin me shkrimtarin Lazer Stani 
nga kufiri, në dimër, në pritje të “dëborës” në male, nga Thethi ndërsa 
Ministria e brendshme shpalli lajmin e rremë se çifti i ri ishte vrarë

Lazër Stani dhe Luljeta Lleshanaku
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Punoja punëtore në një ndërmarrje arti-
zanati në Krujë, dhe lexoja rregullisht gazetat 
e asaj kohe. Në fund tëviteve ’80, më bënin 
përshtypje disa shkrime të natyrës shken-
core dhe disa reportazhe në gazetën “Zëri i 
Rinisë”, që sikur ishin pak më ndryshe, disi 
më kurajoze dhe atipikë, me autor një Lazër 
Stani. Imagjinoja që ky Lazri duhej t’i kishte 
“krahët e ngrohtë”, dhe duhej të ishte rreth 
të pesëdhjetave (ndoshta nisur nga emri i tij 
i rrallë dhe disi arkaik). Pas njëfarë kohe, në 
gazetën “Drita” lexova një tregim që titullohej 
“Fundi i shëtitjeve natën”, të shkruar po nga 
Lazër Stani. Epo ky na qenka edhe i gjithan-
shëm tashti, thashë skeptike me vete, por kur 
e lexova, mbeta: ishte diçka krejt ndryshe nga 
letërsia që shkruhej në atë kohë, sepse bënte 
fjalë për fatin e njeriut të ndershëm në shoqëri 
dhe të prekte deri në palcë.Hmm, por ama, as 
në gjumë nuk mund ta imagjinoja se një ditë 
do të takohesha, e aq më pak që do të ndaja 
jetën me këtë njeri.

Dhe doli që ky Lazri, qenkësh miku i një 
mikes time të fëmijërisë, Albana Shalës. Qe ajo 
që na vuri në kontakt. Ajo popërpiqej qëpërmes 
tij, të më ndihmonte të botoja diçka tek “Zëri i 
Rinisë”. U përpoq të na takonte, por nuk funk-
sionoi. Dhe kontakti me të ka ndodhur krejt 
rastësisht, ne telefon. Më bëri përshtypje zëri 
i tij shumë kumbues dhe sensi i humorit. Pas 
nja tri ditësh a diçka e tillë, e takova në zyrën 

e tij në gazetë, aje ku sot janë zyrat e Kuvendit. 
Mbaj mend që tek Lazri më çoi Laura Konda, 
ashtu e ëmbël siç është Laura sot e kësaj dite. 
E gjeta të ulur me shpinë nga drita, dhe më 
ranë në sy shpatullat e tij shumë të gjëra, dhe 
tiparet e theksuara kockore. Kishte një lloj de-
likatese në mënyrën se si më shihte, me një 
palë sy inteligjentë e të përhumbur, duke më 
lënë të nënkuptoja shumë gjëra, por asgjë ero-
tike. Ishte i natyrshëm dhe i vërtetë në të gjithë 
gjestet, dhe për pesë minuta u ndjeva sikur 
kishim nja njëqind vjet që njiheshim bashkë. 
Bëmë muhabet njerëzish të pjekur. Folëm për 
hallet. Ai i ekzagjeroi pak të vetat, për të më 
bërëmua të ndjehesha mirë. Pastaj gjërat erd-
hën natyrshëm. 

Dhe sa për pyetjen tuaj se si është jeta e 
një çift shkrimtarësh, çfarëdo që të them unë, 
do të tingëllonte si një klishe. Por, që herët, 
të dy kemi kuptuar një gjë: nëse sjell shumë 
realitet në një lidhje, atëherë e ke çuar drejt 
vdekjes. Ndaj përpiqemi ta shmangim me sa 
më shumë të jetë e mundur.

-Na ka bërë përshtyptje një reagim 
i Lazrit, në rrjetin social facebook, kur 
iështë dhënë vendimi i pushimit të tij nga 
puna si redaktor te “Zëri i Rinise”, në vi-
tin 1990. Një vendim që sot duket absurd, 
vetem pse Stani ishte fejuar me shkrim-
taren Luljeta Lleshanaku. Ajo cilësohej 
nga regjimi si “mbesa e armiqve të bet-

uar të popullit dhe partisë”. “Këtë regjim 
kishim në tetor të vitit 1990. Se çfarë 
ndodhi më pas do ta tregoj herë tjetër…” 
shkruan Stani. Çfarë ishte kjo histori?

Madje edhe dy vajzat e mia, të cilat deri 
diku e njihnin këtë histori, u tronditën kur e 
panë ashtu të vulosur e firmosur shkresën. Kur 
ndodhi kjo histori unë kam qenë 22 vjeçe, një 
armike goxha “e rrezikshme” d.m.th. Me këtë 
termonologji unë isha mësuar që në shkollën 
fillore, e nuk më bënte me përshtypje. Bile 
çudtërisht, më kujtohet sot e kësaj dite një 
mësuese e ekonomisë shtëpiake, e cila shpesh-
herë, e fillonte mësimin me frazën: “Armiku 
më i madh i Partisë dhe i popullit është Abaz 
Kupi”. Ishte komuniste dhe nuk ishte njeri i 
keq, por ama se ç’punë kishte ky deklamim në 
orën e ekonomisë shtëpiake ku mësohej veç 
për të gatuar pelte dhe për të qepur me shtiza, 
as sot e kësaj dite nuk e kuptoj. 

Pasi Lazrin e pushuan nga puna, pa as 
një kacidhe në xhep, pa një çati ku të fusnim 
kokën, dhe pa një shpresë për përmirësim të 
gjendjes, shkuam tek prindërit e tij në Pult 
të Dukagjinit. E vetmja mundësi na mbetej 
të prisnim dëborën e të tentonim të kalonim 
kufirin nga Thethi, sepse në dëborë, thuhej 
që kufiri ishte më i vështirë për t’u mbajtur 
nën kontroll. Ishim tmerrësisht të dëshpëru-
ar. Ishte koha kur fshatin e kishte mbërthyer 
skamja, sepse ekonomia kishte falimentuar 

krejtësisht. As të holla për të udhëtur në 
Shkodër a Tiranë, për të parë ndonjë mundësi, 
nuk  kishim. Telefona nuk kishte. Ndërkohë 
që ne prisnim borën, Ministria e Brendshme 
shpërndau lajmin e rremë që ne të dy ishim 
vrarë në kufi, lajm që të gjithë të njohurit tanë 
e besuan, sepse e dinin që nuk kishim alter-
nativë tjetër. Përmes nesh, besoj se donin t’i 
bënin presion të tjerëve që ky është fati që u 
pret po të rebeloheni kundër regjimit.

Dhe ironia është që kur Lazri kërkoi dos-
jen e tij tek Autoriteti i Hapjes së Dosjeve, i 
thonë se nuk ka asnjë dosje në emër të tij. 
Domethënë, e gjitha kjo histori, po duket si-
kur ka ndodhur në imagjinatën tonë dhe në 
imagjinatën e gjithë atyre njerëzve që e dinë 
e madje kanë shkruar për të. Dhe në proces- 
verbalin e mbledhjes për shkarkimin e tij (një 
tjetër dokument nga arkiva e po këtij shteti), 
e zezë mbi të bardhë, shkruhet: “I mbajtur në 
mbledhjen e Sekretariatit, në x datë, lidhur 
me shkresën e ardhur nga Dega e Punëve të 
Brendshme Krujë”.  

-Ju kam pyetur edhe njëherë tjetër, e 
mendoj se një nga poemat e tua më të 
forta është “Ujë dhe karbon”, në të cilën, 
ndoshta për të parën herë në krijimet 
tuaja, trajtoni dramën komuniste, duke 
shkuar deri në një analizë të vetë thel-
bit dhe skemës së diktaturave…Një an-
gazhim jo aq i fundmë, duke pasur para-
sysh të kaluarën tuaj, por dhe përfshirjen 
“politike” në Institutin e Studimeve për 
Krimet Komuniste. Çfarë të shqetëson në 
këtë ndërgjegje sot?

Poema vjen si përgjigje e një pyetjeje 
që kam vite që ia bëj vetes: “Si ka mundësi 
që e duruam një regjim aq mizor për gati 
pesëdhjete vjet? Pse nuk u sakrifikuan gjysma 
prej nesh, që të tjerët të jetonin me dinjitet?” 
Por instikti i mbijetesës, i të mbeturit gjallë 
me çdo kusht, rezulton më i fortë se çdo 
gjë tjetër. Në Amerikë është e famshme një 
histori mbijetese që quhet “Donner Party”, 
ku njerëzit detyrohen të hanë edhe të vdekurit 
gjatë asaj aventure për të mbetur gjallë. Por 
ama, kjo histori, megjithëse kanibalizmi, sot 
e ka një monument diku në Kaliforni, si një 
shenje respekti ndaj vitalitetit dhe rezistencës 
njerëzore. Dhe janë pikërisht sistemet 
totalitare, luftërat, fatkeqësitë natyrore, ato 
që rikthejnë dilemën tonë të vjetër: a jemi 
ne një qenie prej uji dhe karboni apo një 
qenie morale? Bota është e stërngopur me 
rrëfime mbi nazizmin, komunizmin, dhe 
nuk besoj se do ta habisnin të miat. Kjo është 
arsyeja, që kam pritur të shkruaj ndryshe për 
komunizmin. Domethënë, kam pritur të krijoj 
një distancë kohore dhe fizike nga ajo epokë, 
një distance e domosdoshme për ta parë me 
një sy analitik me tepër se sa emocional. 

-A ka kujtesë të mjaftueshme sipas 
jush?

Një nga shprehjet më cinike e më të 
pamoralshme që më rastis të dëgjoj në këtë 
vend, është: “Nuk duam të kthejmë kokën 
pas!” Dhe është më shumë se një shprehje, 
është psikozë shumë djallëzore që mbillet dhe 
ushqehet qëllimisht. Ne bëjmë çmos për t’i 
dëshmuar vetes dhe botës rrënjët tona ilire të 
para dymijë vjetëve, dhe na “dhimbka qafa” 
të kthejmë kokën vetëm 27 vjet pas? Sigurisht 
që ka një palë që është e interesuar të varrosë 
gjithçka, që për fat të keq ka akoma shumë 
pushtet, dhe qëështë përgjegjëse për gjithë këtë 
amnezi dhe amortizim të kujtesës komuniste. 
Por, në mostëpër të tjerat, çfarë shpjegimi do 
t’u japin nipërve të tyre, sa herë të shfaqen e të 
rishfaqen në ekranet tona dhe të botës, pamjet 
e eksodit të ’91-it? Çfarë shpjegimi do të japin 
për atë turmë qeniesh të shpërfytyruara? Do 
t’u thonë që bëhet fjalë për një mutacion qe 
quhet “Homo-Albanikus”, një devijim i restë-
sishëm nga zinxhiri i evolucionit?  

(vijon në faqen 14)
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-Familja si reflektimi i një peme siç 
shohim ka një notë të errët në konk-
tekstet historike së cilës i rrëfeheni, në 
mendimet mbi diktaturën. Shpesh kjo 
ka tërhequr udhëtimet tuaja besojmë. Si 
është pritur (në besueshmëri) historia 
juaj, a ka shërbyer ajo si identifikim për 
vuajtjet dhe persekutimin?

Unë jam rritur në një familje me kode 
shumë të rrepta etike. Qysh fëmijë, më është 
përplasur në fytyrë një listë me gjërat që nuk 
duhej të bëja, si të ishin dhjetë amendamentet. 
“Mos” këtë, e “mos” atë. Atëherë unë e dija se 
çfarë nuk duhej të bëja, por nuk dija se çfarë 
duhej të bëja. Ishte një kohë e tillë, që mos-bër-
ja ishte ajo që të garantonte mbijetesën fizike, 
por sidomos atë morale. Të jetuarit si hije, ishte 
një mënyrë për të ruajtur veten, familjen, por 
edhe për të mos i bërë keq të tjerëve. “Mos fol”, 
“bëj sikur s’dëgjon”, “bëj sikur s’sheh”, “mos 
u përziej me të tjerët”, “mos bëj komente”, etj, 
etj, - janë gjëra që brezi im i kupton shumë 
mirë, por brezi i fëmijëve të mi, e sidomos të 
huajt, e kanë tepër të vështirë ta perceptojnë. 
Është pikërisht ky element që i jep përmbajtjen 
dhe titullin poemës “Hapësira negative”, të 
botuar tek “Pothujse dje”. Pra, boshi, pasiviteti, 
mos-bërja, ishte element dominues në atë sis-
tem, dhe pikërisht ai që përcaktonte konturet 
e tua si njeri. 

-Në një intervistë, pavarësisht se poe-
zia juaj ka një fashë të zgjatur duke parë 
botën përmes syve naivë të një fëmijë, 
keni thënë se shkrimtarët meshkuj janë 
më të prirur se femrat për idealizimin e 
fëmijërisë…pse kjo bindje, çfarë kontek-
sti është “fëmijëria” për një krijues?

Mund të jetë thjesht një çështje statis-
tikore…Normalisht, kur numri shkrimtarëve 
meshkuj është shumë herë më i madh se i 
femrave, atëherë edhe historitë e fëmijërisë 
janë më të shpeshta ndër to. Mund të jetë edhe 
fakti që meshkujt, historikisht kanë pasur një 
fëmijëri më të lirë, më të pasur me aventura, 
kështu që kanë se çfarë të tregojnë. Fjala vjen, 
nuk mund t’i shkruante një grua historitë e 
Tom Sojerit dhe Hakëllberi Finit, sepse veç një 
Tuein i vogël, një djalë, mund t’i kishte për-
jetuar ato aventura në brigjet e Misissipit. Por, 
ndoshta, ndoshta, meshkujt, pavarësisht se e 
maskojnë më mirë, mund të kenë natyra më 
introverte, më sentimentale. Dhe pjesë e sen-
timentalizmit është edhe rikthimi tek fëmi-
jëria. Meshkujt mendoj se janë më të lidhur 
edhe me vendin, me tokën, që është një tjetër 
formë sentimentalizmi. Fëmijëria është kon-
takti ynë i parë me botën, dhe si të gjitha gjëra 
e para, gjen një hapësirë djerrë në ndërgjegjen 
tonë, duke lënë gjurmë të pashlyeshme. Men-
doje: fëmijëria.., dashuria e parë.., përballja e 
parë me idenë e vdekjes, etj, etj.

-Ju krijoni personazhe, ju jepni “role” 
atyre në poezitë tuaja. Emra, herë të 
shenjtësh, e herë sikur i keni thjeshtë-
sisht të jetuara, diku në lagjen apo në 
takime imagjinare nëpër vende krejt të 
zakonta. Janë burra e gra, të munduar e 
vuajtur. Ju i rrëfeni ata, e “detyroni” lex-
uesin të mendojë, ju vetë pse i keni ad-
huruar, pse i keni “krijuar” këta person-
azhë? Pse bëhet aq e rëndësishme tek ju 
“e thjeshta”?

Falemnderit për këtë konstatim dhe uroj 
që vërtetë të jetë kështu. Them se njeriu, secili 
prej nesh, lind me një ndjeshmëri humane. 
Shiko p.sh, se sa të drejtë janë fëmijët dhe se 
si reagojnë emocionalisht ndaj të mirës dhe të 
keqes. Por pastaj, kur fillojnë dhe rriten, grad-
ualisht, shumë prej nesh e humbin një pjesë 
të kësaj ndjeshmërie. Por kur ke parë kaq pa-
drejtësi dhe vuajtje rrotull teje siç ç’kam parë 
unë që e vogël, jo vetëm që nuk e humb këtë 
ndjeshmëri, por bëhesh fanatike e së drejtës, 

intolerante, idhulltare e njerëzve në nevoje, të 
nëpërkëmbur, dhe merr automtikisht anën e 
tyre në çdo rast.

Nga ana tjetër, letërsia nuk përfytyrohet 
ndryshe, aq sa edhe abuzohet me të. Leters-
inë e Gorkit p.sh, propaganda komuniste 
e përdori duke e quajtur ‘art revolucionar’, 
kur për mua Gorki është thjesht humanist. 
Nëse të vuajturit, të pafuqishmit, të vobektit, 
viktimat e padrejtësive, nuk e gjejnë veten të 
ulur në radhët e para të faltoreve ose të artit, 
atëherë ku tjetër do ta gjejnë? 

Kurse referencat nga mitologjia fetare që 
unë përdor herë pas here në poezi, luajnë atë 
rol që luajnë monumentet brenda një qyteti: i 
japin një peshë historike, vertikale, momentit. 
Figurat fetare, mitet, kanë fituar një lloj famil-
jariteti dhe statusi të pakontestueshëm në vet-
edijen njerëzore. Atë përfaqsojnë klasiken. Dhe 
vënia e të zakonshmes përballë tyre, shërben si 
mjet stilistikor për të krijuar njëkohesisht ironi 
dhe sarkazëm.

-Marrim një moment nga poezia 
“Fshati i peshkatarëve”, që nis në mënyrë 
brilante: Dritare të picërruara/ nga kri-
pa dhe vështrimi larg;/të gjitha shohin 
në det…por mbyllja e tij ka brutalitet, 
pothuaj të shpërfillur, vetiu pyesimin mbi 
erotizmin…Pse kaq brutale, primitive, 
kur estetikisht pothuaj “hyjnizohet”?

Me atë mbyllje, jam munduar të përcjell atë 
lloj fataliteti që zakonisht shoqëron njerëzit e 
pafuqishëm. E dëgjojmë shpesh të thuhet: “Kur 
u ndamë, kjo na ra!”, ose  “Kështu paska qenë 
e shkruar”. E hidhur, por kjo është mënyra e 
vetme e pajtimit me fatin, në pamundësi për 
të ndryshuar rrethanat. Mua më mbetet vetëm 
të hyj nën lëkurën e këtyre karaktereve, dhe 
të ndjek atë linjë arsyetimi. Por, është intere-
sante që dëgjoj prej jush që skena e gjumit të 
pasdites jashtë në verandë, sugjeron një situatë 
pothuajse erotike. 

-Është si një udhëtim midis librit mem-
uaristik të Solzhenicinit apo romantizmit 
të errët të Barikos ku si njëri dhe tjetri, 
mbajnë të përbashktën e një raporti mes 
njeriut dhe të keqes. Pse ka ndodhur tek 
ju ky udhëtim, imazhe të ujit, detit, të një 
toke të akullt…?

Unë rrallë shkruaj për gjëra që nuk i njoh. 
Pra, i kam shkelur këto vende, në përjashtim 
të Antarktidës. Por akulli them se vjen si një 
nevojë për t’u zhdukur, për t’u zhbërë, për t’u 
kthyer në hiçgjë, dhe është e çuditshme se si 
dëshira e brendshme për t’u zhdukur, përje-
tohet si një mënyrë prehjeje dhe asociohet më 
të bardhën.

-Cili është autori “juaj”, vargjet e të 
cilit, shpesh thuhet se të shpëtojnë mor-
alisht? 

Rudiard Kipling me atë poezinë e famshme 
“Nëse”. Dhe Uollt Uitman, me “Fijet e barit”. 

-Ja se si shprehet në komentin e tij, 

poeti dhe përkthyesi George Szirtes për 
“Hapësira negative”, librin e dytë të botuar 
në Mbretërinë e Bashkuar, megjithëse Neë 
Directions në Shtetet e Bashkuara, e ka 
botuar që në vitin 2002: Kjo poemë është 
plot forcë, dhe ofron një revokim të kursy-
er por të gjallë, pothuajse filmik, të jetës 
së Uild-it, që mund të shërbejë si një lloj 
analogjie e vetë jetës së autores… Ajo nuk 
bën asgjë ekstravagante në aspektin teknik 
ose atë retorik. Ajo flet drejtpërdrejt: por 
vetëm se ky i folur direkt është i mprehtë 
(ashtu siç është edhe përkthimi) dhe e vë 
gishtin drejt e në plagë”… Mbi këtë vetiu 
më vjen pyetja mbi kritikën, si e shihni 
rëndësinë e këtij raporti sot?

Në një tjetër shkrim kritik të botuar pak më 
parë rreth “Negative space”, thuhet se i foluri 
i drejtëpëdrejtë është rezultat i një përvoje të 
gjatë. Them se eshte konstatim i saktë. Ashtu 
siç ndodh në fjalimet publike, apo temat su-
dimore, ne zakonisht përdorim krahasime ose 
referenca të tipit ”siç ka thënë filani”, për të 
mbështetur tezën tonë. Por, kur kjo ide të vjen 
si një bindje dhe ke argumente të mjaftueshëm 
për ta mbështetur, atëherë ia lejon vetes komu-
nikimin përmes vargut sentencial, deklamativ 
ose proverbial. Është si puna e të moshuarve 
që kemi në familje, që herë pas here thonë diç-
ka me vete, bëjnë ndonjë pyetje retorike, dhe 
nuk presin për aprovim.

Kurse sa për kritikën, mendoj se kritika 
është e domosdoshme në tregje të mëdha, 
ku mbetet e vetmja mënyrë për të tërhequr 
vëmëndjen midis qindra e mijëra botimeve që 
dalin brenda vitit. Dhe kjo është arsyeja që e 
vlerësojnë mjaft. Por në një treg të vogël si i 
yni, nuk mendoj se ka ndonjë rëndësi të mad-
he, sepse falë njoftimeve në media, në rrjetet 
sociale, sot është e lehtë të informohemi për 
librat e rinj, dhe vështirë se shpëton pa rënë në 
sy ndonjë libër i mirë. Madje herë pas here në 
rrjetet sociale, pa marrë asnjë rol kritiku apo 
profesionistësh, njerëzit bëjnë komente mjaft 
të kualifikuara dhe interesante. Pra, le të the-
mi, që kritikën sot e gjejmë të shpërndarë në 
forma të ndryshme.

Por, që të pretendojmë për një kritikë të 
mirë, së pari duhet të kemi lexues të mirë. Dhe 
lexuesi i mirë edukohet në bankat e shkollës. 
Shija për leximin varet nga mënyra se si jepet 
letërsia dhe artet në shkollë, nga programet, 
literatura që serviret. Dhe jo vetëm kaq, por 
e gjithë filozofia e shkollës ndikon në nxitjen 
ose destimulimin e një personaliteti meditativ, 
kureshtar e analitik. 

-Poezia juaj krijon një hapësirë uni-
versalizmi, në fakt këtë përpjekje bëjnë 
gjithë shkrimtarët në veprën e tyre, por 
ju tek “Homo Antarcticus” e shtrini këtë 
mbi shqetësimin e individit sot. Ç’është 
kjo përballje, çfarë i bashkon lexuesit në 
këto poezi?

Nuk besoj se është aventura e pafat e ek-
speditës së Shakëltonit në Polin e Jugut, pra 
një histori joshqiptare, ajo që e universalizon 
poemën. Bile, bile, ngaqë kjo histori është aq 
e njohur, saqë frika ime ishte se lexuesit do të 
humbnin interesin për t’i shkuar deri në fund 
leximit. Kështu që besoj se nëse pëlqehet, kjo 
ndodh për faktin që secili gjen diçka prej Frenk 
Uajld-it tek vetja, secili evidenton ato ç’ka ka 
humbur, në përpjekjet e veta për t’u përshtatur 
civilizimin modern.

Dhe në këtë poemë, ka diçka që veçanërisht 
ne si shqiptarë e njohim mirë, e me të cilën 
po përballemi çdo ditë. E kam fjalën për var-
gjet: “E çfarë di një i mbijetuar/ për artin e të 
jetuarit?”

-Si ka qenë kjo përballje me audiencat 
anglisht folëse?

Kuptohet që audiencat e poezisë janë të vogla; 
librat me poezi botohen me një tirazh relativ-
isht të vogël. Kështuqë mos prit një rresht prej 
dyqind vetësh që presin në radhë për të blerë 
librin. Po sidoqoftë, poezia vazhdon ta ketë lex-
uesin e vet gjithkund.  Pas daljes së librit, në maj 
kisha katër prezantime në SHBA. Në prill, do të 
kem një prezantim në Irlandë. Interesante janë 
pyetjet që të bëjnë nga audienca, një pjesë e të 
cilave të gjejnë krejt të papërgatitur. Janë krye-
sisht pyetje që kanë të bëjnë me pikëbashkimet 
e historisë me gjuhën, e letërsisë me politikën, 
apo edhe pyetje të tipit: “Pse ka kaq shumë 
meshkuj në poezitë e tua”, për të cilat ndoshta 
nuk ke menduar ndonjëherë. 

-Jeni renditur ndër pretendentet për 
çmimin e madh Pen Amerika 2019 me 
librin “Negative space” (Hapësirë nega-
tive) përkthyer nga Ani Gjika, po ashtu jeni 
renditet krah librave më të mirë në botën 
anglishfolëse në këtë gjini. Libri është 
botuar nga Bloodax edhe është një përm-
bledhje në anglisht e dy librave të botuar 
në origjinal nga shtëpia botuese OMBRA 
GVG: “Pothuajse dje” (2012), dhe “Homo 
Antarcticus” (2015).“Homo Antarcticus” 
ose “Njeriu i Antarktidës”. Shpesh autorët 
e harrojnë faktin se si mund t’i shërbehet 
një libri. Është domethënëse? Si e shpje-
goni që letërsia shqipe vazhdon të jetë e 
izoluar (në raste sporadike kohët e fun-
dit) nga njohja jashtë kufinjve?

Ky është kandidim për botimin e “Negative 
space” nga “Neë Directions” në SHBA, kurse 
për botimin në Angli nga “Bloodaxe”, libri, 
ose më mirë përkthyesja e librit Ani Gjika, pak 
më parë u vlerësua me çmimin English PEN. 
Meqë ra fjala, i jam vërtetë shumë mirën-
johëse Anit për gjithë atë punë të madhe si 
përkthyese, një përmbledhje dy librash në 
një. Është një punë mëse dyvjeçare, shumë 
e lodhshme, por uroj që të mos ketë qenë po 
kaq edhe e mërzitshme. Përkthimin e Anit e 
kanë cilësuar ‘brilant’, dhe besoj se kjo ka 
ndodhur edhe falë faktit që Ani është edhe 
vetë poete. Të gjithë autorët që unë njoh, them 
se e dijnë se si t’i shërbejnë librit, por në ras-
tin e një gjuhe të vogël si e jona, mundësitë 
janë të kufizuara. Është gjëja më e natyrshme 
në botë, madje një ego që meriton respekt, të 
synosh të botohesh në gjuhë të tjera, sepse 
e para është formë vetëvlerësimi, dhe e dyta 
zgjeron rrethin e lexuesve. Por, edhe sikur të 
kesh mundësi financiare të paguash vetë një 
përkthyes, edhe sikur ky përkthyes të bëjë një 
punë të mrekullueshme, prapëseprapë kjo 
zgjidhje nuk të garanton gjetjen e botuesit. 
Është një industri tejet e vështirë për të depër-
tuar që, lidhet me interesin në rënie për librin 
në përgjithësi. Ndaj edhe shumë gjë i mbetet 
në dorë rastësisë, ose fatit. Por politikat kul-
turore mund të ndihmojnë shumë përmes 
mbështetjes së pari, të krijimtarisë vendase 
(granteve, rezidencave vendase), dhe përmes 
mbështetjes së fuqishme të përkthimit të 
letërsisë shqipe në gjuhët e tjera. 

(marre nga ExLibris)
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Historiania ruse, Nina Smirnova, në librin “Historia e Shqipërisë përgjatë shekullit XX”, botuar nga “Ideart”, sjell dëshmi dhe fakte 
të reja përmes shfrytëzimit të arkivave të panjohura të Moskës, Beogradit, Parisit, Berlinit, Londrës, Romës, Athinës e Tiranës. Në 
këtë botim voluminoz prej gati 800 faqesh, përfshihen mbi 250 bibliografi të reja, të panjohura më parë. Smirnova ishte njohëse e 
shkëlqyer e gjuhës shqipe dhe njihte fare mirë frëngjishten, italishten dhe anglishten, lexonte gjermanisht dhe greqisht.

Kredia marramendëse që Enveri i 
kërkoi Kinës, pas prishjes me sovjetikët

S
i reagoi Enveri në Kongresin e IV 
të PPSH për miqësinë me sovje-
tikët? Si u prit raporti i gjatë poli-
tik i Enverit nga delegatët?  Cila 
ishte parulla e Mehmet Shehut 
në kongres, që u përhap me 

shpejtësi nga i gjithë shtypi botëror? Cila ishte 
atmosfera në prag të prishjes së marrëdhënieve 
midis Shqipërisë dhe Bashkimit Sovjetik.

Historiania ruse, Nina Smirnova, në librin 
“Historia e Shqipërisë përgjatë shekullit XX”, 
botuar nga “Ideart”, sjell dëshmi dhe fakte të 
reja përmes shfrytëzimit të arkivave të panjohura 
të Moskës, Beogradit, Parisit, Berlinit, Londrës, 
Romës, Athinës e Tiranës. Në këtë botim volumi-
noz prej gati 800 faqesh, përfshihen mbi 250 bib-
liografi të reja, të panjohura më parë. Smirnova 
ishte njohëse e shkëlqyer e gjuhës shqipe dhe 
njihte fare mirë frëngjishten, italishten dhe ang-
lishten, lexonte gjermanisht dhe greqisht.

“Shqipëria, vendi më i vogël e më i dobët i Ev-
ropës, që e fitoi pavarësinë kombëtare në fillim 
të shekullit XX, në vitin 1912, në jubileun e vet të 
njëqind vjetorit si shtet, duhet të ndahet më në 
fund nga emri i vendit më të varfër të Evropës, 
i cili e ka ndjekur pas gjatë gjithë kësaj kohe”, 
kështu shprehet Nina D.Smirnova (1928-2001) 
doktore e shkencave historike, albanologe dhe 
përkthyese, që është një nga autoret më serioze 
që është marrë me studimin dhe interpretimin 
e historisë shqiptare. Ajo është e njohur jo vetëm 
në botën akademike ruse, por edhe në arenën 
ndërkombëtare për qëndrimet që ka mbajtur 
ndaj Shqipërisë dhe kontributin në pasurimin 
e historiografisë shqiptare me argumente, inter-
pretime dhe dëshmi arkivash të panjohura dhe 
të paqëmtuara gjer sot.

Këndvështrimet nga e cila ajo e sheh histori-
në e Shqipërisë hedhin dritë mbi mjaft anë të er-
rëta, të shtrembëruara e pak të njohura mbi fig-
urat, personazhet, personalitetet dhe momentet 
historike më kulmore gjatë shekullit XX-të.

*  *  *
Më 13 shkurt të vitit 1961, u hap kongresi i IV 

i PPSH-së. Analiza e rezultateve të ndërtimit so-
cialist në vitet e pesëvjeçarit të dytë u bë brenda 
kornizave të zakonshme të tubimeve partiako-
ekonomike: arritje, disa mosarritje, detyrat për 
të ardhmen. Raporti i gjatë politik i E.Hoxhës 
u ndërpre nga duartrokitje të stuhishme dhe 
brohoritje, deri në ngjirjen e zërit: “Enver-Par-
ti”, dhe “Parti-Enver, jemi gati kurdoherë!”. 
Këto thirrje në gjuhën shqipe rimojnë mirë. 
Një nga miqtë e huaj, të ftuar në Kongres, u 
ngatërrua në numërimin e çasteve, kur del-
egatët kërcenin nga vendet dhe shpërthenin në 
thirrje të fuqishme. Në fjalimin e Hoxhës nuk 
ndihej as aludimi më i zbehtë për akuzat, që ai 
ngriti kundër PKBS-së në mbledhjen e Moskës. 

Përkundrazi, ai theksoi gjithanshmërinë e për-
vojës së BRSS-së, ngriti lart ndihmën e madhe 
internacionaliste, që BRSS-ja i kishte dhënë 
dhe i jepte Shqipërisë. Betimet për besnikërinë 
ndaj parimeve të miqësisë me popullin sovje-
tik përshkuan, në kuptimin e plotë të fjalës, 
diskutimet e delegatëve të kongresit dhe u 
pasqyruan në rezolutat e tij.

Kryetari i Këshillit të Ministrave, M.Shehu, 
i cili mbajti raportin mbi direktivat e planit të 
tretë pesëvjeçar, porositi delegatët e bazës të 
luftonin për realizimin e planeve ekonomike, 
për të çrrënjosur nga ndërgjegja mbeturinat e 
dëmshme të së kaluarës dhe kjo u theksua në 
mënyrë të veçantë, për të forcuar vigjilencën 
revolucionare. Kësaj të fundit, që lidhej ngushtë 
me demaskimin e “revizionizmit modern” 
(d.m.th. sovjetik), iu dha rëndësi e madhe. Pje-
sa përmbyllëse e raportit të Shehut dukej sikur 
u përgjigjej kritikave, që u bënë në mbledhjen 
e Moskës në adresë të PPSH-së. Në mënyrë të 
papërcaktuar, ai hodhi poshtë akuzat për na-
cionalizëm, dogmatizëm dhe mosnjohje të teor-
isë, me pohimin bosh, por të prerë: “Ne na aku-
zojnë, sepse jemi të panjollosur dhe marksistë 
të vendosur deri në fund”. Pas thirrjeve, që u 

dëgjuan në sallë (“Mirë e the shoku Mehmet”!), 
oratori theksoi se uniteti i radhëve të saj e kishte 
ndihmuar përherë PPSH-në t’u qëndronte pre-
sioneve të armiqve dhe përfundoi frazën, e cila u 
përhap nga i tërë shtypi botëror: “Kush prek këtë 
unitet, do të marrë vetëm një përgjigje nga par-
tia dhe populli ynë-pështymën surratit, grushtin 
hundëve e po të jetë nevoja dhe plumbin ballit! 
Ne nuk dimë t’i përgjigjemi ndryshe atyre, që 
duan të varrosin unitetin tonë”.

Në fund të prillit të vitit 1961, u mbajt 
kongresi i V i bashkimeve profesionale të Sh-
qipërisë. Në përshëndetjen e KQ të PPSH-së 
drejtuar kongresit thuhej se, politika e jashtme 
e Shqipërisë synon në radhë të parë miqësinë 
dhe bashkëpunimin me Bashkimin Sovjetik 
dhe “nuk ka forcë apo intrigë, që mund të 
ndajë popullin tonë nga popujt e Bashkimit 
Sovjetik”. Këto fjalë, të vendosura në kolonën 
e parë të gazetës “Zëri i Popullit” të 25 prillit, 
kishin përbri me gërma të theksuara njoftimin 
se në Pekin qenë nënshkruar tre dokumente 
për marrëdhënie ekonomike midis RPK-së 
dhe RPSH-së: protokolli për dhënien nga Kina 
të pajisjeve të plota dhe ndihmë teknike për 
ndërtimin e 25 ndërmarrjeve industriale në 
Shqipëri; protokolli për kushtet e këmbimit të 
specialistëve; protokolli për përdorimin e kre-
disë kineze, sipas marrëveshjes të arritur që 
më 2 shkurt të vitit 1961. Përmasat e ndihmës 
dukeshin mjaft mbresëlënëse: 112 milionë e 
500 mijë rubla valutë. Në komunikatën zyrtare 
nënvizohej mirënjohja e popullit shqiptar për 
“gatishmërinë jashtëzakonisht të shpejtë për të 
dhënë ndihmë internacionale”, ndërsa pala ki-
neze shprehte kënaqësinë, “përmbështetjen e 

përhershme vëllazërore që kishte patur populli 
kinez nga KQ i PPSH-së, qeveria e RPSH-së dhe 
populli shqiptar”.

Gjithçka qe vënë në vendin e vet. Propoganda 
e brendshme lëshoi parullën e re: “Një ditë po 
të mos hajë Kina e madhe, do të hajë Shqipëria 
një vit”. Flitej për perspektivat e shkëlqyera 
të industrializimit të vendit, sepse ndihma e 
njëhershme kineze ishte më e madhe se të gji-
tha kreditë e mëparshme sovjetike. Në qarkul-
lim ishte hedhur gjithçka, që nga pickimet e 
pandjeshme deri te goditjet e mëdha politike. 
U helmua në ndërgjegjen e popullit kujtimi 
për marrëdhëniet e dikurshme miqësore sh-
qiptaro-sovjetike. Specialistët sovjetikë punon-
in akoma në Shqipëri, por ata qenë vënë në 
kushte të tilla izolimi moral e vëzhgimi policor, 
sa u bë e pakuptimtë, nga pikëpamja praktike 
dhe fyese për dinjitetin njerëzor, qëndrimi i 
tyre i mëtejshëm. Në një sërë ndërmarrjesh, 
me nismën e drejtuesve të tyre, u fshinë nga 
makineritë e pajisjet sovjetike stampat e uzi-
nave prodhuese (p.sh., në uzinën e përpunimit 
të naftës në Cërrik).

Në gjysmën e parë të vitit 1961, në bazën 
ushtarako-detare të Pasha Limanit si dhe në 
disa nëndetëse, në të cilat për qëllim mësi-
mor shërbenin ekuipazhe të përziera sovjeto-
shqiptare, u krijua një gjendje e tensionuar. 
Detarët sovjetikë qenë të detyruar të shërbenin 
në një atmosferë dyshimi, pretekstesh të vogla 
e kontrollesh të përhershme. KQ i PKBS-së u 
dërgoi atyre një letër të posaçme, me anë e së 
cilës i porosiste të përmbanin shpërthimet e 
mundshme emocionale dhe u bënte thirrje ta 
kalonin në qetësi vitin e shërbimit.
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CMyK

PRiNTO ME NGjYRA cMYK

Samiti Kosovë-Serbi i 
organizuar nga pres-
identi i Francës Ma-
cron me pjesëmarrjen e 

kancelares Merkel përfundoi pa 
marrëveshje për vazhdimin e di-
alogut. Video-konferenca do të 
vazhdojë të dielën.

Kancelarja gjermane, Ange-
la Merkel, dhe presidenti i Francës, 
Emmanuel Macron, kumtuan pas 
video-samitit të sotëm se të dielën 
nuk do të vazhdojë dialogu i ngrirë 
para dy vitesh mes Kosovës dhe 
Serbisë në Bruksel. Në vend të 
takimit të organizuar nga Miroslav 
Lajçak, ditën e dielë kryeministri 
Avdullah Hoti dhe presidenti i Ser-
bisë do të vazhdojnë konsultimet 
përmes një video-konference me 
presidentin Macron dhe kancelar-
en Merkel. Ndërsa takimi i parashi-
kuar të mbahet me datën 12 korrik 
në Bruksel është shtyrë për datën 
më 16 korrik.

“Pjesëmarrësit kanë diskutuar 
për hapat e ardhshëm në dialogun 
Prishtinë-Beograd të mbështe-
tur nga Bashkimi Evropian. Ne-
gociatat mes dy palëve do të fil-
lojnë me një video-konferencë që 
do të mbahet më 12 korrik dhe me 
takimin e parë në Bruksel më 16 
korrik”, thuhet në komunikatën 
përbashkët të kancelares Merkel 
dhe presidentit Macron.

Hoti: Serbia nuk është e 
interesuar për normalizim

Kryeministri i Kosovës 

Avdullah Hoti deklaroi pas vid-
eo-samitit se “marrëdhëniet me 
Serbinë mbeten për Kosovën një 
çështje shqetësuese”. Hoti tha se 
prej vitit 2011 janë arritur shumë 
marrëvveshje. Ndërsa ato që janë 
zbatuar “kanë përmirësuar jetën e 
njerëzve në të dy vendet”.

”Që nga fillimi i dialogut në 
vitin 2011, Serbia ka vazhdu-
ar të ndërmarrë fushata kundër 
anëtarësimit të Kosovës në or-
ganizata ndërkombëtare dhe duke 
lobuar kundër njohjes së Repub-
likës së Kosovës nga shtetet e 
tjera”, theksoi Hoti. Praktikat e 
tilla të dëmshme, sipas tij, dëmtu-
an procesin e normalizimit të 
marrëdhënieve mes këtyre dy ven-

deve. “Serbia nuk tregoi synime 
të vërteta për normalizimin e mar-
rëdhënieve midis dy vendeve”, 
pohon Hoti.

Vuçiq: Bisedime tepër të rënda
Kosovo Premierminister 

Avdullah Hoti (Getty Images/A. 
Nimani)

Presidenti i Serbisë Vuçiq 
deklaroi se bisedimet e sotme kanë 
qenë tepër të rënda. Serbia ishte e 
vetmja që kishte qëndrime të kundër-
ta me pjesëmarrësit tjerë të bisedi-
meve. “Gjermania dhe Franca do të 
dalin me kumtesë të përbashkët dhe 
me qëndrime të kundërta, pasi nuk 
jemi pajtuar”, thesoi Vuçiq.

Presidenti serb tha se pala 

shqiptare ëhstë paraqitur me një “listë 
të dëshirave”, sepse Serbia nuk pra-
non urdhëra dhe ultimatume.

“Prishtina kërkon ruajtjen e in-
tegritetit territorial, ruajtjen e Kus-
htetutës dhe rendit kushtetues të 
Kosovës, njohjen mes dy vendeve, 
e jo një model si dy Gjermanistë, 
pranim në OKB dhe njohje nga 
vendet tjer atë BE. E më pas duan 
të hapin edhe çështjen e të zhduku-
rve dhe dëmeve të luftës”, theksoi 
Vuçiq duke shtuar se bisedimet e 
tilla janë të pakuptimta.

“Jemi të gatshëm të bisedojmë 
për të gjithë hapat për përmirësimin 
e pozitës së popullit tonë, lëvizjen 
e njerëzve, por nuk pranojmë ulti-
matume”, theksoi Vuçiq.

Organizata Botërore e 
Shëndetësisë (OBSH) 
ka thënë të premten se 
transmetimi i koronavi-

rusit përmes ajrit ka qenë gjithmonë 
një shqetësim, megjithëse përhap-
ja përmes spërklave të personit të 
infektuar duket se është rruga më e 
zakonshme e infektimit.

“Infektimi përmes ajrit është një 
nga mënyrat e transmetimit për të 
cilën jemi shqetësuar që nga fillimi, 
veçanërisht në mjediset e kujdesit 
shëndetësor, ku e dimë se virusi 
mund të qëndrojë në ajër më gjatë”, 
tha Maria Van Kerkhove, zyrtare 
e OBSH-së, në një konferencë për 
media në Gjenevë.

Të enjten, OBSH-ja tha se ka 

prova të reja që sugjerojnë se ko-
ronavirusi mund të përhapet nga 
grimca të vogla të mbetura në ajër.

Transmetimi përmes ajrit nuk 
mund të përjashtohet në ambiente 

të mbushura me njerëz, të mbyllura 
ose të ajrosura dobët, tha Benedetta 
Allegranzi, udhëheqëse teknike për 
parandalimin dhe kontrollin e së-
mundjeve, pranë OBSH-së.

Një letër e hapur e më shumë 
se 200 shkencëtarëve ka akuzuar 
ditë më parë OBSH-në për nënv-
lerësimin e mundësisë së transmeti-
mit të koronavirusit përmes ajrit.

“Kemi dashur që OBSH-ja t’i 
pranojë provat”, i tha agjencisë së 
lajmeve Reuters Jose Jimenez, një 
kimist në Universitetin e Kolora-
dos, që nënshkroi letrën.

OBSH-ja, deri më tash, ka 
thënë se virusi transmetohet nga 
spërkatjet kur njerëzit kolliten ose 
teshtijnë.

Koronavirusi ka prekur mbi 12.2 
milionë njerëz në gjithë botën.

Prej tyre, mbi 555,000 kanë 
vdekur dhe mbi 6.7 milionë janë 
shëruar.

OBSH: Transmetimi i koronavirusit përmes 
ajrit ka qenë gjithmonë një shqetësim

Video-samiti i Parisit 
përfundoi pa marrëveshje

Marrë nga 
Deutche Welle

Komente & Opinione

Pjesëmarrësit kanë 
diskutuar për hapat e 
ardhshëm në dialogun 
Prishtinë-Beograd të 
mbështetur nga Bash-
kimi Evropian

Infektimi përmes ajrit 
është një nga mënyrat 
e transmetimit për të 
cilën jemi shqetësu-
ar që nga fillimi, 
veçanërisht në mjediset 
e kujdesit shëndetësor

Marrë nga 
Europa e Lirë


