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PPE: Rama po pengon 
integrimin, shqiptarët 
ta mbrojnë demokracinë 
dhe perspektivën 
e tyre europiane

Politikani gjerman, anëtar 
i Parlamentit Europian 
dhe zëdhënës për Punët 
e Jashtme i Partive Pop-

ullore Europiane, Michael Gahler 
shprehu dje shqetësimin për kalim-
in e ndryshimeve kushtetuese në 
mënyrë të njëanshme. Përmes një 
postimi në facebook ai shkruan 
se nuk mund të jetë e pranueshme 
për asnjë që qeveria Rama, e cila 
dëshiron hapjen e negociatave me 
BE, të ndryshojë në mënyrë arbi-
trare kodin elektoral. Po ashtu në 
fund të statusit të tij, Gahler pohoi 
se u takon partive dhe shqiptarëve 
që ta mbrojnë demokracinë dhe 
perspektivën evropiane të ven-
dit. Ky qëndrim i PPE shkon në të 
njejtën linjë me thirrjen e dy ditëve 
më pare të Presidentit Meta i cili 
pohoi se: “Edi Rama e ftoi sot po-
pullin shqiptar në një përballje hi-
storike. Ne shqiptarët do t’i përg-
jigjemi shqiptarisht deri në fund!”. 

Reagimi i Gahler
Unë i konsideroj me shumë 

keqardhje dhe të diskutueshme 
qëllimet e vërteta të partisë qever-

isëse së Shqipërisë, e cila theu 
konsensusin e arritur  me ndermje-
tesim ndërkombëtar me opozitën 
dhe dje ndryshoi në mënyrë të 
njëanshme kushtetutën.

Nuk mund të jetë e pranueshme 
për askënd që qeveria Rama, e 
cila synon hapjen e negociat-
ave te pranimit me BE të inicio-
jë në mënyrë arbitrare ndryshimet 
e rregullave  të garës elektorale. 
Nëse kjo qeveri dëshiron realisht 

hapjen e negociatave e pranim-
it me BE, si mund të mos prano-
jë këshillat e Parlamentit Evropian, 
Komisionit Evropian dhe shteteve 
anëtare respektive për një çështje 
kaq të ndjeshme dhe themelore për 
demokracinë.

Grupi i PPE do të vëzhgo-
jë me kujdes veprimet e ardhshme 
në lidhje me kodin zgjedhor dhe 
do të nxisë me forcë që të arri-
het konsensusi me opozitën brenda 

Panariti: Fronti më i madh Politik Evropian dënon puçin kushtetues
Ish-ministri dhe ish-deputeti i Lëvizjes Socialiste 
për Integrim Edmond Panariti deklaron se shumi-
ca e Partive të spektrit politik të Evropës së Bash-
kuar (fronti i PPE-ve) është shumë e qartë në 
qëndrimin e saj mbi situatën e fundit të krijuar në 
Shqipëri pas ndryshimit të njëanshëm të Kushte-
tutës nga mazhoranca me urdhër të Edi Ramës. 
Përmes rrjeteve sociale, Panariti  u shpreh se 
Fronti më i madh Politik Evropian duke dënuar 
këtë farsë dhe puç kushtetues shprehet se nuk ka 
dy Opozita, por një dhe vetëm një, ajo e votuara.

“Shumica e Partive të spektrit politik të Ev-
ropës së Bashkuar (fronti i PPE) është shumë 

e qartë! U prish konsensusi me Opozitën Re-
ale! Prandaj Kushtetuta u ndryshua në mënyrë të 
njëanshme. Pra, Fronti më i madh Politik Evro-
pian duke dënuar këtë farsë dhe puç kushtetues 
shprehet se: Nuk ka dy Opozita! Por një dhe 
vetëm një, ajo e votuara. Ajo sot ndodhet në një 
front unik! Fronti i madh opozitar. Opozita reale 
nuk ndodhet në parlament dhe prandaj ky është 
i delegjitimuar qoftë ne frymë (nuk është plural-
ist) qoftë në përmbajtje nuk i ka mandatet për-
faqësuese nga forcat e votuara nga zgjedhësit në 
2017 Prandaj fund teatrove të rrezikshme dhe 
destabilizuese”, theksoi Panariti.

Kryetarja e Forumit të Gruas 
së Partive Popullore Europiane 
(PPE), Doris Pack ka reaguar 
ashpër për votimin e njënashëm 
të ndryshimeve Kushtetuese 
nga Parlamenti i Shqipërisë.  
Në një mesazh në rrjetet so-
ciale, Pack u shpreh se kryemi-
nistri Edi Rama po luan një lojë 
të keqe dhe të rrezikshme për 
Shqipëri.

“Janë shumë për të ardhur keq 
dhe të diskutueshme qëlli-
met e vërteta të socialistëve në 
pushtet që thyen konsensusin e 
arritur me opozitën, bashkë me 
ndërkombëtarët. Dje u ndry-
shua në mënyrë të njëanshme 
Kushtetuta”. Ish-eurodeputetja 
e njohur u bënë thirrje vendeve 
dhe institucioneve të BE-së që 
të zgjohen dhe të reagojnë.

Doris Pack: U ndryshua në 
mënyrë të njëanshme Kushtetuta, 
BE të zgjohet dhe reagojë

Politikë

Ndryshimet e njëanshme kushtetuese

 Sekretari për marrëdhëniet me Jashtë i PPE: Shumë i 
trishtuar që ndryshimet e fundit kushtetuese të votuara 
nuk u kryen në një mënyrë gjithëpërfshirëse

Michael Gahler

Edmond Panariti

Doris Pack
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nga celulari ose kompjuteri
BLI SIGURIMIN

Rama nxjerr Spiropalin 
kundër PPE, Paloka: 
“Nafija e partisë” as nuk 
e njeh zëdhënësin e PPE
Zyrtarit të lartë gjerman 

iu përgjigj dje minis-
trja e shtetit Elisa Spi-
ropali,  duke i thënë 

se “Parlamenti i Shqipërisë nuk 
është as i njëanshëm, as në varësi 
të ndonjë familjeje partiake në 
Bruksel”. E nxjerrë nga Rama 
për të lëshuar sulmin e rradhës 
ndaj ndërkombëtarëve Spiropali u 
shpreh :  “Ne kemi qenë, jemi dhe 
do të jemi për dialog gjithëpërf-
shirës, kështu që Lulzim Ba-
sha dhe Partia Demokratike, në 
vend se të kacavirren pas pas-
qyrave dhe shajnë e mallkojnë 
me një gjuhë që s’ka asnjë lidh-
je me vlerat e me etikën e PPE, 
duke abuzuar me deklaratën e zo-
tit Gahler, janë të mirëpritur të na 
bashkohen në çdo kohë” . 

Pas reagimit të ministres 
së Shtetit Elisa Spiropali ndaj 
zëdhënësit të PPE, nënkryetari 
i PD Edi Paloka përmes një sta-
tusi në Facebook ka theksuar se 
“Është e pandershme që qever-
ia ta trajtojë mikun gjerman si ar-
mik, vetëm pse Michael Gahler 
tha të vërtetën”. “Sulmi i qeverisë 
ndaj zëdhënësit të Partisë Pop-
ullore Europiane, Michael Gahl-
er, është një turp për Edi Ramën. 
Michael Gahler është një mik 
shumë i mirë i Shqipërisë. Është 
një nga shumë miqtë e PPE-
së në Parlamentin Europian, i 
cili ka ndihmuar Shqipërinë në 
rrugën e integrimit, sa herë ka pa-
tur nevojë. Këtë rrugë Edi Rama 
po e bën shumë të vështirë, e 
ka bllokuar prej gati 7 vjetësh, 

vetëm për interesin personal. 
Është e pandershme që qeveria ta 
trajtojë mikun gjerman si armik, 
vetëm pse Michael Gahler tha 
të vërtetën: Me ndryshimet e 
njënashme kushtetuese mar-
rëveshja e arritur me opozitën u 
zhbë, partnerët nga BE dhe ven-
det anëtare nuk u dëgjuan, rreg-
ullat e lojës për zgjedhje u ndry-
shuan në mënyrë të njëanshme.”

Më tej Paloka tha se fyes 
për shqiptarët është të masht-
rosh partnerët, është t’u prem-
tosh marrëveshje dhe pastaj ta 
grisësh atë. “Tradhti ndaj inte-
resave të shqiptarëve është të 

shpërfillësh paralajmërimet e 
Bashkimit Europian dhe të izo-
losh vendin. Fyes dhe kriminal 
është përdorimi i disa deputetëve 
pa mandat si fasadë për lloga-
ritë e Ramës kundër interesit të 
shqiptarëve.”. 

Në fund P{aloka dha edhe një 
sqarim për një gafë të Spiropalit, 
ku tha: “ Dhe një sqarim të fundit 
vetëm për “nafijen e partisë”, Eli-
sa Spiropalin. Kur Edi Rama të 
të sjellë gati tekstin e sulmit për 
ndonjë mik tjetër të Shqipërisë, 
kërkoji foton e saktë. Ky që të 
kanë dhënë, nuk është Michael 
Gahler.”

Nënkryetari i LSI-së Petrit Vasi-
li reagoi dje pas qëndrimit të Par-
tive Popullore Evropiane ku tha se 
ai ishte një tregues i qartë që i çjerr 
maskën ndryshimeve të njëanshme 
kushtetuese. m

“Faleminderit PPE garanci e pal-
ekundur e vlerave, themeleve dhe 
parimeve te Europes Demokratike. 
Faleminderit PPE qe flet qarte per 
popullin shqiptar dhe jo per zuza-

ret e pushtetit. Faleminderit PPE qe 
i tregon horrave te droges se kush 
jane vlerat e verteta te demokracise. 
Faleminderit PPE, qe i çjerr masken 
ndryshimeve Kelliro-Kushtetutese 
te Rames dhe zorrave qorre. Fale-
minderit PPE qe nuk ben kom-
promise me narkoshtetin e Rames 
por u jep shembullin edhe atyre qe 
mbyllin syte perpara kriminalizimit 
te kushtetutes.”, theksoi Vasili.

Vasili: Faleminderit PPE-së që flet qartë për 
popullin shqiptar dhe jo për zuzarët e pushtetit

Politikë

Këshillit Politik.
Varet nga partitë dhe shqiptarët, 

nese do ta mbrojnë demokracinë 
dhe perspektivën e tyre europiane.

Sekretari i marrëdhënieve 
me Jashtë

Po ashtu ditën e djeshme 
reagoi edhe sekretari i Mar-
rëdhënieve me Jashtë në Par-
titë Popullore Evropiane, Pat-

rick Voller i cili u shpreh se është 
shumë i trishtuar që ndryshimet 
u votuan pa gjithë-përfshirje. Re-
agimi i sekretarit të PPE-së vjen 
një ditë pas votimit të ndryshimeve 
kushtetuese. “Shumë i trishtuar që 
ndryshimet e fundit kushtetuese të 
votuara nuk u kryen në një mënyrë 
gjithëpërfshirëse. Nevojitet të rreg-
ullohet në kodifikim”, shkruante 
sekretari i PPE.

Statusi në FB i Gahler

Edi Rama

Elisa Spiropali Edi Paloka

Petrit Vasili
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Presidenti Ilir Meta ka 
dekretuar ndryshimet 
në Kodin Zgjedhor që 
janë miratuar në tryezën 

e Këshillit Politik me dakordë-
si të mazhorancës dhe opozitën. 
Zëdhënësi i Presidentit, Tedi 
Blushi, sqaroi se kreu i shtet-
it do të dekretojë çdo ligj që 
është miratuar në frymën e bash-
këpunimit mes palëve.

Njoftimi i plotë
Presidenti i Republikës 

SH.T.Z. Ilir Meta, ashtu siç kishte 
garantuar, ditën e sotme pa asn-
jë vonesë ka dekretuarme shpall-
je Ligjin nr. 101/2020 ‘Për disa 
shtesa dhe ndryshime në lig-
jin nr. 10019, datë 29.12.2008 
‘Kodi Zgjedhor i Republikës së 
Shqipërisë’, i ndryshuar’.

Ndryshimet në Kodin Zgjed-
hor janë i vetmi produkt i marrëve-
shjes konsensuale të 14 Janarit dhe 
të 5 Qershorit të dakordësuara në 
Këshillin Politik, që mundëson vi-
jimin e sigurtë të rrugëtimit europi-

an të Shqipërisë dhe që kishin kon-
sensusin dhe gjithëpërfshirjen e të 
gjithë aktorëve politikë në vend. 
Presidenti Meta, rithekson edhe një 
herë se, dialogu politik, gjithëpërf-

shirës, transparent dhe i sinqertë 
ndërmjet forcave politike për të 
gjitha çështjet që prekin zgjedh-
jet është e vetmja rrugë që e afron 
Shqipërinë me Bashkimin Europian 

dhe e bën Reformën Zgjedhore në 
përputhje me standardet e OSBE/
ODIHR, siç ka kërkuar Këshilli Eu-
ropian në 15 kushtet e vendosura 
për hapjen e negociatave.

Për muaj me radhë Presidenti i 
Republikës ka përsëritur thirrjen 
që, çdo ndryshim në lidhje me lig-
je të rëndësishme, duhet të bëhen 
vetëm përmes konsensusit unanim 
të Këshillit Politik. Presiden-
ti Meta, gjen rastin të falënderojë 
të gjitha ato forca politike që me 
angazhimin e tyre të sinqertë dhe 
vullnetin e treguar në Këshillin 
Politik, mundësuan arritjen e këtij 
rezultati në 5 qershor që u kodi-
fikua nga Parlamenti i Shqipërisë 
në datën 23 korrik përmes ndry-
shimeve në Kodin Zgjedhor, të 
cilat dekretohen sot.

Presidenti Meta do të jetë si 
gjithmonë në krye të detyrës në 
mbrojtje të Kushtetutës, të të dre-
jtave të patjetërsueshme, lirive 
dhe vullnetit të qytetarëve për 
të marrë në dorë fatet e tyre për-
ballë çdo akti të ndryshimeve të 
njëanshme, të dhunshme dhe me 
urgjencë të pajustifikueshme, si ai i 
Kushtetutës, që asgjësojnë shtetin e 
së drejtës, demokracinë dhe të ardh-
men europiane të Shqipërisë!

Marrëveshja e 5 qershorit

Ish-deputeti i LSI, Vangjel Tavo, ka reaguar 
lidhur me miratimin e ndryshimeve kus-
htetuese nga mazhoranca socialiste, duke cit-
uar Kushtetutën, ku thuhet se “Sovraniteti në 
Republikën e Shqipërisë i përket popullit”. 
Në një postim në Facebook, Tavo shpre-
het se “Rama dhe sekti i rilindjes jo vetëm 
ia kanë mohuar shqiptarëve këta të drejtë 
por edhe kanë marrë peng të ardhmen ev-
ropiane të vendit dhe fëmijëve tanë”. Më 
tej, Tavo ka cituar edhe zëdhënësin e Par-
tive Popullore Europiane, Michael Gahler, 
i cili shprehet se “i takon popullit shqiptar 
të mbrojnë demokracinë dhe perspektivën e 
tyre evropiane”.

Postimi i Tavos
Kushtetuta e Shqipërisë – Neni 2/1
“Sovraniteti në Republikën e Shqipërisë i 

përket popullit.”
Sovrani në këtë Republikë është vetëm 

populli. Ata që ia mohojnë këtë të drejtë janë 
tiranë. Rama dhe sekti i rilindjes jo vetëm ia 
kanë mohuar shqiptarëve këta të drejtë por 
edhe kanë marrë peng të ardhmen evropiane 
të vendit dhe fëmijëve tanë.

“I takon popullit shqiptar të mbrojnë 
demokracinë dhe perspektivën e tyre evropi-
ane,” thotë Zëdhënësi i Partive Popullore Eu-
ropiane, Michael Gahler.

Kjo është Evropa e vërtetë. Evropa është 
demokraci dhe demokracia të çon në Evropë. 
I takon popullit shqiptar të mbrojë demokra-
cinë e të rrëzojë tiraninë. Vetëm kështu mund 
të risjellim shpresën dhe të përmbushim ënd-
rrën tonë evropiane.

Vangjel Tavo: Sovraniteti 
në Republikën e 
Shqipërisë i përket popullit

Meta dekreton ndryshimet në 
Kodin Zgjedhor: I vetmi produkt që 
mundëson vijimin e sigurt të integrimit

Ndryshimet në Kushtetutë do të detajo-
hen në Këshillin Politik, ku do të puno-
het për kodin zgjedhor, ndërsa priten 
edhe propozimet e opozitës gjatë ditës 
së sotme. Analisti Afrim Krasniqi, thotë 
se Këshilli Politik është i dështuar. 
”Problemi i madh i opozitës është për 
t’u bërë atraktive për qytetarët, e bes-
ueshme dhe për të përfaqësuar qytet-
arët. Ky është një mision të cilin opozi-
ta ende nuk e ka përmbushur, por ka 
kohë dhe ka përvoja edhe nga vendet 
e tjera që e kanë kaluar këtë gjë. Për 
herë të parë dje u përdor kushtetuta dhe 
pushteti abuziv i një partie për të fituar 
kredenciale”,- tha në ”A2cnn”.

Nga ana tjetër, ai thotë se kryemi-
nistri Edi Rama ka gëzuar një simpa-
ti ndërkombëtare, por po të shohim 
zhvillimet e fundit, për të qëndrimi 
kundër ambasadorëve ka lënë një ko-
sto të madhe për vendin. ”Përpjek-
ja për të përfituar nga situata për të in-
joruar në emër të sovranitetit të gjitha 
këshillat ndërkombëtare dhe për ta për-

dorur shtetin në funksion të shtetit per-
sonal, ka lënë një kosto të madhe për 
Shqipërinë. Lajmi më i keq në këtë sit-
uatë nuk është kokëfortësia e Ramës 
për t’i shkuar deri në fund skenarit të 
tij, por është fakti që një parti e mad-
he si PS-ja nuk ka asnjë zë kritik bren-
da saj dhe asnjë zë kurajoz që i tre-
gon edhe liderit të tyre që ne po i biem 
kokës për mur me këtë aventurë”.

Krasniqi: Për herë të parë u përdor 
kushtetuta dhe pushteti abuziv i 
një partie për të fituar kredenciale

Politikë

Presidenti Meta

Vangjel Tavo Afrim Krasniqi
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Dita e djeshme ishte e shën-
uar për besimtarët mysli-
manë pasi festuan Kurban 
Bajramin. Besimtarët në 

vendin tone e kanë nisur këtë ditë me 
faljen e namazit nëpër xhami, ndonëse 
të diktuar nga një protokoll i veçan-
ta për shkak të pandemisë së Cov-
id-19. Ata kanë falur namazin bren-
da në xhami dhe në sheshet pranë tyre, 
ndërkohë që të shumtë kanë qenë ata 
që kanë respektuar distancën si dhe 
duke vendosur maskë. Ky i rit është 
ndjekur dhe në vende të ndryshme 
të botës. Ceremonia qëndore e Kur-
ban Bajramit, ku i pranishëm ishte dhe 
kryetari i Komunitetit Mysliman, H. 
Bujar Spahiu, u zhvillua në xhaminë e 
“Kokonozit” (Pazari i ri) Tiranë, ndër-
kohë që falja e Namazit ishte në 06:30, 
ndërsa Hytbeja e Kurbanit në 06:35.

Rregullat
• Marrja e abdesit të kryhet në shtëpi.
• Të mbahet maska nga çdo besimtar.
• Çdo besimtar duhet të ketë me vete 
sexhade personale.
• Mbajtja e distancës fizike gjatë faljes.

• Ndalohet përdorimi i abdesthaneve 
dhe tualeteve.
• Personat me simptoma të sëmundjes 
nuk lejohen të hyjnë në xhami.

• Hyrja dhe dalja në xhami të mos jetë 
në grup.
• Të shfrytëzohen materialet dezinfek-
tuese në hyrje të cdo xhamie.

Falen me maska

Besimtarët myslimanë 
festuan Kurban 
Bajramin, pandemia 
ndryshon ritet e festës

Kurban Bajrami, 
Credins Bank 
i gjendet pranë 
familjeve në nevojë
Me rastin e festës së Kurban Bajramit, Cre-
dins Bank ka udhëtuar drejt qytetit të Cërri-
kut për t’ju gjendur pranë familjeve në nevo-
jë nëpërmjet ndihmave ushqimore dhe të tjera. 
Në këtë ditë të veçantë për të gjithë besimtarët 
mysliman, por dhe për të gjithë shqiptarët, Cre-
dins Bank me nismën e saj solli gëzim për çdo 
familje në nevojë në këtë zonë. Credins Bank 
ka bashkëpunuar vazhdimisht me institucione 
të ndryshme kombëtare, duke ju ardhur në ndi-
hmë familjeve të varfra, në zona të ndryshme 
të Shqipërisë.

Sociale

Basha uron Kurban 
Bajramin duke përkujtuar 
klerikun Sherif Langu: 
Zoti na e ndriçoftë rrugën!
Në ditën e Kurban Bajramit, kur 
nderohet sakrifica dhe dashu-
ria ndaj Zotit, Kryetari i Par-
tisë Demokratike, Lulzim Ba-
sha, vizitoi familjen e patriotit, 
luftëtarit dhe klerikut të shquar 
Sherif Osman Langu.  Bashkë me 
familjarët e klerikut që ia kushtoi 
jetën çështjes shqiptare dhe be-
simit në Zot, Kreu i opozitës,  e 
kujtoi  firmëtarin e Pavarësisë si 
një luftëtar të paepur për çlirimin 
e trojeve shqiptare në fillimin e 
shekullit të XX. “Kujtimi i tij dhe 
i atdhetarëve të tjerë shqiptarë që 
u sakrifikuan me vetëmohim për 
një Shqipëri të lirë për lirinë e 
besimit në Zot, për një Shqipëri 

demokratike e të zhvilluar do të 
mbetet gjatë në memorien tonë 
historike dhe është dritë orien-
tuese për të bërë më të mirën 
për vendin dhe kombin. Sakrifi-
ca që bënë dje këta patriotë të 
shquar solli frytet e lirisë që je-
tojmë ne sot, sakrifica jonë 
është ogur i bardhë për ditë më 
të mira për fëmijët tanë. Zoti 
na e ndriçoftë rrugën dhe lehtë-
softë vuajtjet e çdo shqiptari!” 
Si kryetar i Komunitetit Mysli-
man Shqiptar në vitet e para pas 
çlirimit,  kleriku Sherif Osman 
Langu u burgos dhe ndërroi jetë 
pa e parë Shqipërinë të lirë nga 
regjimi famëkeq.

Presidenti i Republikës Ilir Meta me rastin e 
Festës së shenjtë të Kurban Bajramit, vizitoi 
dje Selinë e Kryegjyshatës Botërore të Bek-
tashinjve ku së bashku me krerët e bashkë-
sive fetare shqiptare katolike dhe ortodokse, 
uroi Kryegjyshin Botëror Haxhi Dede Edmond 
Brahimaj. Duke u përcjellë urimet më të mira 
e të përzemërta të gjithë besimtarëve mys-
limanë e bektashianë, si dhe mbarë popullit 
shqiptar, Kreu i Shtetit theksoi: “Urimet më të 
mira për të gjithë besimtarët dhe qytetarët tanë, 
sepse kjo është një ditë shumë e rëndësishme 
vëllazërimi që na fton të bëjmë sakrifica për 
ta forcuar këtë solidaritet. Falenderim për ud-
hëheqësit tanë fetarë për mesazhet e mençura 
dhe harmoninë që ata e kanë mbrojtur dhe pas-
qyruar në mënyrë të vazhdueshme, duke bërë 
çdo gjë për të mbajtur qytetarët tanë të bash-
kuar rreth vlerave më të mira njerëzore, kom-

bëtare, por edhe europiane. Uroj që edhe politi-
ka të mësojë, të marrë këtë shembull të frymës 
së mirëkuptimit, të bashkëpunimit, të intere-

save më të mëdha qytetare.
Jam i sigurt se populli do të udhëhiqet 

nga kjo harmoni që frymëzojnë këta ud-
hëheqës të nderuar, të cilët bëjnë një punë të 
jashtëzakonshme për të edukuar qytetarët, në 
veçanti fëmijët dhe të rinjtë me vlerat më të 
mira hyjnore, njerëzore, qytetare dhe atdhetare. 
Njëkohësisht sot është një ditë e rëndësishme 
për t’u angazhuar të gjithë së bashku për atë 
qëllim madhor, që ka populli dhe vendi ynë: 
anëtarësimin në Bashkimin Europian dhe për 
të hequr sa më shpejt çdo pengesë që e frenon 
këtë ëndërr të jashtëzakonshme për t’u mate-
rializuar. Kjo është e vetmja rrugë që të rinjtë 
të mos na ikin, por edhe ata që kanë ikur të 
kthehen, ashtu siç shprehu besimin e tij Papa 
Françesku gjatë vizitës së tij të parë në Ti-
ranë që ‘shqiponjat do të kthehen në folenë e 
tyre!’- tha ai.

Presidenti uron Kurban Bajramin: 

“Uroj që politika të marrë shembull 
frymën e mirëkuptimit dhe bashkëpunimit 
të komuniteteve fetare në vend”

Meta me përfaqësuesit fetarë
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Prokuroria e Elbasan-
it kërkon arrest me burg 
për autorin e vrasjes së 
Florjan Lamçes mbrëm-

jen e kaluar në Elbasan, Sokol 
Sanxhaktarin i cili është dhe 
dhëndër i ish- kryebashkiakut të 
Elbasanit, Qazim Sejdini.Sanx-
haktari rezulton i dehur në masën 
0.7 gl/l por po i bëhen dhe anal-
izat e gjakut për të parë nëse ka 
qenë ose jo nën efektin edhe të 
narkotikëve.Ndërkohë nga godit-
ja me sende të forta gjatë sher-
rit, tashmë është e konfirmuar 
se vdekjen Florian Lamçes ia ka 
sjellë një goditje në kokë që nga 
një këmbë karrigeje që i ka sjellë 
çarje të kafkës si dhe një çar-
je e aortës në parakrahun e majtë.
Tashmë prokurori Kreshnik Ajazi 
ka kërkuar në Gjykatë masën ar-
rest me burg për Sanxhaktarin.

Zbardhet dëshmia e 
dhëndrit të Qazim Sejdinit: 

Është zbardhur dëshmia e 
dhëndrit të ish kryetarit të bashkisë 
së Elbasanit i arrestuar për vrasjen 
makabre të të riut Florian Lamçe, 
në orët e para të mëngjesit të 
djeshëm, në Elbasan. “Florin e 
kam shok. U takuam pasdite dhe 
kemi qene ne disa lokale. Ne darke 
u ulem me Ardianon dhe me Flo-
rianin tek lokal piazza dhe kemi 
pire shume pije te ndryshme. Nuk 
e kujtoj as si nisi debati dhe as 
pse me qelloi dhe e qellova. Jam i 
shokuar. Nuk e di si ka ndodhur. Ne 
jemi miq.”, mësohet se ka thënë ai.

Një furgon me të cilin po ud-
hëtonin aktori Ermal Mama-
qi dhe sopranoja Inva Mula është 
djegur në Tropojë. Në një vid-
eo të publikuar nga shkrimtarja 
Mirela Sula duken flakët që kanë 
përfshirë furgonin i cili sipas 
bisedës duket se ka pësuar defe-
kt teknik në mes të rrugës. Sula 
thotë gjatë videos se falë Mama-
qit dhe Mulës janë gjallë pasi u 
thanë të dalin jashtë. Më tej ajo 
shton se imagjoni çfarë do të 
kishte ndodhur nëse do të ishin 
ende në furgon ndërkohë që pak 
momente më vonë ai do të ishte 
përfshirë i gjithi nga flakët.

Një i ri ka rënë në pran-
gat e policisë, pasi akuzohet 
për falsifikim monedhash.
Burime zyrtare nga poli-
cia bënë me dije se shtetasi 
me inicialet M. Ç., 34 vjeç, 
banues në Vlorë.Ky shtetas 
u kap pasi ditën e djeshme 
ka shkuar në një pikë kar-
buranti në fshatin Sher-
ishtë, Vlorë dhe ka mbush-
ur automjetin ‘Ford Focus’ 
me disa litra naftë, duke i 
dhënë punonjësit të pikës 
një kartëmonedhe me prerje 
50 euro, e cila dyshohet të 
jetë e falsifikuar.

Digjet në Tropojë furgoni 
me të cilin udhëtonin Ermal 
Mamaqi dhe Inva Mula

Mbushi makinën me karburant 
e tentoi të mashtronte me 50 euro 
false, arrestohet i riu në Vlorë

Prokuroria kërkon arrest me burg për Sokol 
Sanxhaktarin, zbardhet shkaku i vdekjes së 30- vjeçarit

Vrasja e ‘Flor Qorrit’ në Elbasan

Kronikë

Regis Runaj, 23 vjeçari i vrarë 
mbrëmjen e 29 korrikut në El-
basan, dyshohet të jetë nxjer-
rë në pritë. Burimet nga Poli-
cia e Elbasanit thonë se ka qenë 
një telefonatë për takim që e ka 
nxjerrë të riun nga shtëpia, por 
nuk dihet se kush është personi 
apo vendi i takimit. Për të hed-
hur dritë mbi këtë pistë, policia 

ka kërkuar zbardhjen e tabulat-
eve të telefonit të 23 vjeçarit.I 
riu u gjet i vrarë disa orë më 
pas në një rrugicë pranë var-
rezave të Elbasanit. Por një dy-
shim është se ai mund të jetë 
vrarë në një tjetër vend dhe aty 
është hedhur, duke shfrytëzuar 
zonën jo shumë të frekuentu-
ar dhe mungesën e kamerave 

të sigurisëRegis Runaj, njihej 
si mik i Emiljano Ramazanit, i 
ekzekutuar më 20 korrik në El-
basan. Sipas ekspertizës ai u 
qëllua disa herë me thikë, godit-
je të cilat i morën jetën.Një prej 
pistave të hetimit është ajo e 
hakmarrjes mes grupeve krim-
iminale, por nuk përjashtohen 
as pista të tjera.

Saga e vrasjeve në Elbasan, telefonata 
që nxorri në pritë Regis Runajn

Në gjendje të rëndë 
drejt urgjencës 
një 20-vjeçar në 
Sarandë, dyshohet të 
jetë helmuar 
Transportohet drejt urgjencës “Ste-
fan Mekshi” në Sarandë në gjend-
je të rëndë 20-vjecari nga Qeparoi, 
V.MMeni, bari në Qeparo dyshohet 
të jetë helmuar me lëndë e dysh-
uar rrogor. Familjarë të 20 vjeçarit 
nuk japin asnjë sqarim. Policia e 
Sarandës mësohet se ndodhet në 
vendngjarje dhe ka nisur hetimet 
për rastin në fjalë.

Aksident i 
rëndë në Tiranë, 
makina përplas 
të moshuarin, 
ndërron jetë në 
spital
Një aksident i rëndë me pasojë 
vdekjen e një personi ka ndodhur 
këtë pasdite në Tiranë.Policia njof-
ton se një 71-vjeçar është përplas-
ur nga një makinë, tek Instituti Bu-
jqësor, dhe për pasojë ka ndërruar 
jetë në spital. Më datë 31.07.2020, 
rreth orës 15:55, në Institut Bu-
jqësor mjeti me drejtues shteta-
sin K.D., 23 vjeç, ka aksidentu-
ar këmbesorin shtetasin GJ.L., 71 
vjeç, i cili si pasojë e plagëve të 
marra ka ndërruar jetë në spital.
Drejtuesi i mjetit është shoqeruar 
në ambientet e Komisariatit Nr.3, 
për veprime të metejshme.Gru-
pi hetimor dhe shërbimet e Policisë 
ndodhen në vendngjarje dhe vijojnë 
punën për zbardhjen e plotë të rre-
thanave të ngjarjes.
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Per pasurine Arë + Truall, me sip.
totale 14,567 m², nga sip.totale 
4,985 m² Truall, dhe nga sip.totale 
2,369.10 m² Ndërtesë, përfshirë 
Linja Teknologjike (komplet 
fabrika e miellit “Mulliri i Artë”), në 
vlerën 5,531,176 (pesë milion e 
pesëqind e tridhjetë e një mijë e 
njëqind e shtatëdhjetë e gjashtë) 
EURO, me adresë: Mbrostar, Fier, 
Zona Kadastrale: 2636, në pronesi 
te Agur Abduramani, shoqëria 

Abduramani sh.p.k. Ankadi 
perfundon me datë 06.08.2020

Vendi ku do te zhvillohet ankandi 
i shitjes se sendit eshte salla e 
mbledhjeve pranë Shoqërisë 
Përmbarimore Gjyqësore Private 
“TDR Group”sh.p.k, e cila gjendet 
ne adresen:

Bulevardi “GjerGj Fishta”, Kulla 
5, Kati 11, Numër.54 – tiraNë

Shpallje ankandi ii

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E PËRMBARUESVE 

GJYQËSORË PRIVATË

Një ditë pasi u mbajtën zgjedhjet 
në Universitetet Publike në vend, 
janë shpallur fituesit. Bëhet fjalë 
për 12 rektorë të dalë nga votimet, 

të cilët do të drejtojnë Universitetet. Profe-
sor Artan Hoxha është zgjedhur rektori i Uni-
versitetit të Tiranës, ndërkohë që deri më tani 
ishte dekan në Fakultetin e Drejtësisë.

Andrea Maliqari është zgjedhur rektor i 
Universitetit Politeknik të Tiranës dhe Kas-
triot Çaushi, i Universitetit të Arteve. Arben 
Gjata është zgjedhur rektor te Universiteti i 
Mjekësisë, ndërsa Fatbardh Sallaku i Univer-
sitetit Bujqësor në Tiranë.

Agron Kasa është zgjedhur rektor te Uni-
versiteti i Sporteve, kurse Skënder Topi është 
zgjedhur rektor i Universitetit “Aleksandër 
Xhuvani”, Elbasani. Kseanela Sotirofski do 
të drejtojë Universitetin “Aleksandër Moisiu” 
në Durrës dhe Roland Zisi, Universitetin “Is-
amil Qemali” Vlorë.

Dhimitër Bello është zgjedhur rektor te 
Universiteti “Fan S. Noli” Korçë, Suzana Go-
lemi te Universiteti “Luigj Gurakuqi” Shkod-
ër dhe Bektash Mema i Universitetit “Eqrem 
Çabej” Gjirokastër

Lista e fituesve
Rektoret në Tiranë:
Rektor i Univeristetit të Tiranës: Artan Hoxha
Rektor i Universitetit të Mjekësisë: Arben 
Gjata
Rektor i Politeknikut: Andrea Maliqari
Rektor Universiteti i Bujqësisë: Fatbardh Sal-
laku
Rektor i Universitetit te Arteve: Kastriot 
Caushi
Rektor i Universitetit te Sporteve: Agron 
Kasa
Lista e Dekaneve fitues
Dekan i Shkencave Sociale: Edmond Rapti
Dekan i Fakultetit të Drejtesisë: Sokol Mengjesi
Dekan i Fakultetit të Gjuheve të huaja: Ar-
tur Sula
Dekan i Fakultetit të Ekonomikut: Dhori 
Kule
Dekan i Fakultetit të Shkencave të Natyres: 
Spiro Drushku
Dekan te Instituti i Fizikes Berthamore te 
Zbatuar: Brunilda Daci
Dekan te Fakulteti i Histori Filologjise: Sa-
bri Laci

Zgjedhje në kohë 
pandemie! Rektorët 
dhe dekanët fitues 
në Tiranë

Ekonomia në zonën e euros ishte godi-
tur që para krizës së Coronas, tani ajo 
ndodhet thellësisht në recesion. Pro-
dhimi i Brendshëm Bruto(PBB)ra me 

12.1 përqind në pranverë.
Prodhimi ekonomik në zonën e Euros ka 

pësuar në tremujorin e dytë të këtij viti rënien 
më të madhe në 25 vjet, për shkak të krizës së 
Coronas. Prodhimi i Brendshëm Bruto (PBB), 
d.m.th., vlera e të gjitha mallrave dhe shërbim-
eve që prodhohen në 19 vendet e bashkësisë 
brenda një viti, ra me 12.1 përqind midis pril-
lit dhe qershorit në krahasim me tremujorin e 
mëparshëm, bëri të ditur Eurostat, Zyra Evro-
piane e Statistikave. Kjo është rënia më e ma-
dhe që nga fillimi i 1995.

Rënia pasoi një rënie të konsiderueshme të 
prodhimit ekonomik në tremujorin e parë: mi-
dis janarit dhe marsit, PBB në zonën e euros 
ra me 3.6 përqind. Ekonomia e eurozonës ka 
vuajtur nga masat për të kufizuar pandeminë e 
koronës që nga marsi.

Dje u njoftua se Prodhimi i Brendshëm Bru-
to në Gjermani ra me 10.1 përqind në tremujo-
rin e dytë. Franca, ekonomia e dytë më e madhe 
në zonën e euros, është goditur edhe më rëndë, 
me një rënie prej 13.8 përqind të PBB-së. Si-
doqoftë, ekspertët kishin parashikuar një rën-
ie edhe më të madhe, sepse ishin marrë masa të 
rrepta për shkak të Corona-s, veçanërisht midis 
prillit dhe qershorit. Franca është një nga ven-
det në Evropë që është goditur veçanërisht nga 
pandemia.

E njëjta gjë vlen edhe për Italinë. Në eko-
nominë e tretë më të madhe në Evropë, PBB ra 
me 12.4 përqind. Megjithëse Zyra e Statistika-
ve Instat në Romë foli për një “rënie ekonomike 
të pashembullt”, parashikimet e shumë eksper-
tëve dëshmuan se ishin tepër pesimiste: ekono-
mistët patën pritur një mesatarisht një rënie prej 
15.0 përqind.

Spanja është veçanërisht e goditur
Gadishulli Iberik është veçanërisht i prekur. 

Spanja ra në recesionin më të thellë në historinë 

e saj. Këtu, PBB ra me 18.5 përqind në pran-
verë në krahasim me tremujorin e parë. Po të 
marrësh si bazë vlerën e vitit të kaluar, madje 
ka një rënie prej 22.1 përqind. Sektori i rënd-
ësishëm i turizmit në veçanti është i paralizuar 
në shumë vende. Midis prillit dhe qershorit, në 
shumë sektorë humbën një milion vende pune 
- më shumë se kurrë në një tremujor. Vetëm me 
pak ndryshim janë shifrat që vijnë nga Lisbona: 
në Portugali, PBB ra me 14.1 përqind.

Rënia e PBB ishte relativisht e butë në Li-
tuani, me minus 5.1 përqind dhe në Letoni me 
minus 7.5 përqind. Qeveritë evropiane u përp-
oqën ta qetësonin krizën e Coronas me pakte 
masive ekonomike. Liderët e BE kohët e fundit 
ranë dakord për një paketë ndihme prej 750 mi-
liardë dollarësh për të mbështetur rimëkëmbjen 
ekonomike. Ekonomistët dyshojnë që kjo është 
e mjaftueshme - veçanërisht po të ketë një valë 
të dytë infektimesh.

Pasojat e krizës janë të dukshme edhe ma-
tanë Atlantikut. Kombi më i fortë ekonomik në 
botë është i dëmtuar si rrallë: të enjten, SHBA 
njoftuan një rënie prej 32.9 përqind të PBB-
së për tremujorin e dytë - llogaritur për vitin e 
plotë. Sipas metodës së zakonshme të rapor-
timit në Evropë, kjo do të korrespondonte me 
një rëmie prej gati 10 përqind të Prodhimit të 
Brendshëm Bruto. 

Ekonomia e Eurozonës 
me rënie drastike 
prej Covid-19

Sociale
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PRiNTo ME NGJyRA cMyK

CMyK

Evropa do të regjistrojë disa 
nga temperaturat më të 
larta të vitit deri më tani, 
në një javë përvëluese që 

e pret dhe që sipas parashikuesve të 
motit do të bëjë që mërkuri në ter-
mometër të kapërcejë 40 gradët në 
një numër kryeqytetesh në kon-
tinent. I nxehti ekstrem, ka fillu-
ar ndërkohë të ndjehet por do të 
intensifikohet akoma më shumë 
me Francën ku temperaturat do të 
kapërcejnë 42 gradët dhe Beneluk-
sin, zakonisht më i freskët, që do 
t’i afrohet 40 gradëve celcius.Në 
Britaninë e Madhe, ekspertët para-
shikojnë temperatura 31 deri në 33 
gradë celcius që nga e premtja, e 
cila do të jetë edhe dita më e nxehtë 
e vitit deri më tani.Edhe në Span-
jë, temperatura do të kapërcejë 40 
gradët celcius, veçanërisht në pjesët 
jugore të vendit. Edhe pjesë të Por-
tugalisë do të jenë në të njëjtat kus-
hte.Në hartat e BBC Weather, edhe 
vendi ynë dhe rajoni i Ballkanit 
është i shënjuar me ngjyrë të kuqe 
të errët, çka do të thotë që do të për-
ballemi me temperatura ekstreme . 
E shtuna ndërkohë sipas parashiki-
meve do të jetë edhe më përvëluese 
veçanërisht në pjesët perëndimore 
të Evropës.

Qeveria britanike ka nënshkruar 
një marrëveshje furnizimi për të 
siguruar deri në 60 milionë doza 
të një vaksine të mundshme të ko-
ronavirusit që aktualisht po zhvil-
lohet nga gjigantët farmaceutikë 
Sanofi dhe GlaxoSmithKline.

“Një marrëveshje për të sigu-
ruar një qasje të hershme në një 
vaksinë të re premtuese të koro-
navirusit për të mbrojtur qytet-
arët dhe për të shpëtuar jetë,”tha 
në një deklaratë departamenti për 
Biznes, Energji dhe Strategjia In-
dustriale (BEIS).

“Marrëveshja me GSK dhe Sa-
nofi Pasteur, të cilat së bashku 
kanë aftësinë më të madhe të pro-
dhimit të vaksinave në botë, do të 

furnizojnë Mbretërinë e Bashkuar 
me 60 milionë doza të vaksinës së 
tyre COVID-19, e cila bazohet në 
teknologjinë ekzistuese të bazuar në 
ADN, e përdorur për prodhimin e 
vaksinës anti-gripale nga Sanofi”.

Sipas qeverisë, kjo marrëvesh-
je e fundit mund të lejojë që gru-
pet prioritare të vaksinohen që 
në verën e vitit 2021, nëse vak-
sina potenciale nga Sanofi dhe 
GSK rezulton efektive në studi-
met njerëzore.

“Shkencëtarët dhe studiuesit 
tanë po garojnë për të gjetur një 
vaksinë të sigurt dhe efektive me 
një shpejtësi dhe shkallë që nuk 
është parë kurrë më parë. Ndërsa 
ky përparim është me të vërtetë i 

jashtëzakonshëm, mbetet fakti se 
nuk ka garanci, “tha sekretari i biz-
nesit Alok Sharma.

Qeveria britanike ka nënshkru-
ar marrëveshje për katër vaksina të 
mundshme për të patur një qasje të 
hershme, ku deri më tani ka arritur 
në 250 milionë doza.

“Kjo llojshmëri e vaksinave 
është e rëndësishme sepse ne ende 
nuk e dimë se cila, nëse ka, nga llo-
jet e ndryshme të vaksinave do të 
dëshmojë se gjeneron një përgjig-
je të sigurt dhe mbrojtëse ndaj Cov-
id-19,” tha kryetarja e grupit të 
punës për vaksinat, Kate Bingham, 
duke paralajmëruar se Britania e 
Madhe nuk duhet të jetë e vetëkën-
aqur ose tepër optimiste./cNN

Sociale

Bilanci i Covid: 79 raste të reja, 
3 humbje jete dhe 69 të shëruar
79 raste të reja dhe tre viktima 
nga koronavirusi është bilanci 
i 24 orëve në vendin tonë. Ti-
rana vijon të jetë vatra krye-
sore, me 56 raste në 24 orët e 
fundit. “Fatkeqësisht, nuk e 
kanë fituar dot betejën me së-
mundjen në dy spitalet Covid, 
një 56 vjeçar dhe një 76 vjeçar 
nga Tirana me disa bashkësho-
qëruese dhe një 90 vjeçar nga 
Elbasani. Në 24 orët e fun-
dit, janë kryer 500 testime për 
të dyshuar të prekur me Cov-
id-19, nga të cilat janë konfir-
muar 79 raste pozitive. Shpërndarja gjeografike e rasteve është si vijon: 
56 raste në Tiranë, nga 6 raste në Shkodër, Krujë, nga 3 raste Fier, Lushn-
je, nga 1 rast në Elbasan, Kavajë, Vlorë, Kamëz, Divjakë”. Aktualisht në 
spitalin Infektiv dhe spitalin “Shefqet Ndroqi” po trajtohen 115 pacientë, 
16 janë në terapi intensive, 5 prej të cilëve pacientë të intubuar. Gjatë 24 
orëve të fundit janë shëruar 69 qytetarë, duke e çuar numrin e të shëruarve 
në 2952, që nga fillimi i epidemisë.

Përhapja e hershme e koronavirusit 
erdhi nga 3 vende, zbulon analiza
Përhapja më e hershme globale e koronavirusit erdhi nga udhëtimet që përf-
shijnë kryesisht tre vende: Kinën, Italinë dhe Iranin. Tre të katërtat e raste-
ve të raportuara jashtë Kinës në janar dhe shkurt ishin të lidhura me udhëtarët 
nga një vend i prekur, kryesisht nga ata të tre, zbuluan një ekip studiuesish 
nga Qendrat për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve (CDC) në Shte-
tet e Bashkuara. “Rastet të lidhura me udhëtimet në Kinë, Itali ose Iran për-
bënin pothuajse dy të tretat e rasteve të para me Covid-19 të raportuara nga 
vendet e prekura”, shkruan Dr. Fatimah Dawood dhe ekipi i CDC në revistën 
“The Lancet”. “Gjetjet tona sugjerojnë që udhëtimi nga vetëm disa vende me 
transmetim të konsiderueshëm të SARS-CoV-2 mund të ketë patur shpërthime 
shtesë në të gjithë botën para përcaktimit të Covid-19 si një pandemi globale 
në 11 Mars 2020,” shtoi Dawood. Ekipi mori në analizë nga raportet në inter-
net të ministrive të shëndetësisë, faqet e tjera të agjencive qeveritare, si dhe 
burimet e tjera të mediave sociale për të gjitha njoftimet për raportimin e ras-
teve me koronavirus në periudhën midis 31 dhjetorit dhe 10 marsit. Gjysma e 
rasteve të hershme në Afrikë ishin të lidhura me udhëtimet nga Italia, zbulu-
an ata. Udhëtarët nga Italia bartën gjithashtu virusin në një të tretën e rasteve të 
hershme diku tjetër në Europë dhe Amerikë. Analiza tregoi gjithashtu se tubi-
met e mëdha ishin një burim infeksioni dhe përhapje./CNN

Franca do të fillojë testimin e 
detyrueshëm për udhëtarët nga 16 
vende, mes tyre Serbia dhe Turqia
Franca ka vendosur duke filluar nga kjo fundjavë të bëjë testimin e koronavirusit 
të detyrueshëm për të gjithë personat që vijnë nga 16 vende, kur rastet e Covid-19 
po rriten, përfshirë edhe Shtetet e Bashkuara, Indinë, Brazilin dhe Afrikën e Jug-
ut. Kryeministri francez Jean Castex njoftoi se vendi po shtrëngon kontrollet e ku-
fijve për të ndaluar një valë të re të virusit. Testimi do të kryhet në aeroport ose ud-
hëtarët duhet të kenë bërë testimin brenda 72 orëve nga dita e udhëtimit. Vendet që 
do t’i nënshtrohen testimeve para hyrjes në Francë janë ato që konsiderohen si me 
rrezik të lartë, të cilat i përkasin listës “të kuqe” për qarkullimin e koronavirusit. Në 
listë përfshihen: Shtetet e Bashkuara, Emiratet e Bashkuara Arabe, Bahreini, Pana-
maja, Afrika e Jugut, Kuvajti, Katari, Izraeli, Brazili, Peruja, Serbia, Algjeria, Tur-
qia, Madagaskari, India dhe Omani. Listës mund ti shtohet edhe Maroku. “Testet 
do të jenë për shtetasit francezë që jetojnë në këto vende ose shtetasit e këtyre ven-
deve që jetojnë në Francë,” theksoi Castex gjatë vizitës së tij në aeroportin Charles 
de Gaulle. Testi i detyrueshëm do të fillojë të aplikohet nga data 1 gusht, dhe do të 
kryhet edhe në portet franceze. Personat që vijnë nga Europa, Mbretëria e Bash-
kuar, vendet e zonës Shengen ose 12 vendet që janë aktualisht janë në listën e sig-
urt të BE-së nuk do t’u kërkohet testimi para se të hyjnë në Francë. Muajin e kalu-
ar, Franca hoqi kufizimet për udhëtimet jo thelbësore në Francë për qytetarët e 
Bashkimit Europian dhe vendet e zonës Shengen. Për shkak të situatës aktuale të 
koronavirusit, një pjesë e madhe e vendeve kanë vendosur të imponojnë testin e 
Covid-19 ose të rikthejnë karantinën e detyrueshme për të luftuar përhapjen e ko-
ronavirusit. / France24

I nxehti godet Europën 
dhe vendin tonë, 
temperatura mbi 
40 gradë celcius

Vaksinë potenciale kundër Covid-19, 
Britania nënshkruan marrëveshje 
për të siguruar 60 milionë doza

Përfaqësuesja e ministrisë
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Vete Qeveria parashikon qe te ar-
dhurat mesatare per fryme ne vi-
tin 2020 priten te bien me 5.7%, ose 
me rreth 270 euro me pak per çdo 
shqiptar. Për Partinë Demokratike, 
COVID 19 nxori teresisht zbuluar 
paaftesine e qeverise per te menax-
huar situaten ekonomike, braktisjen 
qe i beri qytetareve dhe bizneseve, te 
gjithe e shohim qartesisht humneren 
ku na ka zhytur. 

“Sipas te dhenave zyrtare humbja 
totale e te ardhurave vleresohet te ar-
rije te pakten 770 milione euro. Asn-
jehere me pare, as ne vitet e krizes 
boterore ekonomike 2008, Shqiperia 
nuk ka shenuar nje rekord te tille ne 
renie, e kjo lidhet kryesisht me mung-
esen e vizionit dhe menaxhimin e keq 
te taksave & parave te shqiptareve 
nga Qeveria. Ne 7 vjet qeveria e 
Rames mbeti ne nivelin e premti-
meve elektorale propagandistike te 
“luges prej floriri” te tryezes bosh 
te shqiptareve, jo vetem duke mos 
mbajtur asnje prej tyre por duke 
i zhytur shqiptaret gjithnje e me 
shume ne varferi te skajshme.”, tha 
Dorian Teliti. 

Më tej ai theksoi se kjo situate ka 
deshperuar te madh e te vogel, te ri e 
te moshuar. “Nxjerrja e vendit nga ky 
batak ekonomik qe po u merr frymen 
shqiptareve nuk eshte i lehte por nuk 
eshte as i pamundur. Partia Demokra-
tike e ka kete mision te qeverisjes se 
saj dhe ne platformen tone shqiptaret 
do te trajtohen si qytetare te denje te 
ketij vendi dhe me mundesi te bara-
barta. Qeveria e oborrtareve do te 
jape llogari bashke me miqte oligarke 
dhe parate e shqiptareve do tu kthe-
hen mbrapsht atyre.”. 

Në këtë kontekst Teliti premtoi se 
PD çdo PPP korruptive dhe cdo para 
e cuar padrejtesisht ne xhepat e oli-
garkeve do te kthehet ne investim 
per nje jete me te mire per shqiptaret, 
qe te rrine ne Shqiperi dhe jo me 
syte nga bota. “Kjo nderhyrje ne 
ekonomine e vendit eshte emergjence 
e ne do ta kryejme nje ore e me pare, 
bashke me shqiptaret qe do te ndesh-
kojne shume shpejt me vote qeverine 
e babezitur qe ka pervetesuar gjithc-
ka, ne tafmane e saj per te marre cdo 
gje. Por sic populli thote...tafmaja 
madhe te le pa gje.”.

PD akuza Ramës: Ekonomia 
ne zgrip, Qeverisë i ka dale 
situata jashtë kontrollit

Presidenti pret ambasadorin 
e Egjiptit: Ka ende potenciale 
të pashfrytëzuara për 
thellimin e bashkëpunimit

Presidenti i Republikës Ilir Meta 
priti në takim Ambasadorin 
e Republikës Arabe të Egjip-
tit, Mohamed Khalil, me ras-

tin e përfundimit të mandatit të tij në 
Shqipëri.  Duke e falenderuar Ambasa-
dorin Khalil për punën e lavdërueshme 
që ka bërë për forcimin, në të gjitha as-
pektet, të marrëdhënieve shumë të mira 
historike që ekzistojnë midis Shqipërisë 
dhe Egjiptit, Kreu i Shtetit theksoi se ka 
ende potenciale të pashfrytëzuara për 
thellimin e mëtejshëm të bashkëpunimit 
mes dy vendeve tona.

“Me Egjiptin kemi lidhje të veçan-
ta historike e tradicionale dhe ne jemi 
krenarë për rolin e pazëvendësueshëm në 
formimin e shtetit të Egjiptit të shqiptarit 
të famshëm Mehmet Ali Pasha, si edhe 
për veprimtarinë e kontributin e patri-
otëve dhe atdhetarëve tanë të shquar të 
cilët krijuan në Egjipt vatrat e para të 
lëvizjes kombëtare shqiptare.  Shqipëria 

e konsideron Egjiptin një partner shumë 
të rëndësishëm në rajonin e Mesdheut 
dhe të Lindjes së Mesme, si dhe i kus-
hton një rëndësi të madhe zgjerimit të 
marrëdhënieve në të gjitha fushat me in-
teres reciprok. Shqipëria mund të jetë një 

portë hyrëse e produkteve dhe investi-
meve egjiptiane drejt Ballkanit, dhe në 
këtë aspekt forcimi dhe konkretizimi i 
bashkëpunimit ekonomik mes dy ven-
deve tona është i mirëpritur”, - u shpreh 
Presidenti Meta.

Meta e Mohamed Khalil
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Ekonomi

Ishte e pritshme që mbarimi i gazsjel-
lësit TAP, projekti më i madh i reali-
zuar ndonjëherë në vend, me vlerë 1.5 
miliardë euro, do të ndikonte negativi-
sht në treguesit e investimeve dhe ecu-
risë ekonomike.

Efektet kanë filluar të ndihen që 
në tremujorin e parë të këtij viti. Sipas 
Kuadrit Makroekonomik 2020-2023, 
të publikuar së fundmi, Formimi i ka-
pitalit fiks bruto (investimet totale) pati 
rënie me rreth 3.8 për qind në terma 
realë vjetorë përgjatë vitit 2019, ndërk-
ohë vetëm për tremujorin e parë të vitit 
2020 kjo normë ishte -16.7 për qind. 
Kjo rënie, sipas raportit, i atribuohet 
kryesisht tkurrjes së investimeve në 
ndërtim, përfshirë projektin TAP, dhe 
ndikimit që kanë pasur masat shtrëng-
uese kundër përhapjes së pandemisë 
në ekonomi.

Raporti vlerëson se një kontribut 
të konsiderueshëm negativ krahasuar 
me të njëjtën periudhë të një viti më 
parë vjen edhe prej shuarjes së kontri-
butit pozitiv të ardhur nga faza ndërt-
uese e projektit TAP që tashmë është 
pothuajse i përfunduar. “Gjithsesi së 
shpejti ky projekt do të jetë operativ 
dhe partjetër pritet të japë një efekt 
të konsiderueshëm pozitiv në vi-
jimësi për ekonominë tonë kryesisht 
nëpërmjet mundësimit të një burimi 
alternativ dhe të lirë energjie”, sipas 
vlerësimeve zyrtare.

Qeveria pret që rënia këtë vit të jetë 
-4.3% e ndikuar nga tërmeti, pandemia 
dhe mbarimi i TAP, ndërsa parashikon 
që rikuperimi do të jetë i shpejtë.

Rritja ekonomike parashikohet në 
5.9 për qind në vitin 2021 dhe para-
shikohet të vijojë të qëndrojë afër ni-
velit prej 4 për qind përgjatë periudhës 
afatmesme në vijim. Më specifikisht 
rritja ekonomike parashikohet në 3.8 
dhe 3.9 për qind respektivisht për vitet 
2022 dhe 2023.

Por, nga do të mbështetet kjo rri-
tje?.

Sipas raportit, gjatë periudhës afat-
mesme rritja pritet të gjenerohet krye-
sisht nga kërkesa e brendshme, si kon-
sumi privat ashtu edhe investimet. 
Ndërkohë kërkesa e huaj neto (ek-
sport–import) pritet të ketë pothuajse 

një efekt neutral. Konsumi privat pri-
tet të nxitet kryesisht nga përmirësimi 
i besimit të konsumatorit, si dhe nga 
përmirësimet në tregun e punës. Këto 
të fundit priten të transmetohen në një 
rritje graduale të pagave të cilat më tej 
pritet të stimulojnë të ardhurat reale të 
disponueshme të individëve, duke kri-
juar efektin e raundit të dytë në nxi-
tjen e konsumit, si dhe duke intensi-
fikuar prirjen e konsumatorëve për 
financimin e mëtejshëm të konsumit 
nëpërmjet një kredi-marrje më të lar-
të. Ndërkohë, kredimarrja për konsum 
parashikohet të nxitet nga përmirësi-
mi i kushteve financiare të individëve, 
ashtu edhe nga lehtësimi i pritshëm i 
standardeve të huadhënies nga sistemi 
bankar në periudhën afatmesme, pas 
kapërcimit të efektit negativ nga godi-
tja e pandemisë.

Ndërsa rritja graduale e investime-
ve pritet të nxitet nga një shfrytëzim 
më i intensifikuar i kapaciteteve ekzi-
stuese të prodhimit, si dhe nga përs-
hpejtimi i aktivitetit ekonomik gjatë 
periudhës së parashikuar dhe percep-
timi i përmirësuar i biznesit mbi per-
spektivën ekonomike afatmesme e 
afatgjatë. Njëkohësisht edhe përm-
irësimi i kushteve financiare dhe 
lehtësimit të standardeve të huadhën-
ies priten të jenë një faktor i rëndësi-
shëm incentivues i investimeve pri-
vate në afatin e mesëm.

Në kuadër vlerësohet se të gjithë 
sektorët kryesorë të vazhdojnë të rrit-
en pak a shumë me të njëjtin trend të 
mesatares së tyre historike. Specifik-
isht, bujqësia pritet të rritet mesatarisht 
me rreth 1.3 përqind në vit në terma 
realë përgjatë periudhës 2021–2023, 
me një kontribut mesatar vjetor në 
rritjen ekonomike prej rreth 0.3 pikë 
përqindje; industria me një rritje me-
satare vjetore prej rreth 5.2 për qind 
dhe një kontribut mesatar vjetor prej 
rreth 0.6 pikë përqindje; ndërtimi me 
rritje mesatare vjetore prej rreth 3.6 
përqind dhe kontribut mesatar vjetor 
prej rreth 0.3 pikë përqindje; shër-
bimet me një rritje mesatare vjetore 
prej rreth 5.7 përqind dhe një kon-
tribut mesatar vjetor prej rreth 2.7 
pikë përqindje.

Mbarimi i TAP uli 
investimet me gati 17% 
në tremujorin e parë

Kontabilistët, audi-
tuesit, noterët, avokatët, 
vlerësuesit e pasurive dhe 
të gjithë profesionet e tjera 

të lira, nga 1 janari i vitit të ardhshëm, 
nuk do të paguajnë më TVSH-në 
nga zero, por mbi qarkullimin vjetor 
prej 10 milionë lekësh, ashtu si gjithë 
bizneset e tjera.

Ndryshimi është publikuar në Fle-
toren e fundit zyrtare, në të cilin u mi-
ratua dhe rritja e kufirit minimal të re-
gjistrimit për tatimin mbi vlerën e 
shtuar nga 2 në 10 milionë lekë, nga 1 
janari I vitit të ardhshëm.

I njëjti  shfuqizoi dhe pikat 2 dhe 
3 të nenit 11 të vendimit Nr. 953, datë 
29.12.2014 për dispozitat zbatuese të 
ligjit të TVSH-së. Pika 2 e këtij neni 
përcaktonte se “Kufiri minimal i re-
gjistrimit për TVSH-në për perso-
nat e tatueshëm, që ofrojnë shërbime 
në veprimtari ekonomike, sipas profe-
sioneve të tilla si: avokat, noter, mjek 
i specializuar, dentist, dentist i spe-
cializuar, farmacist, infermier, veteri-
ner, arkitekt, inxhinier, mjek-laborant, 
projektues, ekonomist, agronom, ek-
spert kontabël i regjistruar, kontabilist 
i miratuar dhe vlerësues i pasurisë, pa-
varësisht nga qarkullimi vjetor i tyre, 
është zero. Të gjithë këta janë perso-
na të tatueshëm, të regjistruar për TV-
SH-në, edhe nëse kryejnë veprimtari të 
përjashtuar sipas ligjit”.

Ky nen nga 1 janari 2021 shfuqi-
zohet.

Është rritur pragu i TVSH-së 
nga 5 në 10 milionë lekë edhe për 

prodhuesit bujqësore që janë në 
skemën e kompensimit. Neni 3, që 
shfuzizohet nga 1 janar përcaktonte 
se “Për prodhuesit bujqësorë, për 
të cilët zbatohet regjimi i veçantë 
i skemës së kompensimit dhe që e 
zhvillojnë veprimtarinë ekonomike si 
fermerë individualë, kufiri minimal 
i regjistrimit për tatimin mbi vlerën 
e shtuar është qarkullimi prej 5 000 
000 (pesë milionë) lekësh në një vit 
kalendarik.

 
TVSH nga zero për profesionet e 
lira u shoqërua me shumë debate

Profesionet e lira kanë paguar 
TVSH nga zero, që nga janari i vi-
tit 2015, bazuar në vendimin VEN-
DIM Nr. 953, datë 29.12.2014, PËR 
DISPOZITAT ZBATUESE TË LI-
GJIT NR. 92/2014, “PËR TATIMIN 
MBI VLERËN E SHTUAR NË RE-
PUBLIKËN E SHQIPËRISË” I 
NDRySHUAR, përveç dentistëve, që 
ndonëse përfshihen në listen e profe-
sioneve të lira hynin te furnizimet e 
përjashtuara dhe nuk paguanin TVSH.

Ky vendim u kundështua fort në atë 
kohë nga profesionistët e lirë, që ar-
gumentuan jo vetëm diferencimin nga 
subjektet e tjera (në atë kohë kufiri mi-
nimal I regjistrimit të TVSH-së ishte 
5 milionë lekë), por edhe faktin që ata 
ofronin shërbim mendor dhe nuk ki-
shin shpenzime ku ta shkarkonin TV-
SH-së.

Në vitin 2017 Dhoma Kombëtare 
e Avokatisë çoi në Gjykatë Këshill-
in e Ministrave, duke kërkuar shfuqizi-

min e vendimit. Gjykata e Lartë e rrëz-
oi pjesërisht vendimin e qeverisë që 
sanksiononte se profesionet e lira do të 
paguanin Tatim mbi Vlerën e Shtuar, 
duke shfrytëzuar handikapin ligjor se 
Këshilli i Ministrave nuk ka kompe-
tencën për të përcaktuar kategoritë që 
përjashtohen apo futen në TVSH, por 
vetëm përcaktimin e kufirit minimal.

Por, në fund po të atij viti, qeveria 
nxitoi të plotësonte hapësirat ligjore që 
u shfrytëzuan nga Dhoma Kombëtare 
e Avokatisë për të rrëzuar pjesërisht 
vendimin, duke përfshirënë kompeten-
cat e saj dy pika specifike: kufirit mini-
mal për t’u përfshirë në TVSH si dhe 
atributi për ata që përjashtohen dhe 
hyjnë në skemë.

Këto vendime “korrigjuan” atë që 
përcaktoi Gjykata e Lartë për avoka-
tët ku pati një shfuqizim të pjesshëm 
ligjor që i hapi rrugë gjithë çështjes së 
profesioneve të lira të bënin të njëjtin 
veprim. Avokatët ishin të përjashtuar 
nga skema falë këtij vendimi ndërk-
ohe që asnjë nga grupet e tjera nuk e 
çoi çështjen në Gjykatë për të përfituar 
të njëjtin trajtim kjo edhe për faktin se 
koha nuk premtonte ndërkohe që qeve-
ria rregulloi “ngërçin” ligjor.

Si rrjedhojë, të gjitha profesionet 
e lira, përveç dentistëve e mjekëve u 
detyruan të paguanin TVSH-në nga 
zero.

Por, tashmë nga 1 janari 2021, ata 
do të trajtohen si gjithë subjektet e tjera 
dhe do të paguajnë TVSH vetëm kur të 
kalojnë qarkullimin vjetor prej 10 mi-
lionë lekë.

Hiqet TVSH nga zero 
për profesionet e lira, nga 
1 janari do e paguajnë 
mbi 10 milionë lekë
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Autoritetit i Mbikëqyr-
jes Financiare njof-
ton po monitoron në 
vazhdimësi tregjet nën 

mbikëqyrje dhe, në linjë me reko-
mandimet e rregullatorëve të tjerë 
homologë, ka kërkuar marrjen e 
masave nga shoqëritë dhe kujdes të 
shtuar. Për këtë qëllimi, Bordi i Au-
toritetit i Mbikëqyrjes Financiare 
ka miratuar më 29 korrik 2020 ud-
hëzimin “Mbi pritshmëritë rregulla-
tore ndaj subjekteve nën mbikëqyr-
je, për shkak të situatës së krijuar 
nga COVID-19”.

Bordi ka kërkuar nga subjektet 
nën mbikëqyrje, marrjen e masave 
dhe kujdes të shtuar. Për shoqëritë 
e sigurimeve, udhëzimet janë si më 
poshtë: Të marrin masat për të sig-
uruar vazhdimësinë e biznesit duke 
përfshirë rreziqet që shkakton situ-
ata pandemike si dhe të depozitojnë 
në Autoritet planet e rishikuara për 
vijimin e veprimtarisë dhe përbal-
limin e krizave.

Të mbajnë nivelin e përshtat-
shëm të likuiditetit si dhe të mar-
rin masa të tjera të nevojshme për 
të ruajtuar pozicionin e treguesve 

si dhe të informojnë menjëherë Au-
toritetin në rast të shkeljes së këtyre 
treguesve.

Të shikojnë mundësinë e ndrys-
himit të marrëveshjeve të risigurim-
it, për të kufizuar ekspozimin ndaj 
COVID-19, duke marrë në kon-
sideratë një nivel mbajtjeje agre-
gate, për të gjitha ngjarjet që mund 
të ndodhin brenda vitit si pasojë e 
COVID-19.

Të garantojnë që informacio-
ni që i komunikohet personit të sig-
uruar mbi të drejtat kontraktuale të 
jetë i qartë, i mjaftueshëm dhe në 
kohë, duke orientuar edhe ndërm-
jetësit që veprojnë për llogari të 
tyre lidhur me këtë detyrim.

Të marrin masa për të përditësu-
ar faqet zyrtare të internetit, me 
seksione të dedikuara lidhur me 
ndikimin e pandemisë shkaktu-
ar nga COVID-19, duke pasqyru-
ar dhe masat e marra nga vetë sho-
qëria e sigurimit.

Të rishikojnë kushtet e kontrat-
ave të sigurimit, për të reflektuar 
çdo ndryshim të ekspozimit të ris-
qeve gjatë periudhës së pandemisë. 
Për produktet që lidhen me mbu-

limin nga pandemitë, të qartësohen 
mbulimet e tyre në raste të ndodh-
jes së ngjarjeve të siguruara.

Të kryejnë një vlerësim të pro-
dukteve të cilat mund të ndikohen 
nga pandemia duke informuar per-
sonat e siguruar.

Të përditësojnë udhëzimet/pro-
cedurat e marrjes në sigurim në vi-
jim të ngjarjes së COVID – 19.

Shoqëritë administruese duhet:
Të rishikojnë planet e vazhdimë-

sisë së veprimtarisë në drejtim të 
adresimit të të gjitha rreziqeve që 
vijnë si rrjedhojë e situatës pan-

demike, duke hartuar shtojca të 
dedikuara në lidhje me situatën e 
COVID-19. Të gjitha planet e vazh-
dimësisë së biznesit të ridepozito-
hen në Autoritet.

Të bëjnë transparente sa më parë 
të jetë e mundur çdo informacion 
të rëndësishëm që lidhet me COV-
ID-19, duke përditësuar faqet zyr-
tare të internetit, me seksione të 
dedikuara lidhur me ndikimin e 
pandemisë shkaktuar nga COV-
ID-19, duke pasqyruar dhe masat e 
marra nga vetë shoqëria adminis-
truese.

Të rivlerësojnë treguesin sintetik 
të përfitimit dhe rrezikut në drejtim 
të përditësimit të dokumentit me in-
formacionin kyç për investitorin.

Të kenë një vëmendje të shtu-
ar ndaj administrimit të rrezikut, 
si dhe të monitorojnë vazhdimisht 
plotësimin e parametrave ligjorë 
dhe rregullatorë, si dhe të informo-
jnë menjëherë autoritetin në rast të 
shkeljes së këtyre parametrave.

…Më herët, me vendimin nr. 56, 
datë 10.04.2020,Autoriteti ka ndal-
uar shpërndarjen e fitimit në formën 
e dividendëve ose të dividendëve të 
ndërmjetëm ose në formën e page-
save të bazuara në pjesëmarrjen në 
fitim të anëtarëve të këshillit të ad-
ministrimit/mbikëqyrës të shoqërisë 
apo punonjësve të tjerë;

Autoriteti u ka kërkuar të 
gjithë operatorëve të tregjeve nën 
mbikëqyrje që të përditësojnë dhe 
të kenë funksionale plane të vazh-
dimësisë së veprimtarisë dhe plan-
et e përballimit të krizave, ku të de-
tajohen të gjithë elementët teknikë, 
logjistikë, njerëzorë dhe finan-
ciarë për përballimin e efekteve të 
mundshme.

Pandemia e ka kushtëzuar 
pothuajse tërësisht 
mënyrën se si njerëzit, 
kryesisht të rinjtë, e ka-

lojnë kohën, apo dhe argëtohen 
këtë verë, sidomos pas ndalimit të 
muzikës dhe lokaleve të natës në 
bregdet dhe mbylljes të kinemave e 
shfaqjeve teatrale.

Por, mesatarisht çdo vit, 
shqiptarët shpenzojnë rreth 3.1% të 
vlerës së shtuar bruto në vend për 
argëtim e kulturë, që për vitin 2018, 
kur janë dhe të dhënat e fundit të 
INSTAT, i korrespondon një shume 
prej rreth 360 milionë euro.

Në art, argëtim dhe kulturë përf-
shihen një sërë aktivitetesh, shfaq-
jet artistike deri tek aktivitetet e 
lojërave të fatit dhe basteve, nga 
aktivitetet në muze dhe bibliote-
ka te palestrat dhe aktivitetet e tjera 
çlodhës. Deri në fund të vitit 2018 
ishte i ligjshëm aktiviteti i basteve 
dhe lojërave të fatit, që merrte një 
pjesë të konsiderueshme të këtyre 
shpenzimeve, por tashmë bizneset e 
këtij lloji janë mbyllur.

INSTAT, në publikimin për pro-
dhimin e brendshëm bruto rajonal 
të vitit 2018, publikuar së fundmi, 
ka bërë dhe ndarjen e shpenzimeve 
për argëtim sipas rajoneve.

Rekordin e mban si gjithmonë 
kryeqyteti. Qytetarët e Tiranës 
shpenzojnë 4.8% të parave të tyre 
për t’u argëtuar, një përqindje që ka 
mbetur e pandryshuar në raport me 
vitin e mëparshëm.

Në vend të dytë vijon të mbe-
tet Korça, e cila vitet e fundit është 
bërë një destinacion i preferuar turi-
stik për shqiptarët dhe për të huajt. 

Por, në 2018-n, pesha e shpenzime-
ve për argëtim është ulur nga 2.9% 
vitin e mëparshëm në 2.6%.

Lezha renditet e treta, me 2.6% 
të vlerës së shtuar bruto që shkon 
për argëtim, me rritje të ndjeshme 
nga 2% vitin e mëparshëm.

Tendencë në rritje kanë shënuar 
dhe Vlora e Shkodra, duke arritur 
në 2.4% secila.

Më pas renditet Durrësi, që ka 
shënuar rënie, nga 2.4% në 2%.

Por, tkurrja më e madhe ka ndo-
dhur në qytetin e Gjirokastrës, që 
më parë “konkurronte” me Tiranën 
për peshën e lartë të shpenzimeve 
për argëtim. Pas mbylljes së buri-
meve të paligjshme të parave që vi-
nin nga zonat e Gjirokastrës, qyteti 
duket se është bërë më “dorës-
htrënguar’ për të derdhur para në 
shpenzime që nuk janë të domosdo-
shme.

Kukësi dhe Dibra, që janë dhe 
qytetet më të varfra në vend, rendi-
ten nga fundi i listës.

Por, qyteti në Shqipëri, që 
pothuajse nuk argëtohet fare është 
Fieri, që është një nga qytetet më të 
mëdha në vend, pas Tiranës e Dur-
rësit. Banorët e Fierit shpenzojnë 
më pak se 1% të vlerës së shtuar 
bruto për të dalë, shkuar në kinema, 
apo aktivitete të tjera.

Në raport me vendet e Bashkimit 
Europian, ne së bashku me vendet 
e tjera të rajonit, argëtohemi shumë 
më pak. Sipas Eurostat, mesatarja 
e BE shpenzon gati 8.5% të totalit. 
Peshën më të ulët në rajon e Europë 
e ka Maqedonia (1.9%), ndërsa në 
rajon më qejflinjtë janë shtetasit e 
Kosovës (4.1%).

Kriza dhe pandemia nuk e ndalin! Bashkitë 360 milionë 
euro në vit për argëtim! Kryeson Tirana e Veliajt

AMF u kërkon shoqërive të sigurimit dhe fondeve të marrin 
masa shtesë për të përballuar situatën e krijuar nga Covid-19

Ekonomi

Bashkia e Tiranës
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Policia italiane ka arrestuar një 
shqiptar adoleshent vetëm 15 vjec, 
padi dyshohet se ka therrur me 
thikë dy vëllezër italianë, në qen-
drën historike të Xhenovas. Kara-
binierët kanë prangosur 15-vjecar-
in me origjinë nga Shqipëria, nën 
akuzën e tentativës së vrasjes. Si-
pas skemës së rindërtuar nga ana e 
prokurorëve, i riu dyshohet se ka 
qëlluar me thikë dy italianë, më 
datë 18 korrik 2020, raportojnë me-

diat e vendit fqinj. Ngjarja ka ndod-
hur në qendrën historike të qytetit. 
Dy vëllezërit italianë, përkatësisht 
22 dhe 18 vjec, po pinin në një klub 
nate, kur nisën të grindeshin me një 
shqiptar. Grindjes iu është bashkuar 
edhe i mituri, që ka goditur njërin 
vëlla në bark dhe tjetrin në shpinë. 
Autori i dyshuar u zbulua edhe falë 
faktit se ai dhe të rinjtë e përfshirë 
në konflikt kanë shkëmbyer biseda 
në rrjetin social “Facebook”.

Aktualitet

Dy te mbytur ditën e djeshme në 
vend. Një tjetër ngjarje tragjike 
raportohet se ka ndodhur në Di-
bër, pas mbytjes së 30-vjeçarit 
në Lumin Vjosë, në Fier.Rapor-
tohet se është mbytur në lumin 
Drini i Zi një fëmijë. Ka qenë 
një telefonatë në Spitalin e Di-
brës, që ka dhënë lajmin e tri-
shtë, pasi ka kërkuar një ambu-
lancë, që të shkojë për të marrë 
të mbyturin në afëri të Luznisë, 
në lumin Drini i Zi. Ambulan-
ca dhe grupi hetimor janë ni-
sur drejt vendngjarjes, ndërsa 
nuk dihet mosha dhe identite-
ti i fëmijes.

Dy të rinj të mbytur në Bunë
Janë gjendur 2 persona të mby-
tur në lumin Buna në Shkodër në 
afërsi të fshatit Derragjat. Ata janë 
Dhurim Arra, 39 vjeç dhe F. P., 14 
vjeç.Mësohet se 2 personat janë de-
noncuar ditën e djeshme nga famil-
jarët si të humbur. Sipas informa-
cioneve ata kanë qenë duke u larë 
por në rrethana të paqarta janë gje-
tur pajetë mëngjesin e kësaj të 
premteje. Një prej tyre mësohet se 
është banor i zonës ndërsa tjetri nga 
Puka. Policia eshte duke punuar 
per zbardhjen e rrethanave dhe do-
kumentimin e plotë të ngjarjes së 
rëndë në Shkodër.

Dy të mbytur  në vend, 
një 30-vjeçar në Vjosë dhe 
një fëmijë në Drinin e Zi

Shqiptari godet me thikë 
dy vëllezër italianë në qendër 
të Xhenovas, arrestohet. 
Ja si e zbuloi policia

7 persona janë vënë në prangat e policisë 
së Tiranës, për vepra të ndryshme pe-
nale, ndersa dy të tjerë janë shpallur në 
kërkim. Nga specialistët e Seksionit për 
Hetimin e Krimit Ekonomik dhe Finan-
ciar u bë arrestimi në flagrancë i shtetasit 
B. G., 38 vjeç, pasi në rrugën “Emin Du-
raku”, pranë stadiumit, u kap duke tregtu-
ar paketa cigaresh pa pullën fiksale. Në 
cilësinë e provës materiale u sekuestruan 
një sasi paketash dhe një shumë parash . 
Specialistët për Qarkullimin Rrugor bënë 

arrestimin në flagrancë të shtetasve:
•E. S., 51 vjeç, pasi në rrugën Ti-

ranë-Ndroq, u kap duke drejtuar motorin 
pa lejen përkatëse;

•B. E., 30 vjeç, A. B., 35 vjeç dhe J. 
H., 34 vjeç, pasi u kapën duke drejtuar 
mjetet në gjendje të dehur;

Në vijim të punës për kapjen e per-
sonave të shpallur në kërkim, nga spe-
cialistët për Hetimin e Krimit në Ko-
misariatin e Policisë Nr. 4 u kap dhe u 
ndalua shtetasi I. U., 34 vjeç, i shpallur 

në kërkim për veprën penale “Dhuna në 
familje”.

•Nga specialistët e Qarkullimit Rrugor 
u bë ekzekutimi i urdhrit të ndalimit për 
shtetasin A. J., 31 vjeç, sepse Gjykata e 
Rrethit Gjyqësor Tiranë e ka dënuar me 2 
muaj burg, për veprat penale “Drejtimi i 
automjeteve në mënyrë të parregullt” dhe 
“Mosbindja ndaj urdhërit të punonjësit 
të policisë së rendit publik”.  Materialet 
i kaluan Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor 
Tiranë, për veprime të mëtejshme.

Arrestohen brenda 24 orëve 
7 persona në Tiranë, deklarata e policisë

Qeveria greke ka vendo-
sur shtyrjen e memo-
randumit për bllokimin 
e kufirit me Shqipërinë, 

Maqedoninë e Veriut dhe Turqinë 
deri në datën 14 gusht. Sipas qever-
isë greke deri në datën 14 do të le-
johet kalimi vetëm për kategoritë që 
lejoheshin më parë, pra personat që 
kanë leje qëndrimi, shtetasit grekë 
dhe anëtarët e familjeve të tyre.

Njoftim mbi lëvizjen nëpërmjet 
Pikave të Kalimit Kufitar me 
Greqinë:

Policia e Shtetit sqaron qytetarët 
se sipas njoftimit zyrtar të bërë nga 
autoritetet policore greke, në zba-
tim të vendimit të qeverisë greke, 
kufiri tokësor me Greqinë do të jetë 
i hapur vetëm nga Pikat e Kalimit 

Kufirit Kakavijë dhe Kapshticë.
Shtetasit shqiptarë e të huaj 

me leje qëndrimi greke, shtetasit 
grekë dhe minoritarët që dëshiro-
jnë të udhëtojnë drejt Greqisë du-
het që brenda 48 orëve para udhëti-
mit të plotësojnë online formularin 
PFL (Passenger Locator Form) në 
adresën zyrtare në linkun: https://
travel.gov.gr/#/

Pas plotësimit të formularit on-
line, secili qytetar do të marrë ne 
e-mail një konfirmim me një bar-
code, të cilin do ta paraqesë para 
autoriteteve në pikën hyrëse të 
kalimit në Greqi.

Në rast se një qytetar nuk dis-
ponon konfirmimin me barcode, 
nuk do të lejohet të kalojë kufirin 
Qytetarët e vendeve të BE-së apo 
të vendeve të treta nuk lejohen të 

kalojnë kufirin.
Testimi për COVID-19 do të 

kryhet me përzgjedhje algoritmike 
dhe shtetasit që do t’i nënshtrohen 
testimit do të izolohen në adresën 
e deklaruar prej tyre deri në daljen 
e rezultatit. Në rast se qytetari re-
zulton pozitiv me COVID-19 do të 
karantinohet për 14 ditë në adresën 
e deklaruar.

Lëvizja e automjeteve të trans-
portit të mallrave vazhdon normal-
isht, si në hyrje edhe në dalje, por 
edhe shoferët e kamionëve du-
het të plotësojnë formularin on-
line. Ndërsa Pikat e Kalimit Kufi-
tar Tre Urat Përmet dhe Qafë Botë 
Sarandë janë të mbyllura nga pala 
greke. Në këto pika nuk lejohet 
as lëvizja e shtetasve dhe as e au-
tomjeteve.

Pandemia, Greqia shtyn 
me dy javë hapjen e 
kufirit me Shqipërinë

Pikë kufitare
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Kuvend letrash me miqtë, botuar OMSCA-1 në 2012, ka pasur dy vëllime, një letërkëmbim i pasur i Mustafa Krujës dhe familjes 
Gjomarkaj, e prof. Zef Nekës, ku po ashtu në këtë letërkëmbim përfshihen edhe profesorëve të shquar të universiteteve të ndry-
shme të botës, njëkohësisht ndër personalitetet më të spikatura të jetës kulturore shqiptare, përkatësisht Ernest Koliqit, Karl Gura-
kuqit, Martin Camajt, Namik Resulit, Atë Zef Valentinit dhe Stavro Skendit. Gazeta “standard” i ka publikuar këto letra, me të drejtë 
ekskluzive, nga botuesi, përgjatë viteve 2013-2014, dhe tan i risjellim nga debati i hapur për çështjen Camaj-Koliqi. Në këto numra 
do të publikojmë letërkëmbimin që Kruja ka pasur me Koliqin, një epistolary që ka përfshirë datat 30 prill 1948 – 10 dhjetor 1958

Koliqi i shkruan Krujës, 
si iu propozua të bëhej 
pjesë e shoqatës 
së intelektualëve të 
zgjedhur nga vendet 
e perde së hekurt

K
uvend letrash me miqtë, botuar 
OMSCA-1 në 2012, ka pasur dy 
vëllime, një letërkëmbim i pas-
ur i Mustafa Krujës dhe familjes 
Gjomarkaj, e prof. Zef Nekës, 
ku po ashtu në këtë letërkëm-

bim përfshihen edhe profesorëve të shquar të 
universiteteve të ndryshme të botës, njëkohë-
sisht ndër personalitetet më të spikatura të 
jetës kulturore shqiptare, përkatësisht Ernest 
Koliqit, Karl Gurakuqit, Martin Camajt, Namik 
Resulit, Atë Zef Valentinit dhe Stavro Skendit. 
Siç thotë Eugjen Merlika, nipi i Mustafa Krujës, 
kjo është një nismë e familjes për t’i paraqi-
tur lexuesit të sotëm letërkëmbime të Tij me 
personalitete të ndryshme të jetës kulturore e 
politike të Shqipërisë. “Ideja, për të botuar atë 
pjesë të letërkëmbimeve të mbetur në arkivin 
e familjes, është nxitur edhe nga vlerësimi 
që personalitete si E. Koliqi apo K. Gurakuqi 
kanë shprehur për to”, thotë Eugjen Merlika, 
duke sjellë dy citime të Koliqit e të Gurakuqit. 
Koliqi në revistën Shejzat me rastin e 70 – vje-
torit të lindjes së M. Krujës shkruan se “Aty ku 
Mustafa, mendoj, arrin në përsosje letrare âsht 
stili epistolar. Ata qi patën fatin me pasë letra 
prej tij, duhet t’i ruejnë me kujdes sepse në to 
âsht derdhun visar i paçmim i shqipes”. Nga 
ky letërkëmbim i Mustafa Krujës vjen atmos-
fera politike e mogracionit, ku “nji pjesë e ud-
hëheqësve të t’cilit qenë angazhue thjesht për 
me kapë dollarë prej amerikanëve e s’tregonin 
as ma të voglin vullnet e zell për me organizue 
nji aktivitet konkret kundër regjimit të Tira-
nës”, shkruan prof.Ardian Ndreca në hyrje të 
vëllimit të dytë të “Kuvend letrash me miqtë”. 
Sipas tij në këto letra ndihet gjithnjë e më tepër, 
me kalimin e viteve besimi në rritje i Mustafa 
Krujës ndaj figurës së sovranit, “të cilin ai e 
trajton si nji element që mundet me favorizue 
bashkimin e të gjitha forcave politike jashtë at-
dheut”. Nga ana tjetër prej letrave që i drejton 

Koliqi shihet qartë vështirësia për të bashkëren-
duar veprimet mes grupeve e partive, ndihet at-
mosfera e mosbesimit dhe e ndasive, paqartë-
sia për të ardhmen dhe pesha e sakrificave 
morale dhe ekonomike që i duhet të përballjë 
një grushti të vogël idealistësh atdhetarë që jeta 
“i ka hjedhë e shpërnda pa plang e pa shtëpi”. 
Gazeta “standard” i ka publikuar këto letra, 
me të drejtë ekskluzive, nga botuesi, përgjatë 
viteve 2013-2014, dhe tan i risjellim nga de-
bati i hapur për çështjen Camaj-Koliqi. Në këto 
numra do të publikojmë letërkëmbimin që 
Kruja ka pasur me Koliqin, një epistolary që ka 
përfshirë datat 30 prill 1948 – 10 dhjetor 1958

LETËRKËMBIM/ 
MUSTAFA MERLIKA KRUJA - 

ERNEST KOLIQI

Romë, 28 Qershuer 1957
Piazza Ungheria, 6
I dashtuni Mustafë,

Në prillin qi shkoi bâna nji udhëtim deri në 
Paris si përfaqësues i Akademís së Mesdheut e, 
n’at rasë, u takova me zotni James G. Mc. Car-
gar, European Director della Free Europe Exile 
Relations. Ky zotní, vjet, kso kohe, pat ardhun në 
Romë me ndëgjue opinjonet e ndryshme të Sh-
qiptarve për sa i perkitte riformimit të Komitetit 
“Shqipnija e Lirë”. Ndër të tjerë, më pat thirrë 
edhe mue. Duket se i pelqei paraqitja e ime, pse 
i ka mbajtë relatat tue më shkrue ndonjiherë e 
tue lypë mendimin t’em sidomos mbi çâshtje 
kulturore. Z.Mc.Cargar insiston qi me marrë 
pjesë në nji shoqatë të zgjedhun Intelektualësh 
origjinarë nga vêndet përtej perdes së hekurt, qi 
âsht themelue para 5 vjetve me denominacjonin 
“Akadémie Internationale Libre des lettres et des 
Sciences” me selí në Paris, nën kryesín e histor-
janit romun Costantin Marinesco.

Free Europe duket se don t’a ndihmojë, kët 
ent të interesantshëm, me hy në nji veprimtarí 
të gjallë. Në tê deri tash janë të përfaqësueme, 
me emnat mâ me rândësí të botës respektive 

kulturore, këta kombe: Bielorus, Bulgarë, Es-
tonë, Magjarë, Lituanë, Polakë, Romunë, Çeko-
slovakë, Ukrainë, Kroatë, Serbë, Slovenë.

Si shef, mungojnë Shqiptarët.
Z.Mac.Cargar më vûni në përpjekje me 

Presidentin Marinesco t’Akademís së Lirë. 
Ishte ç’farë burri, i dijshëm po se po, por edhe 
i urtë e plot ndiesí bujare. Ishte marrë edhe me 
historí të Shqipnís.

Mbetme d’akord qi unë do t’i propozojshem 
njâ tre-katër emna shkrimtarësh shqiptarë me 
i a paraqitun për pranim Këshillit t’Akademís.

Natyrisht i pari emën qi më rá në mënd qe 
ai i Yti.

Qëllimi kryesuer i Akademís âsht “de con-
stituer un centre d’études pour les savants 
étrangers qui n’ont pas la possibilité, dans les 
circonstances actuelles, de poursuivre leur ac-
tivité scientifiques dans leurs pays d’origine”. 

Besoj se të bje në sy menjiherë randësija 
për né Shqiptarët e marrjes pjesë në nji sho-
qatë të tillë. Prandej pres pëlqimin t’and me të 
shënue në listën e Intelektualvet shqiptarë për 
t’i a dërgue Sekretarís s’Akademís.

Bashkë me pëlqimin më dërgo:
• nji curriculum të jetës tue theksue vep-

rimtarín kulturore;
• listën e plotë të botimeve t’Ueja me 

shënimet e zakonshme bibliografike;
• nja 2 o 3 kopje të ndoj fotografije bâ 

tash vonë.
Nuk po përziej në kët letër çâshtje tjera, si 

po më shtyn tundimi tash qi kapa pënden në 
dorë me të shkrue. Po e lâ për nji ditë tjetër.

Sod, tue t’u lutun me i paraqitë të falat e të 
gjithë familjes s’eme motrës e djalit e... vedit, 
të përqafon me mall të madh  

I yti Ernesti

P.s: Mundësisht shënimet 
biografike e bibliografike 
m’i dërgo në gjuhë frënge.
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“Kur Arshi Pipa vizitonte Elbasanin (19 korrik 1992) dhe unë, gazetarja fare e re, mbaja shëni-
me. Ende mbaj shënime prej tij! E nderuar që e kam takuar, nuk ishte kohë smart-ësh e para-
racësh, por e kam shënuar si ngjarje të jetës sime.” – është kjo kujtesë e shkrimtares Flutura 
Açka, për një ngjarje të rëndësishme të asaj kohe. Pipa kthehej në atdhe, pas rënie së diktat-
urës dhe ekzilit të gjatë, dhe ja ku ishte përballë auditori në një qytet historik për arsimin, siç 
ishte Elbasani. Pas kësaj kujtese fletë të shkëputura nga gazeta “Fjala e lirë”, një nga gazetat 
e para, të pavarura shqiptare, sjell kronikën e takimit të Pipës, në një audiencë të gjerë 
njerëzish, me studentë, mësues e pedagogë, por dhe një takim më intim në Universitet.

Ishte gazetare e re, 
shkrimtarja Flutura 
Açka publikon takimin 
e ‘92 me Arshi Pipën

K
ur Arshi Pipa vizitonte Elba-
sanin (19 korrik 1992) dhe 
unë, gazetarja fare e re, mbaja 
shënime. Ende mbaj shënime 
prej tij! E nderuar që e kam 
takuar, nuk ishte kohë smart-

ësh e pararacësh, por e kam shënuar si ngjarje 
të jetës sime.” – është kjo kujtesë e shkrim-
tares Flutura Açka, për një ngjarje të rëndë-
sishme të asaj kohe. Pipa kthehej në atdhe, 
pas rënie së diktaturës dhe ekzilit të gjatë, dhe 
ja ku ishte përballë auditori në një qytet his-
torik për arsimin, siç ishte Elbasani. Pas kësaj 
kujtese fletë të shkëputura nga gazeta “Fjala e 
lirë”, një nga gazetat e para, të pavarura sh-
qiptare, sjell kronikën e takimit të Pipës, në 
një audiencë të gjerë njerëzish, me studentë, 
mësues e pedagogë, por dhe një takim më in-
tim në Universitet. Këtë takim ka memorizuar, 
si artfakt, shkrimtarja Açka ku profesori, është 
ndalur në tri çështje të rëndësishme: gjuhën, 
letërsinë dhe momentin politik të vendit, siç 

e prof. Pipës. Titulli kryesor është :“Dy takime 
me prof. Arshi Pipa”, ndërsa Pipa e nis fjalën e 
tij: “Elbasani është një qytet me një histori të 
lashtë, një qytet historic, që i ka dhënë shumë 
kulturës shqiptare, një qytet që ka qenë baza 
e arsimit , fillor më parë pastaj i mesëm. Mes 
të tjerash Pipa kujon se me themelimin e 
shkollën Normale u hdodhën bazat e arsimit, 
ku ishin mjaft dijetarë e patriot. “Si arsimtar 
gjendem në një mbledhje mendoj të përfshirë 
nga mjaft student dhe njerëz të interesuar për 
kulturën shqiptare. Pra, e ndjej veten në një 
farë mënyrë si në shtëpinë time”.

Takimi është pasqyruar e botuar në 22 kor-
rik,  dhe duke iu përgjigjur interesit të medias 
dhe auditorit, Pipa sjell mendimin e tij për dy 
shkrimtarët më të njohur në vend, Kadarenë 
dhe Agollin, që secili kishte krijuar ndaras, 
nga “detyrat” politike, gjatë kohës së regjimit, 
duke iu referur dhe raportit të tyre më pushte-
tin. Sigurisht në çështjen e gjuhës, ne sot, e 
kemi në dorë librin “Gjuha e stalinizmit”, një 
libër brilant, dhe mjaft delikat që i kundërvi-
het sistemit të standardit gjuhësor, por në atë 
kohë, Pipa nuk mund të linte jashtë vëmendjes 
pikërisht këtë çështje. Ai u tregua kritik në 
fjalën e tij, sa i përket shqipe së njësuar, dhe 
vendimeve të Kongresit të Drejtshkrimit të 
Gjuhës Shqipe në vitin 1972,  për të cilën Pipa 
shprehet se “në gjuhën e njësuar nuk është 
futur as pesë për qind e shqipes”, dhe se ajo 

ishin pritja e zgjedhjeve të 26 korrikut 1992, 
duke u ngritur dilemma e madhe: : A do t’i 
japë populli shqiptar shqelmin e fundit komu-
nizmit më 26 korrik?

“Ditën e dielë, në orën 11.00 në pallatin 
e sportit, u organizua takimi me shkrimtarin 

e shquar të letërsisë shqiptare Arshi Pipa” – 
është njoftimi, në kolanën e rëndësishme të 
gazetë, kushtuar një vëmendje të posaçme 
këtij takimi, gjë e rrallë për kohën. Fjala e Pipës 
u riprodhua, siç pohohet në gazetë, të regjis-
truar me magnetofon, si pyetjen dhe përgjigjet 
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është formuar sipas një “recete staliniste”.
Shkrimtarja për gazetën “standard” lejon 

publikimin e këtij takimi, të pasqyruar në ar-
tikullin e gazetës “Fjala e lirë”, së bashku me 
poezinë dedikuese Açka ka shkruar. 

PËR GJUHËN E NJËSUAR
Çështjen e gjuhës e fillova si një çështje 

madhore. Si të anulohet kjo gjuhë, e cila është 
punuar kushedi se sa vite me radhë. Kjo nuk 
mund të bëhet. Kjo gjuhë siç është, e mirë, 
e keqe, do të vazhdojë ashtu siç është. Drejt-
shkrimi i gjuhës shqipe u bë me dekret, u nxor 
me dekret, proceduar me dekret, pa pyetur 
të interesuarit, ose duke u bërë sikur pyetej i 
interesuari. Këtu nuk ka më komedira. Them 
kjo është gjendja me të ashtuquajturën gjuhë e 
njësuar, e cila nuk është e njësuar. Kjo gjuhë, 
e cila është futur në qarkullim, nuk është gjë 
tjetër, e përsëris, veçse një toskërishte e rafin-
uar, domethënë e pasur me format fonetike, 
morfologjike, sintatike, gjithashtu me leksik, 
në fjalor. Por duhet të dini diçka, dhe unë po e 
theksoj, kur themi një gjuhë të njësuar, nënk-
uptojmë një gjuhë, e cila kur është në bazën e 
saj strukturale, në gramatikë, ka trajta të atilla 
që janë të përbashkëta në të dyja gjuhët.

Kjo nuk është e vërtetë. Unë kam shkruar 
një libër për këtë punë. Unë kam bërë statis-
tika dhe statistikat e mia, të cilat mund të jenë 
ndofta pak të gabuara, por në përgjithësi janë 

të drejta, 5 për qind, as 5 për qind e grama-
tikës shqipe nuk është futur në gjuhën e nj-
ehsuar, domethënë, pjesa tjetër e tëra është 
toskërishte. I janë marrë gegërishtes disa 
forma gramatikore, të cilat nuk ekzistonin 
në toskërishte. Për shembull, ato që quhen 
terma gegnisht: shpues, sulmues. Këto nuk 
i kishte toskërishtja. Është marrë prapë 
prapashtesa -uesh: i shpueshëm, i sulm-
ueshëm, i durueshëm. Edhe kjo nuk është në 
toskërishte, edhe kjo është gegërishte, edhe 
kjo është e marrë. Janë marrë edhe disa gjëra 
të tjera, me të cilat është pranuar toskërishtja. 
Mirë që është bërë kjo punë. Natyrisht, kemi 

të bëjmë me një shqipe me dy dialekte, që 
do të duhet ta forcojnë njëra-tjetrën. Por për 
shembull, diçka e cila mungon dhe e cila 
është një shkallë shumë e rëndësishme në 
gjuhën, me fjalë të tjera, paskajorja që ju e 
dini, kjo i mungon toskërishtes.

Kjo për shembull, mund të merrej nga 
gegërishtja, mund të futej në përdorim sikurse 
u futën siç ju thashë këto fjalët që mbarojnë 
me -ues ose me -uesh. Kjo nuk u bë. Me një 
fjalë, mënyra se si është njësuar kjo gjuhë i 
përngjason mënyrës se si njehsohet kalorësi 
me kalë. Ka qenë edhe një gjë tjetër, një trajtim 
i gjuhës, i cili ka qenë jashtëzakonisht parsial, 
saqë njeriu habitet kur e sheh këtë gjuhë në 
pikëpamje shkencore. Albanologët këtë gjuhë 
nuk e pranojnë, sepse është një gjuhë e bërë 
jo në baza shkencore të vërteta. Kjo gjuhë është 
gjuhë e cila u rregullua dhe u sajua me një re-
cetë e cila është staliniste, është parë nga ç’ka 
thënë Stalini.

ARSHI PIPA PËR 
ISMAIL KADARENË

Kjo pyetje më bëhet gjithnjë dhe është pak 
e vështirë nga ana ime të përgjigjem, për arsye 
sepse kam pasur një polemikë, sikurse e dimë, 
me Kadarenë dhe nuk mundem në një seancë 
të tillë të flas gjerë për Kadarenë. Kadareja është 
një shkrimtar i madh. Kadareja ka shkruar diç-
ka që do të mbetet njësoj, megjithëse një pjesë 

e saj nuk do të mbetet, pasi ai kur shkruan nuk 
shkruan për shqiptarët zakonisht, por ka para-
sysh publikun e huaj, do ta bëjë interesante 
Shqipërinë, duke e ekzagjeruar dhe përdorur 
ca teknika grotesku, si komiken e sidomos 
ekzagjerimin. Këto, natyrisht, janë interesante 
për botën e huaj, se thonë ata si është e mun-
dur që kjo Shqipëri, përballë Italisë në detin 
Adriatik, të ketë të tilla absurditete. E me një 
fjalë e tërheqin lexuesin e huaj. E natyrisht kjo 
nuk është e mirë për kombin shqiptar, se e pa-
raqesin të prapambetur. I prapambetur është, 
por jepet më i prapambetur se ç’mendohet. E 
me një fjalë, kjo punë që ka bërë Kadareja është 
pozitive, në radhë të parë për sa i përket rëndë-
sisë artistike. Ai është një shkrimtar shumë i 
mirë. Po pastaj ai mori një rrugë tjetër. Erdhi 
një kohë kur ai u vu në shërbim të partisë. 
Në shërbim të partisë ka qenë edhe kur filloi, 
por atëherë ishte çilimi, dhe si të thuash, këto 
kurajo i shkroi me fajet e çiliminjve dhe mund 
t’i falen. Por në një kohë ai u bë zëdhënësi i 
komunizmit shqiptar, duke përfytyruar në ro-
manet e tij me Enver Hoxhën, duke i dhënë një 
zgjidhje disa problemeve, në mënyrën se si i 
trajtoi, që i përshtaten botëkuptimin Stalinist. 
Unë kam bërë një studim të gjithë veprës së tij, 
për ato të botuara të gjatë asaj kohe.

Titulli i tij është “Fenomeni Kadare – nga 
subversion në komunizëm”. Ai u nis si një 
subversive, si një njeri i cili donte të shkatër-
ronte si të thuash këtë pëlhurë të shoqërisë të 
asaj kohe. Këtë e ka bërë me nxit. Dhe ajo që 
ka bërë ai mund të quhet, me një fjalë, zgjid-
hje disidente. Por më vonë kjo disidencë e tij 
fatkeqësisht shkau dhe ai ishte po vetë që i 
ka kushtuar romane që nga “Dimri i Madh”, 
pastaj në romanet e tjera që botoi më pas 
me “Prillin e thyer”, përjashtuar veprën e tij 
“Pashallëqet e mëdha”.

E me një fjalë u bë konformist, pranoi 
botëkuptimin stalinist dhe u bë zëdhënës i 
kulturës shqiptare në botën e huaj. Kjo është 
ana negative e tij. Unë e vura në dukje edhe 
këtë anë, e mendova se si kritik letrar unë të 
them të mirën dhe të keqen, plusin dhe minu-
sin. Por ai e mori jangilesh këtë kritikë timen 
dhe u përgjigj menjëherë dhe tash e kam të 
vështirë të flas për këtë çështje, sepse kjo më 
përket vetëm mua, ka të bëjë vetëm me mua. 
Kaq kisha për këtë problem.

PËR DRITËRO AGOLLI
Sa për Dritëro Agollin, ju them se ato vjer-

shat e tij të para kanë qenë vjersha të mira dhe 
kishin dellin proletar brenda, por poezia nuk 
matet me ideologji. Në qoftë se ka diçka që nuk 
matet me ideologji, është pikërisht arti. Pastaj 
ai u vu në shërbim të ideologjisë komuniste 
dhe kjo e rrëzoi nga vlerat e mëparshme dhe 
u bë pak a shumë si Kadareja, një zëdhënës 
i Enver Hoxhës dhe e humbi dhe atë dhuratë 
që kishte prej antyre. Se në punën e letërsisë 
dhe artit në përgjithësi duhet të kuptojmë atë 
që është shumë e rëndësishme: “Arti nuk del 
vetëm nga logjika, ka të bëjë me logjikën vërtet, 
por arti e ka burimin e vet në pamjen e lirë, 
shpërthen nga fundi i shpirtit, nga zemra, dhe 
kjo që del nga zemra shprehet me metafora.

Artisti, i cili për vetë familjaritetin e tij që ka 
me artin, priret natyrshëm nga një paraqitje e 
realitetit tonë, të tillë që nuk është ajo e zakon-
shmja, por është diçka që e pasuron të zakon-
shmen, bile duke dalë jashtë hullisë në të cilat 
zhvillohet vetëm letërsia. Kështu ngjet pastaj në 
këtë prodhim që ai bën, pra të thellat e shpirtit 
e ndërrojnë natyrën e tyre dhe marrin tjetër 
personalitet. Kanë një fenomen psikologjik, 
pësojnë një fenomen patologjik, e dinë vetëm 
se janë në rrugë të gabuar, ata bëjnë atë që 
gjykojnë, por ata shkojnë poshtë e më poshtë. 
Në këtë mënyrë ata humbin ispiracionin, hum-
bin rëndësinë, origjinalitetin e tyre që kishin 
më përpara dhe këtu dallohen në shkrimtarë 
të mirë apo të dobët. Kjo ishte me pak fjalë.

NDAMJA

Tash ti po hikën! oh se çfarë shkretije

po m’len në zêmër!

Sa shpejt u-vdarë ah parajs lumtunije!

Rrjedhin tash rishtaz lotet e trishtimit.

M’i terë të buza

e thatë era e prendimit...



JAVOR      E SHTUNË, 25 KORRIK 202016

CMYK

KULTURË
Aleanca për Mbrojtjen e Teatrit nis rubrikën fotot historike për të njohur kronologjikisht historinë e Teatrit, një 
përzgjedhje për të kujtuar çfarë është shkatërruar bashkë me shembjen e godinës. Fotot historike të publikuara 
pas viteve ’50-të, kanë vazhduar me vitet ’60-të me aktorët më të njohur të Teatrit, plejada që vuri themelet e 

një historie dinjitoze për t’u kujtuar, memorizuar dhe jo për t’u shembur siç ka bërë pushteti i sotëm

REZISTENCA E TEATRIT, 
KUJTOHEN VITET ‘60-TË

Aleanca: Me afrimin e viteve njohim 
edhe aktorët që bënë historinë e teatrit

A
leanca për Mbrojtjen e Teatrit nis rubrikën fo-
tot historike për të njohur kronologjikisht his-
torinë e Teatrit, një përzgjedhje për të kujtuar 
çfarë është shkatërruar bashkë me shembjen 
e godinës. Fotot historike të publikuara pas 
viteve ’50-të, kanë vazhduar me vitet ’60-të 

me aktorët më të njohur të Teatrit, plejada që vuri themelet e 
një historie dinjitoze për t’u kujtuar, memorizuar dhe jo për 
t’u shembur siç ka bërë pushteti i sotëm. Pra, fotot e reja, nga 
arkivi i vjetër i teatrit, lidhet me afrimin e viteve, duke njohur 
aktorët që bënë historinë deri në dekadën e fundit: Votra e 
Huej 1960; Dragoi i Dragobisë 1960; Njeriu me Pushkë 1961; 
Ambicja 1961; Djali Plangprishës; Dhelpra dhe Rrushtë 
1961; Trimi i Mirë me Shokë Shumë 1961; E vërteta e Spanjës 
1961; Zonja e Bujtinës 1962; Mbi Gërmadha 1962; Artani 1962; 
Morali i Zonjës Dulska 1962. Kur historia të vendos në anën 
jo të duhur të saj, janë qytetarët, dinjiteti i tyre që ruan dhe 
shpeton memorien e njerëzimit. E pamë me vend të nismin 
në këtë formë çfarë Aleanca për Mbrotjen e Teatrit po bën në 
betejën e saj për të mbajtur të gjallë shpirtin e lirisë, kulturës 
dhe dinjitetit njerëzor. Një grup aktivistësh, nga fusha të ndry-
shme, e sigurisht ndër to edhe aktorë e regjisorë të teatrit, prej 
tre vitesh përballen me arrogancën e pushtetit, rezistojnë për të 
mos humbur simbolikën e lëvizjes që kanë vendosur ta çojnë 
deri në fund: mbrojtjen e Teatrit. Më 17 maj të këtij viti, në 
mënyrë tinëzare, qeveria dhe bashkia shembën godinën e Teat-
rit, duke treguar forcën e shtetit, por në një mënyrë antiligjore, 
në një moment kur gjithçka ka rënë, e sidomos drejtësia. Me 
këtë kauzë aktivistët e Aleancës kanë vënë para një histori të 
dinjitetit të qytetarit, sepse beteja për Teatrin është një beteje 
e hapësirës publike, si mbrohet ajo nga qytetarët e saj, bashkë 
me të drejtën e lirinë. Edhe pse Teatri u shemb, rezistenca ka 
vazhduar për të rindërtuar teatrin aty ku ishte, ashtu siç ishte, 
duke e tejkaluar këtë histori me protesta simbolike, siç është 
ruajtja e memories, kujtesës së kulturës.

Kështu në rrjetin e tyre social, Aleanca ka hedhur një edicion 
fotosh artistike nisur fillimisht me shfaqjet e viteve ’50, tani në 
’60-tën për të kujtuar historinë e teatrit, çfarë është rrënuar në 
qendër të kryqytetit.

Po në këtë simbolike, para pak ditësh, duke mbajtur të gjallë 

e shpirtrat e atyre, që e kanë jetuar atë ambient”, kanë deklaru-
ar aktivistët e Aleancës për mediat. Simboli historik thuhet se do 
jetë një rubrikë e përhershme, duke vijuar me ndjesitë pozitive 
se dashuria për teatrin mbijetojnë mbi çdo barbarizëm. “Janë 
ca fije të mistershme, të pashpjegueshme, që lidhin të shkuarën 
me të tashmen, shpirtrat e atyre që i kanë dhënë jetë atij tem-
pulli në kohë të ndryshme me ata që e jetuan deri në momentin 
e rrënimit e më pas. Kjo rastësi ose ky “mister” bëri që Edmond 
Budina të takohej me Xhovanën, vajzën e njërit prej aktorëve 
brilantë, njërit prej themeluesve të Teatrit Kombëtar, krijuesit të 
arkivit të tij, Gjon Karma. Për takimin me Xhovanën, Edmondi 
kujton fjalët e saj: “Atë ditë, që ata shembën teatrin, m’u duk 
sikur më shkulën zemrën dhe kam qarë. Sikur edhe shtëpinë 
time të më kishin shembur, nuk do të isha ndjerë aq keq. Me 
lot në sy, shkova dhe hapa sirtaret e babit. Pashë fotot, albumet, 
kujtimet e tij dhe vendosa, që njërin prej albumeve personalë, 
i cili ka të bëjë me historinë e teatrit të ta fal ty””, shkruan mes 
të tjerave Aleanca për Mbrojtjen e Teatrit-zyrtare. 

Aleanca vazhdon të demostrojë akte nga më të larmishme 
për të dëshmuar se rezistenca e tyre vazhdon, dhe se ky album 
është një gjest kuptimplotë, ku fotot e publikuara nisin herët.

Para pak ditësh, aktori Edmond Budina ka kërkuar publik-
isht kryeministrit shqiptar që ta lejojë për të interpretuar mbi 
rrënojat e godinës së shembur të Teatrit, në një shfaqje person-
ale, por që si duket do ta ketë të vështirë pohimin.

Megjithatë edhe kjo letër publike është e mjaftueshme për 
të kuptuar e diskretituar atë që pushteti i sotëm, e quan si të 
drejtë legjitime për të bërë çfarë pjell mendja diktatoriale duke 
përjashtuar qytetrët e saj. Kushtet janë të vështirë për shkak të 
pandemisë, por zemërimi popullor pas shembjes së Teatrit ka 
tjetër dimension, me të cilët pushtetarët duhet të mendohen 
mirë, qoftë dhe në rastin e një përgjigjeje ndaj Budinës!

Ndërkohë në sheshin e rrënuar të teatrit, Bashkia vazhdon më 
arrogancën e kokëfortësinë e saj duke dërguar aty sonden për të 
shfaqur projektin e tij, për rindërtimin e teatrit të ri. Kjo gjë një 
ditë më parë, ka revoltuar aktivistët e Aleancës për faktin se ende 
nuk kanë një përgjigje nga SPAK për nisjen e procesit të hetimit, 
të gjashtë kallëzimeve që kanë dërguar për shkeljet ligjore për 
çështjen e teatrit ku akuzohen drejtpërdrejt, kryeministri Edi 
Rama si dhe Erion Veliaj, si ekzekutues i vendimit të shembjes.

skenën Aleanca ka kujtuar se si u realizua dhe mori jetë festivali 
për mbrojtjen e Teatrit ku u deklarua: “Rroftë Liria, Rroftë Teatri, 
Poshtë Diktatura ishin mesazhet qe frymëzuan dhjetë muaj shfaqje 
për Festivalin për Mbrojtjen e Teatrit dhe tmerruan pushtetin me 
Art dhe Kulturë, derisa e detyruan të kryejë krimin e 17 Majit.

Këto thirrje do ti ndjekin gjithmonë nga pas ata që kryen atë 
krim.” Në një video të xhiruar nga shkrimtarja dhe aktivistja 
Lindita Komani një nga organizatoret e Festivalit për Mbrojtjen 
e Teatrit, me qindra qytetarë me drita nëpër duar kanë “çliruar” 
teatrin duke thirrur kujtesën dhe frymën e jetës së asaj skene, 
që sot ka mbetur në rrënoja.

“Atë 17 maj, kur skuadronet fashiste, si një lukuni ujqërish, 
me një urrejtje të paparë, u turrën për të shqyer Teatrin Kom-
bëtar dhe për të varrosur nën rrënoja një pasuri kombëtare me 
vlerë të pallogaritshme sikundër janë kostumet, rekuizita, ske-
nografitë apo arkivi, një numër i madh personash, brenda dhe 
jashtë vendit ndien një dhimbje të madhe. Kriminelët e këtij 
akti barbar donin të tregonin fuqinë e tyre dhe të zhduknin ku-
jtesën teatrore kombëtare. Sado që u përpoqën e sido që të ve-
projnë ajo kujtesë është e pashlyeshme. Ka mbetur në mendjet 


