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Basha ‘pushton’ Tiranën, viziton 4 njësi bashkiake 
brenda pasdites: Nuk ka ndryshim pa u larguar Rama
Pasditen e djeshme, kryedemokra-

ti Basha jua kushtoi takimeve el-
ektorale në kryeqytet. Brenda tre 
vorëve kryedemokrati vizitoi 4 

njësi bashkiake në Tiranë, duke nisur nga 
njësia nr.6 në Kombinat , më pas te një-
sia 11, njësia 9 e në fund njësia numër 4. 
Në këto takime të njëpasnjëshme Basha u 
prit me entuziazëm nga qytetarët të cilët 
kërkuan me ngrulm ndryshimin.

Basha në Kombinat: Rama 
kërkon të qeverisë me Aleancën 
për ndryshim, por nuk ka 
ndryshim pa u larguar Rama

Kreu i Partisë Demokratike, Lulzim 
Basha, ka zhvilluar takime me qytetarë në 
njësinë 6, në Tiranë, ku nuk ka munguar 
as pritja entuziaste e qytetarëve të kësaj 
zone. Basha u ndal në shtëpinë e Sotiraq 
Bushit, të cilin me pretekstin e tërmetit 
duan t’ja prishin shtëpinë pa i dhënë asnjë 
garanci për se ku do banojë.  

“Dy, gënjeshtra më e madhe është që 
ne do të ndalim rindërtimin. Rindërti-
mi ka ecur me këto ritme sepse ata nuk e 
kanë patur mendjen t’ju ndihmojnë por 
kanë patur mendjen të bëjnë pazare dhe 
të futin gjëra në xhepat e tyre, t’ju grabi-
sin. Gjëja e parë që do bëjmë në bazë të 
shumë denoncimeve që kemi marrë dhe 
kemi një departament të veçantë që mer-
ret me këtë çështje prej më shumë së një 
vit e gjysmë. Do bëhet rivlerësimi i çdo 
banese sipas kërkesës së qytetarëve dhe 
ne nuk do të lejojmë asnjë diskrimin-
im sepse ka mjaft raste kur është prishur 
banesa dhe ata i thonë je DS1, nuk do të 
lejojmë as grabitjen e shtëpive të qytet-
arëve apo grabitjen e trojeve që ju mar-
rin nga këtu e ju katandisin diku tjetër. 
Për këtë ju garantoj. Dhe e treta kudo ku 
rindërtimi është një nevojë reale do të 
bëhet jo vetëm që nuk do të ndalet por do 
të përshpejtohet. Si do të përshpejtohet? 
Në zonat rurale, në banesat private men-
jëherë sipas vlerësimit apo rivlerësim-
it korrekt të dëmit do bëhet disbursimi fi-
nanciar.” – tha Basha.

Ndërsa në fjalën e tij para qytet-
arëve të njësisë 6, Basha falënderoi për 
mbështetjen që po i japin ndryshimit. Ai 
gjithashtu i është përgjigjur Ramës për 
deklaratën e djeshme ku u shpreh se ky 

uragan ndryshimi e ka trembur , aq sa po 
kërkon bashkëpunim me Aleancën për 
Ndryshim, por që ndryshimi nuk vjen pa 
larguar atë nga pushteti. “Së bashku do 
ta hapim rrugën për ekonomin tuaj, do të 
hapim rrugën për fëmijët tuaj, për të rin-
jtë tuaj, do ta hapim rrugën drejt Bash-
kimit Europian. Këtë do ta bëjmë të gjithë 
së bashku, sepse ne kemi një plan i cili 
në qendër ka familjet tuaja, fëmijët tuaja. 
Dhe më 25 prill vota nuk është për mua. 
25 prilli nuk bëhet për Lulzim Bashën 
apo Partinë Demokratike, nuk bëhet jo që 
jo për atë që kishte 8 vite me radhë dhe 
ju lanë baltë demokratë e socialist, burra 
dhe gra, të moshuar dhe të rinj. Këtu nga 
kombinati dua t’ju them ju, dua t’ju them 
gjithë qytetarëve të Tiranës dhe gjithë 
qytetarëve të Shqipërisë edhe Edi Rama 
e di që shqiptarët ja kanë mbyllur derën. 
Edhe ai e ka pranuar humbjen. Tani do të 
qeverisë me Aleancën për Ndryshim por 
dua t’i them nga Kombinati nuk ka ndrys-
him për shqiptarët pa u larguar Edi Rama. 
Ndryshimi do të vij. Do të vijë përmes 
përkushtimit, përmes ekipit, përmes Ale-

ancës për Ndryshim. Votoni numrin 9 për 
ndryshim. Koha e Ramës ka mbaruar. 

Basha në njësinë 4: 25 prilli nuk 
bëhet për partitë politike, bëhet për 
qytetarët, për fëmijët

Kryetari i Partisë Demokratike, 
Lulzim Basha, e ka përmbyllur turin 
e takimeve me qytetarët në Tiranë, në 
njësinë 4. I shoqëruar nga entuziazmi i 
banorëve dhe simpatizantëve të shumtë, 
lideri i opozitës është ndalur nga njё so-
cialist i zhgënjyer nga qeveria që i bash-
kohet Partisë Demokratike në zgjedhjet e 
25 prillit.  

“8 vite dështime, 8 vite varfërim, 8 
vite pa mbajtur një premtim të vetëm dhe 
ka guximin të kërkojë dhe katër vite të 
tjera. A do ja hapim derën dështimit? Sig-
urisht që jo! Ju nuk do t’ia hapni derën 
dështimit dhe ai e di fare mirë, e ka pran-
uar humbjen, prandaj në dëshpërim e 
sipër kërkon të bëhet pjesë e qeverisjes së 
Aleancës për ndryshim! Sot, i them nga 
kjo rrugë e mbushur tej e përtej me njerëz 
që duan ndryshim, Edi Rama koha jote ka 
mbaruar! Çfarë nuk bëre për 8 vite, nuk e 
bën dot më dhe për ato për të cilat ke rën-
duar jetën e mijëra familjeve shqiptare. 
Drejtë Europës që është destini ynë, është 
shpresa jonë, është rruga e Shqipërisë 
së zhvilluar, e Shqipërisë me ekonomi 
të fortë, e Shqipërisë me punësim, e 
Shqipërisë me paga dhe pensione të larta, 
e Shqipërisë që nuk i përzë bijtë dhe bijat 
e saj më të mirë por i krijon mundësi për 
të jetuar me dinjitet këtu, në vendin tonë. 
Një njeri ka vënë veten e tij mbi të gjithë 
Shqipërinë dhe me 25 prill është dita 
ta largojmë me votë dhe ti hapim rrugë 

ndryshimit. Është dita juaj. 25 prilli nuk 
bëhet as për atë, as për mua, nuk bëhet 
për partitë politike, bëhet për ju, për fëmi-
jët tuaj, për të ardhmen e tyre, për arsimin 
e tyre, për punësimin, për mirëqenien.” 

Basha në njësinë 9: Ndryshimi vjen 
duke larguar Edi Ramën. Ndryshimi 
vjen duke votuar numrin 9

Kryetari i Partisë Demokratike, 
Lulzim Basha u pritu dje me entuzi-
azëm nga banorët e njësisë 9 në Tiranë. 
Në fjalën e tij para të pranishmëve, kreu 
i opozitës shprehu zotimin se projek-
ti i Bulevardit të Ri do të përfundojë ash-
tu siç ishte planifikuar kur ishte në Bash-
ki. Duke i falënderuar për mbështetjen 
masive që po i japin ndryshimit, Basha 
përsëriti se jargavitja e Ramës për bash-
këqeverisje nuk ka dhe nuk do të ketë 
kurrë, pasi ndryshimi vjen vetëm me 
largimin e tij. 

“Vota për numrin 9-të me 25 prill, 
vota për aleancën për ndryshim është ga-
rancia e vetme për ndryshimin. Është ga-
rancia për të ardhmen e fëmijëve tuaj. 
Mos harroni 25 prilli nuk bëhet për par-
titë, 25 prilli bëhet për qytetarët! Me 25 
prill, ju keni në dorë veten tuaj dhe të ard-
hmen e fëmijëve tuaj! Mos i lini në baltë, 
mos i lini të largohen! Jepini mundësinë 
për arsim dinjitoz, jepini mundësinë 
t’ju krijojnë vende pune këtu, që të mos 
ju largohen nga shtëpitë tuaja dhe ju të 
rinj, jepuni mundësinë prindërve tuaj 
ta ngrenë kokën dhe jepini mundësinë 
t’ju rrisim pensionet! Të tjerat janë 
broçkulla si ato që aktrojnë me shu-
micë këto tetë vite por asgjë nuk është 
bërë realitet për ju, qytetarët e Tiranës 

dhe mbarë Shqipërisë, ndaj mos harro-
ni, e vetmja mënyrë për ndryshim, me 25 
prill, të gjithë në kutitë e votimit, votoni 
numrin 9!”.

Basha në Laprakë: Më 25 prill energjia 
për ndryshim do të ndez dritën e 
shpresës në zemrat e shqiptarëve

Kryetari i Partisë Demokratike, 
Lulzim Basha, në turin e takimeve me 
qytetarë në qytetin e Tiranës, është ndalur 
dhe në njësinë 11. Gjatë ecjes me qytet-
arët dhe simpatizantët e shumtë, ai është 
ndalur nga një i ri i cili edhe pse ka studi-
uar jashtë, kthimi në Shqipëri e ka zhgën-
jyer për shkak të papunësisë dhe humb-
jes së shpresës për të ardhmen.  “Plani 
ynë është që ekonomia shqiptare të fu-

tet në një cikël rritje. Kjo nuk ndodh 
as me urdhrin e peshkut, as me përral-
la nga mëngjesi deri në darkë, 8 vite me 
radhë, kur ndërkohë ka bërë të kundërtën. 
Kjo ndodh me masa konkrete. Çfarë do 
ekonomia që të rritet? Do taksa të ulëta, 
do klimë miqësore për biznesin, do siguri 
për investitorët e huaj. Do, pra, stimuaj 
të cilët mund t’i japi vetëm një qeveri që 
është e interesuar që ekonomia të funk-
sionojë për të gjithë. Sot, ke një ekonomi 
që funksionon për një grusht njerëzish, që 
ju i quani oligarkë.”

Takimet e kryedemokratit

Politikë

Kryetari i Partisë 
Demokratike, Lulzim 
Basha, në turin e 
takimeve me qytetarë 
në qytetin e Tiranës, 
është ndalur dhe në 
njësinë 11
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Presidenti Meta ishte i ftu-
ar mbrëmë në emisionin 
“Opinion” ku tha se afera e 
inceneratorëve përbën një 

ndër shkeljet më të rënda të ligjit në 
vend. “Rama eshte nje i cmendur 
psiqik qe e di e gjithe Shqiperia. 
Kartela e tij mjekesore eshte pub-
like. E ftoj te bejme te dy nje kon-
troll mjekesor per shendetin men-
dor dhe perdorimin e droges . Unë 
e di që te inceneratorët shqetëso-
hen të gjithë, dhe ta dëgjojnë te 
gjithë qytetarët e Durrësit dhe të 
gjithë ‘dashnorët e drejtësisë’ se 
mafia e inceneratoreve, anetaret 
e se ciles jane sot kandidate te 
Rilindjes ne Durres, po kerceno-
jne djemte dhe vajzat e Durresit. 
Ne krye qendron ish ministri i LSI 
qe sot kandidon per Rilindjen. 
Keta mafioze po bejne fushate ne 
Durres me parate e inceneratoreve.  
Doni ta dini pse vajta në Durrës 
para disa muajsh, sepse shtabi i in-
ceneratorëve kërcënonte vajzat dhe 
djemtë e Durrësit të Lëvizjes So-
cialiste për Integrim.’, tha ai. 

Më tej Presidenti tha se : “Me 
Lefter Koken i kam nderprere 
marredheniet personalisht per shkak 
te moralit te tij te ulet politik e njere-
zor, disa muaj para nderprerjes se 

mandateve. Anetar i mafies se in-
ceneratoreve eshte edhe Alqi Ballko, 
kandidat i Rilindjes i 17 ne Tirane, 

i vendosur ne kete pozicion per te 
blere votat. Në gjithë aferën e incen-
eratorëve, ka një seri veprash të rënda 
penale  Koka e kësaj afere është Edi 
Rama dhe Engjëll Agaçi.”. 

Emrat e denoncuara nga 
Presidenti Meta si anetare te 
mafies se inceneratoreve ne 
Durres:
• Lefter Koka
• Arben Seferi

• Arbër Shtylla
• Juri Meraj
• Skerdi Bello
• Arbër Koka

Situata me zgjedhjet
Presidenti tha dje mbrëma në 

studion e “Opinion” se do an-
gazhohet në zgjedhje sepse në 
Shqipëri situata nuk është situatë 
normale.  “Kryeministri aktual ka 
bërë leckë Kushtetutën e miratu-

ar në vitin 1998, me ligje antikus-
htetuese.  Kryeministri të heq dorë 
nga manipulimi i zgjedhjet, skenari 
i vjedhjeve të zgjedhjeve në Dibër 
dhe Shijak nuk do të ndodhë më.”

Më tej kreu i shtetit theksoi se : 
“Unë kam vënë vetëm një bast, që 
në Shqipëri më 25 prill do të trium-
foje vullneti i popullit shqiptar.  Pa-
varësisht nga të gjitha presionet që po 
bëhen. Ai humb i vetëm, sepse ka ca 
ligje fizike që sa më shumë rritet pre-
sioni aq më shumë rritet reagimi. 

Presidenti nuk kishte arsye pse 
të ngrinte zërin nëse do ishim në 
një proces zgjedhor normal.

Kryeministri të heqë dorë nga 
përpjekjet e tij për të provokuar zg-
jedhjet. Jemi në këtë situatë prej zg-
jedhjeve të 2017 si dhe prej zgjedh-
jeve të Dibrës dhe të Shijakut.

Edi Rama ky pro amerikan kaq 
i jashtëzakonshëm sa që u shndër-
ruar dhe në gruan e Bilalit për një 
foto, tani le të ftoje në bashkëpunim 
dhe ‘agjentin  rus’. Vetëm të na e 
thotë nëse është apo jo ‘agjent i Ru-
sise’. Raporti im me popullin e 
Shqiperise eshte i shkelqyer dhe 
raporti im me Kushtetuten es-
hte i shkelqyer. Presidenti Meta: 
Nuk jam per rotacion, por per 
permbysje demokratike ”.

“S’jam per rotacion, por per permbysje demokratike”

Sondazhi i dytë i kompanisë MRB për qarkun e Tiranës 
tregoi se popullariteti i kryetarit të Partisë Socialiste Edi 
Rama ka rënë krahasuar me sondazhin e parë, teksa 
tashmë për këtë qark opinion më pozitiv qytetarët nda-
jnë për kryetarin e Partisë Demokratike Lulzim Basha. 
Në sondazhin e kryer për Euronews Albania qytetarët e 
qarkut të Tiranës vlerësuan me opinion pozitiv:
• Lulzim Bashën 44.8%
• Edi Ramën 44.4%
• Monika Kryemadhin 20.8%
Krahasuar me sondazhin e parë të kryer për kryeqytetin 
– në periudhën 25 janar-12 shkurt – rezulton që Rama 
të ketë humbur muajin e fundit 3 pikë përqindje – nga 

47.4% – ndërsa Basha të ketë fituar 5.2 pikë përqind-
je – nga 39.6%.

Vlen të thuhet se për Bashën ky vlerësim është më 
i lartë se ai i nivelit kombëtar – që është 44% – ndër-
sa për Ramën është më i ulët – niveli kombëtar 47%. 
Rritje të lehtë të popullaritetit ka gëzuar edhe kryetar-
ja e Lëvizjes Socialiste për Integrim Monika Kryema-
dhi nga 19.4% në 20.8%. Prirja rritëse e popullaritetit 
të Bashës u pa edhe në rezultatet e opinionit të qytet-
arëve se “cili nga kandidatët është më i përshtatshëm 
për kryeministër”. Diferenca prej 10% mes Ramës dhe 
Bashës në këtë tregues është ulur ndjeshëm duke shkuar 
në 2.8%.

MRB në Euronews: Lulzim 
Basha më popullor se Edi Rama 
në sondazhin e dytë për Tiranën

Presidenti Meta në “Opinion”: Edi Rama 
është koka e gjithë aferave të inceneratorëve

Kryetarja e LSI-së, Monika Kryemadhi deklaroi 
mbrëmjen e djeshme se Shkodra dhe Vlora do të 
sjellin përmbysjen spektakolare të shumë gjerave. 
E ftuar në ‘Real Story’ në ‘News24’ Kryemadhi 
tha se në Shkodër, LSI do të marrë 2.5 mandate, 
ndërsa shtoi se Vlora dhe Shkodra do të sjellin 
humbjen e rilindjes në 25 prill.

Ajo foli edhe për një diversion që tentoi të 
bënte sot kryeministri Edi Rama, pasi kishte 
kërkuar që të ndalonte për një kafe në një prej ho-
televe që kandidon për LSI në Shkodër, siç është 
Agron Çela.

“Sondazhet dare nuk më shqetësojne, pasi 
qoftë Vlora dhe Shkodra, rezultatet do të jenë…
të paktën në Shkodër do të jetë dyfishuese. 2.5 
mandate. Është si puna e garës që është si ai 100 
metërshi i fundit që kërkon përgatitje mendore. 
Gjithë liderët e saj të fokusohen drejt objektivit. 
Sondazhet e 10 ditëve të fundit nuk tregojnë re-
alisht se çfarë ndodh, por mund të tregojnë sjell-
je ndaj diçkaje që ndodh momentale. Ajo që është 
më rëndësi është se ne si LSI, që kur u mirat-
ua Kodi Zgjedhor që do të ishim në listë më vete, 
ndaj kemi nisur përgatitjet që në korrik-gusht. Për 
shpërndarjen e kandidatëve sipas zonave që kanë 
influencën apo atje ku kanë jetuar. Nga ana tjetër 
dua të theksoj se realitet tjetër është në Vlorë. 

Këto qarqe i sjellin humbjet rilindjes, por që do 
të bëjmë përmbysjen spektakolare të shumë gjer-
ave. Sot e bëmë gati me strukturat e Shkodrës, 
pasi zoti Rama donte të shkonte në një nga pronat 
e zotit Agron Çela. Ai donte të shkonte të pinte 
kafe atje. Ne njoftuam mediat dhe i thamë se Çela 
ishte në Shirokë. Ashtu siç ka bërë diversione në 
çdo qark të Shqipërisë, si në Durrës, në Elbasan, 
në Korçë dhe në Vlorë. Situata e Vlorës është e 
qartë si kristali.”, tha Kryemadhi.

“Përmbysje spektakolare”, 
Kryemadhi: Vlora dhe Shkodra 
do të sjellin humbjen e Rilindjes

Politikë

Anetar i mafies 
se inceneratoreve 
eshte edhe Alqi 
Ballko, kandidat 
i Rilindjes i 17 ne 
Tirane, i vendosur 
ne kete pozicion per 
te blere votat

17
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Kandidatja e LSI-së në Vlorë, 
Anxhela Shenaj flet në 
një intervistë për gazetën 
“standard” mbi fushatën 

që po zhvillon kjo parti politike në qa-
rkun që nxjerr 12 mandate deputeti 
për në parlamentin e ri. Shenaj bën me 
idje problematikat kryesore me të cilat 
hasen qytetarër e Vlorës prej vitesh, 
ndërsa nënvizon se programi i LSI u jep 
zgjidhje plagëve të shpopullimit të ven-
dit. “Skajet e trekëndëshit të Bermudës 
siç i quaj unë Papunesia, Varfëria dhe 
Pabarazia janë ato që po “fundosin” 
Vlorën dita ditës.  Alternativa që of-
ron LSI për zgjidhjen e problematikave 
është mbështetja e qytetarëve; Shtimi i 
vendeve të punës si edhe rritja e kërk-
esës së llogarisë ndaj institucion-
eve dhe aplikimi i filtrave transparet 
për të reduktuar korrupsionin.”, po-
hon kandidatja e LSI-së. Lidhur me 
skenarët e mundshëm për tjetërsimin 
e vullnetit të votuesve, sic ndodhi në 
Dibër vite më parë, Shenaj tha se kjo 
nuk do ketë asnjë shans të ripërsëritet 
në Vlorë. 

Kandidoni në siglën e LSI-së në 
qarkun e Vlorës. CIlat janë deri më 
tani përshtypjet që keni marrë në 
terren nga takimet me qytetarët? 

Përshtypja e parë është dëshira e 
madhe që kanë qytetarët Vlonjatë për 
përfshirjen e të rinjve në politikë, pasi 
i shohin si të vetmen shpresë për një 
të ardhme të sigurt dhe për të shkulur 
me rrënjë këtë të keqe që ka mbërthy-
er vendin.

Ju jeni e re në politikë ashtu si 

edhe një pjesë e madhe e të rinjve që 
kandidojnë në radhët e LSI-së. Mar-
rë shkas nga plaga e shpopullimit të 
vendit, ku pjesa më e madhe janë të 
rinj që largohen, a besoni se përf-
shirja e të rinjve në politikë do të 
sjellë ndryshimin në këtë aspekt? 

Padiskutim që po! Përfshirja 
e të rinjve në politike është e do-
mosdoshme dhe do të sjellë ndryshim.

Një nga prioritetet e LSI-së është 
ndalimi i shpopullimit nëpërmjet pro-
grameve të saj për të rinjtë siç është pro-
grami “Meso dhe fito”, një program që 
ju jep mundësinë të rinjve të punësohen 
ndërsa mësojnë.  

Programi “Nga bebja në bebe” për-
bën nga ana tjetër një mundësi për çiftet 
e reja për të ndërtuar familjen e tyre.  
Këto prioritete janë nxjerrë pasi janë 
diskutuar problemet në terren me rin-
inë. LSI nuk i merr vendimet vetë, por 
i diskuton ato me qytetarët. Le të dali 
një deputet i Rilindjes dhe të thotë se ka 
ngritur zërin dhe ka lobuar për keto dy 
prioritete. S’ka asnjë!

Po problematikat kryesore me të cilat 

hasen banorët e Vlorës cilat janë? Në 
të njëjtën kohë cilat janë alternativat 
që ofron LSI për zgjidhjen e këtyre 
problematikave? 

Shqetësimet që ndeshim çdo ditë te 
qytetarët Vlonjatë janë: 

-Papunësia që luan rolin kryesor në 
eksodin që po i ndodh vendit.

-Varfëria ekstreme që sa vjen dhe 
më tepër po rritet. 

-Korrupsioni i lartë që nuk i hap 
rrugë drejtësisë të funksionojë për të 
gjithë qytetarët pa dallim. 

Mos harrojmë po ashtu pabaraz-
inë në drejtësi, shëndetësinë, institucio-
net e tjera shtetërore midis qytetarëve të 
varfër dhe atyre të pasur; varfëria nuk i 
lejon qytetarët të gjejnë drejtësi në asn-
jë institucion shtetëror, pasi çelësi i hap-
jes së dyerve të tyre është vetëm Dami-
an tërmeti dhe “rryshfeti”. 

Skajet e trekëndëshit të Bermudës 
siç i quaj unë Papunesia, Varfëria dhe 
Pabarazia që po “fundosin” Vlorën 
dita ditës.  Alternativa që ofron LSI 
për zgjidhjen e problematikave është 
mbështetja e qytetarëve, shtimi i ven-
deve të punës si edhe rritja e kërkesës së 
llogarisë ndaj institucioneve dhe aplik-
imi i filtrave transparet për të reduktuar 
korrupsionin. 

Në Vlorë PS ka sjellë si drejtues 
politik Damian Gjiknurin, i cili më 
parë është pikasur në përgjimet e 
dosjes së Dibrës. A besoni se Vlo-
ra do ketë të njejtin fat në 25 prill? 
Si parashikoni ta parandaloni këtë 
fenomen? 

Gjiknuri i përfshirë dhe i tmerruar  
nga humbja e madhe  që e pret, po har-
ton skenare për të vjedhur votat. Sigur-
isht që nuk do t’i lejojmë as Gjiknurin 
dhe as mafiozët e tij të vjedhin votat. 
Madje po e paralajmëroj Gjiknurin edhe 
Ramën që rinia do ta mbrojë votën me 
gjak po të jetë e nevojshme dhe nuk do 
ta lejojë më Rilindjen e Krimit të na 
poshtërojë dhe robërojë. 

LSI në Vlorë është e angazhuar për të 
marrë 3 mandate deputeti. Nga vjen 
ky besim, cilët janë faktoret që ju 
çojnë në këtë konkluzion? 

LSI fiton 3 mandate të sigurta në 
Vlorë falë forcës dhe energjisë së të rin-
jve e cila bashkohet me LSI! 

Besimi vjen nga përkrahja ma-
sive që po marrim nga qytetarët Vlon-
jatë. Çdo ditë dhe më shumë po i shto-
hen rradhëve tona qytetarë të rinj, pasi 
e shohin LSI-në si shpresën e vetme që 
mund të bëjë ndryshimin e shumëpri-
tur në këtë vënd. Shumë të rinj e kanë 
testuar me parë LSI-në, dhe në histori-
kun e kësaj partie ka rezultuar se gjith-
monë ka punuar fort për shtimin e ven-
deve të punës dhe ndryshimin e klimës 
ekonomike në vënd.

Nëse pas 25 prillit, koalicioni i 
Opozitës së Bashkuar vjen në 
pushtet, ju si përfaqësuese e Vlorës 
çfarë do ti kërkonit qeverisë së re për 
qarkun e Vlorës? 

Marrë shkas dhe e përforcoj idenë 
time më shumë nga një takim i rastë-
sishëm në terren me një zonjë që nuk 
kishte një strehë, kushtet më minimale 
për të rritur fëmijën e saj dhe qever-
ia nuk i jepte asnjë lloj ndihme, sikur të  
mos mjaftonte i ushtronte presion se do 
t’i merrnin femijën se s’kishte kushte.

Për zonja si kjo dhe shtresa në 
varfëri ekstreme, do kerkoja të ndërto-
heshin shtëpi falas. 

Kërkesë tjetër jetësore do të jetë që 
në Spitalin e Vlorës të ofrohet shërbimi 
i trajtimit të Kancerit në të gjitha fazat, 
një sëmundje për të cilën shumë gra dhe 
vajza në pamundësi për tu trajtuar hum-
basin jetën. Spitalet të monitorohen në 
çdo cep nga kamerat që të shmanget ko-
rrupsioni dhe të funksionojë shëndetë-
sia falas. 

Nëse kemi një strehë dhe shëndetin, 
vlonjatit si mungon energjia dhe forca 
për ta rimëkëmbur ekonominë dhe Vlo-
ra të lulëzoje ashtu sikundër i ka hije!

“Rinia do ta mbrojë votën me gjak po të jetë e nevojshme”

Shenaj paralajmëron Gjiknurin dhe Ramën: S’lejojmë 
Rilindjen e krimit të na poshtërojë dhe robërojë

Politikë

Vasili: LSI merr tre mandate në Vlorë, 
lista e “Astirit” dhe “Dibrës” para drejtësisë
Nënkryetari i LSI, Petrit Vasili u shpre-
hei bindur se më 25 Prill Vlora i jep 
kësaj force politike 3 mandate. Sipas 
tij, këto tre mandate do e çojnë para 
drejtësisë atë që ai e quan lista e Astirit 
dhe Dibrës, duke patur parasysh Afrim 
Qëndron dhe Damian Gjiknurin.

“Tre mandatet ne Vlore e çojne lis-

ten e Astirit dhe te Dibres para drejte-
sise! Jam vertet shume i impresion-
uar nga Anxhela Shenaj kjo vajze e 
shkelqyer e Vlores. Me kembengul-
jen e jashtezakonshme dhe dashurine 
e saj per Vloren ajo eshte nje shem-
bull shprese per mijra te rinj. Fitorja 
e qarte dhe e padiskushme e tre man-

dateve te LSI ne Vlore eshte detyrim 
i shenjte per Vloren dhe keta te rinj. 
Vlora ka vetem nje alternative per te 
votuar; listen e kristalte te Anxheles 
me shoket e shoqet e saj sepse Lis-
ta e Astirit dhe Dibres te Gjinurit dhe 
Qendros ka vetem nje fund ate para 
drejtesise!”

LSI fiton 3 man-
date të sigurta në 
Vlorë falë forcës 
dhe energjisë së të 
rinjve e cila bash-
kohet me LSI! 3
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Presidenti Ilir Meta shpreh 
shqetësimin për një skenar të 
vjedhjes së votave në Tiranë 
dhe në Korçë përmes vjedhjes 

së kartave të identitetit.
Ky shqetësim i presidentit bazohet 

tek zbulimi i skandalit në Maqedoni ku 
persona me rekorde kriminale, ishin pa-
jisur me identitet të rremë por që fillim-
isht ishin pajisur me karta identiteti të 
vjedhura të komunitetit maqedonas që 
jeton në Shqipëri.

“Në qarkun e Korçës, në disa bash-
ki të banuara kryesisht nga komuniteti 
pakicës kombëtare maqedonase, perso-
na me rekorde kriminale, të shpallur në 
kërkim ndërkombëtar, apo të përfshirë 
në aktivitete të paligjshme dhe të nd-
jekur ndërkombëtarisht, janë pajisur me 
pasaporta dhe dokumente identifikimi nga 
autoritetet vendore. Jo me të dhënat e tyre 
por duke përdorur ato të personave të tjerë 
që nuk kanë probleme me ligjin. Pra, duke 
vjedhur të dhënat e tyre. Pra, shtetas të 
huaj apo shqiptarë janë pajisur me doku-
mente identifikimi të lëshuar nga gjend-
ja civile shqiptare duke vjedhur identitetet 
e shtetasve shqiptarë me kombësi maqe-
donase pa dijeni e tyre“, u shpreh ndër të 
tjera Meta në daljen për median.

Meta shpreh shqetësimin se në këtë rr-
jet të paligjshëm mund të jenë përfshirë 
disa institucione.

“Disa prej presonave të identifiku-
ra si pjesë e këtij rrjeti të pajisur me do-
kumente të falsifikuar në shtetin fqinj, 
janë pajisur fillimisht me me dokumente 
identifikimi në bashkinë Korçë e Pustec. 
Linja e veprimit të paligjshëm mund të 
ngjitet deri në institucione si Drejtoria e 
Përgjithshme e Gjëndjes Civile, Zyra e 
Legalizimeve në Ministrinë e Jashtme, 
Organizata OJF që e lidhin me fushën e 
të drejtave të njeriut.”

Meta shpreh shqetësimin për këtë 
skandal ndërsa u bën thirrje autoriteteve të 
marrin masat.

“Si Presidenti i Republikës jam në 
dijeni me disa fakte që përbëjnë vepra 
penale dhe që mund të ndikojnë apo të 
venë në rrezik integritetin apo vetë re-
zultatin e zgjedhjeve dhe procesit zg-
jedhor që zhvillohet në datën 25 Prill. 

Kam shqetësimin se nisur nga situate 
e krijuar dhe faktet se krimi zgjedhor në 
Shqipëri ka bashkëpunëtorë dhe autorë 
të niveleve më të larta veprimi krimi-
nal mund të jetë shndërruar edhe në një 
mekanizëm lehtësisht të shfrytëzueshëm 
nga element kriminalë këtu në Shqipëri 

me qëllim ndërhyrjeje në procesin zg-
jedhor përmes votimit të një personi disa 
herë me mjete të ndryshme identifikimi të 
vjedhura duke votuar edhe në emër të em-
igrantëve që nuk kanë mundësi të vijnë në 
atdhe. Patjetër që mund të ketë zyrtarë që 
kanë konsumuar disa vepra penale.”

Lajmi i nxjerrjes së një data-
base me të dhënat, është një skan-
dal i vërtetë” Dhe vëzhguesit ven-
dor kanë shprehur shqetësimin për 
publikimin e të dhënave personale, 
por edhe faktin se materialet janë 
në dorë të një force politike. Tjetër 
shqetësim në raportin e publikuar 10 
ditë para zgjedhjeve është dhe për-
dorimi i administratës. “Përdori-
mi i mjeteve publike, domethënë 
i administratës për fushatë zgjed-
hore. Ekziston ligji i parashikimit 
që e ndalon këtë veprimtari, ndalon 
çdo lloj veprimtarie të përdoret në 
fushatë.” Në kodin zgjedhor para-
shikohet ndalimi i propagandës me 
investime publike, por vëzhguesit 
thonë se po pëdoret pandemia dhe 
tërmeti dhe për këtë sipas tyre u 
shfrytëzua ndryshimi në Komisionin 
Rregullator. “Ekzistonte rregulli lig-
jor që në asnjë mënyrë nuk mund të 

bëhet fushatë me fatëkeqësitë naty-
rore.  Vetëm në “Facebook” janë 
harxhuar mbi 130 mijë dollarë për 
fushatë politike,  dhe për këtë harx-
him nuk ka asnjë lloj rregullimi lig-
jor.” Vëzhguesit tërhoqën vëmend-
jen edhe për shpenzimet që bëjnë 
në rrjetet sociale, financime këto që 
nuk kontrollohen.

Hetimet e SPAK po vijojnë për të 
zbuluar origjinën e Databasit me të 
dhënat personale që u publikua në 
një media online. Krahas saj SPAK 
ka nisur perpjekt për të bllokuar ak-
sesin në këtë material i cili ka mar-
rë një shperndarje të madhe. Të 
dhënat personale të 910 mijë zg-
jedhsëve tashmë janë përhapur jo 
vetëm në media por edhe mes per-
sonave të ndryshëm. Tashmë kra-
has hetimit të nisur për të provuar 
nëse databasa që përdorej nga PS, 
me të dhënat personale është i një-
jtë me atë te e-albenia-s dhe a është 
përdorur  për qëllime elektoriale. 
SPAK ka kërkuar edhe bllokimin e 
këtij materiali,  i cili është bërë viral. 
Mësohet se Prokuroria e Posaçme 
i ka  kërkuar AKEP-it të mundëso-
jë bllokimin e materialit. Por duket 
se shpërndarja ka dalë jashtë kon-
trolli ndaj dhe bllokimi duket se 
do të jetë i pamundur për shkak të 
përhapjes. Nga ana tjetër Prokuror-
isë së Posaçme nuk i kanë mbërritur 
ende databesat e kërkuara nga AK-

SHI dhe Partia Socialiste për të bërë 
krahasimin nëse është i njëjti me atë 
të publikuar. Skandali i perdorimit të 
dhënave personale u publikua në një 
media online. Menjëherë ngjarja  ës-
htë denoncuar nga Partia Demokra-
tike dhe Presidenti i Republikës, i 
cili i ka dërguar shkresë Prokurorisë 
së Posaçme,  Prokurorisë së Tiranës 
dhe disa institucioneve ne vend për 
të hetuar. Aktualisht me hetimin po 
merret prokuroria e posaçme e cila 
ka nisur verifikimet të cilat sipas 
kreut të SPAK shumë shpejt do të 
dalin në një konkluzion.

Skandali / Database bëhet 
viral, SPAK i kërkon AKEP ta 
bllokojë, por duket e pamundur

Databaza e PS-së/ Vëzhguesit 
vendorë ngrejnë shqetësimin: 
Skandal i vërtetë! Pandemia dhe 
tërmeti po përdoren për fushatë

Meta denoncon skenarin për 
vjedhjen e votave: Shtetas me 
rekorde kriminale kanë vjedhur 
identitetin e shtetasve shqiptarë

Kandidati i LSI për qarkun 
e Korçës, Endrit Brahimllari ka 
dorëzuar në Prokurori kallëzimin 
penal ndaj zyrtarëve të lartë të insti-
tucioneve shtetërore në Korçë. 

Për mediat bëhet e ditur se 
dosja është dorëzua në Strukturën 

e Posaçme Antikorrupsion, që me 
ndryshimet në kodin elektoral ka 
detyrim të hetojë krimet zgjedhore.

Niko Peleshi, drejtuesi politik i 
qarkut Korçë

Petrika Tollkuci drejtor i FS-
DKSH në Korçë

Ilir Bajlozi, drejtori rajonal të 
ISSH Korçë

Artur Qeramixhi drejtor i 
OSSHE-së Sipas Brahimllar-
it të akuzuarit kanë lënë detyrën 
shtetërore për t’u angazhuar në 
fushatë në krah të Partisë Socialiste.

Por për Petrika Tollkucin dhe Ilir 
Bajlozin akuzat nuk qëndrojnë. Mad-
je ata i janë përgjigjur me padi në 
Gjykatën e Korçës. Edhe vëzhguesit 
vendor kanë tërhequr vëmendjen ëpr 
angazhimin e administratës shtetërore 
në fushatën elektorale.

“Kanë lënë postin dhe bëjnë fushatë”, LSI çon në 
SPAK Niko Peleshin dhe tre zyrtarë të tjerë në Korçë

Aktualitet

E ashtuquajtura afera “Mafia” çoi në 
pranga 9 policë në Maqedoninë e Veri-
ut me 6 prill 2021 si pjesë e rrjetit për të 
cilin ekzistojnë dyshime se kanë falsifi-
kuar  pasaporta dhe letërnjoftime që më 
pas ua kanë ndarë anëtarëve të nëntokës 
së vendeve Ballkanike. Skandalin e de-
noncoi VMRO-DPMNE-ja dhe sipas do-
kumenteve të kësaj partie, njëri nga krerët 
e mafias turke, Sedat Peker, ka pasaportë 
dhe letërnjoftim të Maqedonisë, me emër, 
Xhadin Ademovski. Sipas këtyre doku-
menteve ai jeton në rrugën Qemal Sejful-
la numër 22/1 në lagjen Çair, ndërsa si-
pas listës së zgjedhësve ai ka të drejtë 
vote. Megjithatë, ndërtesa në të cilën pre-

tendohet se jeton Sedat Peker, nuk u ar-
rit të gjendet . Policia pati bastisje edhe 
në radhët e saj, më saktësisht në zyrat ku 
lëshohen dokumente udhëtimi dhe ato 
personale. Ndërkohë, lideri i VMRO-DP-
MNE-së, Mickoski akuzoi se nëntoka nga 
rajoni është në bashkëpunim të ngushtë 
me strukturat më të larta të Maqedon-
isë së Veriut. Sipas VMRO-DPMNE-ja, 
rreth 200 kriminelë nga Ballkani, Amer-
ika e Jugut dhe Azia kanë marrë doku-
mente nga Maqedonia. Midis tyre dysho-
het se është kreu i klanit malazez i quajtur 
“shkaljarski klan”, Jovan Vukotiq, me 
identitet të rremë si Gjorgji Andonov, të 
lëshuar në SPB Shkup në vitin 2017.

Në Maqedoni u arrestuan 9 policë
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Pёr zgjedhjet e 25 prillit 2021, Ipe-
shkvijtë e Kishës katolike tё 
Shqipërisë kërkojnë garantimin e 
votimeve të ndershme dhe trans-

parente, në të cilat duhet tё respektohet çdo 
votë e çdo votues, ashtu sikurse edhe rezul-
tati final. Pёr kёtё Ipeshkvijtë e Shqipërisë i 
“ftojnë të gjithë të merrnin pjesë në votime”, 
për t’ua besuar të zgjedhurve tё rinj sfidat 
e ndryshme si pandemia e COVID-19-ës, 
pёrforcimi i mëtejshëm i institucioneve dhe 
efektiviteti i tyre, si Parlamenti, reformat 
në drejtësi, eliminimi i korrupsionit, plaga 
e madhe e të rinjve dhe e familjeve të reja 
që po e braktisin Shqipërinë, shqetësimi pёr 
nivelin e mësimdhënies në shumë zona si 
dhe kushtet e jetesës në disa fasha të popul-
latës, pasojat e tërmetit të vitit 2019 mbeten 
gjithnjë një prioritet si dhe  fenomeni i shit-
blerjes së votës, një plagë që duhet të zh-
duket medoemos, në çdo rast.

Kush e shet votën me para, pohojnё  
Ipeshkvijtë e Kishës katolike tё Shqipërisë , 
ka shitur dinjitetin e vet dhe atë të familjes, 
si dhe nuk ka më zë për të kërkuar lloga-
ri. Si ipeshkvij, nuk na duket e rastit të voto-
hen ata kandidatë me një të kaluar të dy-
shimtë. Integriteti moral duhet të jetë një 
conditio sine qua non, që zgjedhësi të mund 
të zgjedhë në liri dhe në qetësi. Urojmë që 
me datë 25 prill, secili ta ushtrojë të dre-
jtën dhe detyrën e votës duke pasur para-
sysh të mirën e përbashkët, që është edhe 
qëllimi i çdo veprimtarie politike. Në të 
njëjtën kohë, i lutemi Zotit, që me ndërm-
jetësinë e Nënës së Këshillit të Mirë, t’i 
ndihmojë shqiptarët në këto momente të 
rëndësishme për jetën e vendit.

Deklarata e Konferencës Ipeshkvore të 
Shqipërisë për zgjedhjet e 25 prillit 2021

Votimi për zgjedhjet e përfaqësuesve 
në Parlament, paraqet një mundësi konk-
rete për të shprehur pjesëmarrjen tonë në 
jetën demokratike të vendit. Sfida e çdo pro-
cesi zgjedhor është garantimi i zgjedhjeve 
të ndershme dhe transparente, në të cilat re-
spektohet çdo votë dhe çdo votues, ash-
tu sikurse edhe rezultati final. Kisha Kato-
like i konsideron të rëndësishme zgjedhjet, 
kur ato zhvillohen sipas parimeve demokra-

tike dhe me pjesëmarrjen e të gjitha forcave 
e aktorëve politikë. Sikurse edhe në ras-
tet e mëparshme, në vigjilje të zgjedhjeve 
të 25 prillit 2021, ne Ipeshkvijtë e Kishës 
katolike, në sajë të përgjegjësisë që kemi 
në udhëheqjen e popullit që na është besu-
ar, dëshirojmë t’u drejtohemi të gjithë bes-
imtarëve katolikë dhe njerëzve vullnetmirë.

Jemi të vetëdijshëm që të zgjedhurit e 
rinj do të ndodhen përballë sfidave të ndrys-
hme. Fillimisht, pandemia e COVID-19-
ës që vendi ynë po kalon. Një falende-
rim duhet t’ua japim të gjithë punonjësve 
të shëndetësisë: mjekëve, infermierëve, sa-

nitareve dhe gjithë pjesës tjetër të persone-
lit shëndetësor, si dhe familjarëve të të sëm-
urëve, të cilët ndonëse duke rrezikuar, kanë 
punuar ditë e natë përkrah tyre. Porse, nga 
ana tjetër, kërkohen strategji të mirëfill-
ta psiko-sociale që të dalim faqebardhë nga 
kjo pandemi.

Në rrafshin politik, është urgjente që 
reforma në drejtësi, aktualisht në letër, të 
bëhet realitet sa më shpejt të jetë e mundur. 
Forcimi i mëtejshëm i institucioneve dhe 
efektiviteti i tyre, përbën një detyrë primare 
për të zgjedhurit e ardhshëm në Parlament.

Në rrafshin social, nuk mund të mos evi-

dentojmë plagën e madhe të të rinjve dhe 
të familjeve të reja që po e braktisin Shqi-
përinë. Është e nevojshme një përkujdesje e 
veçantë ndaj të gjitha zonave të vendit, nga 
Veriu në Jug, në zonat rurale e në zonat ur-
bane, ku shpeshherë vërehen situata ekstre-
me varfërie, mungesë infrastrukture dhe 
shërbimesh të domosdoshme, sidomos rrugë 
e shërbime shëndetësore.

Më pas, na shqetëson niveli i mësim-
dhënies në shumë zona të vendit si dhe kus-
htet e jetesës në disa fasha të popullatës. 
Shumë familje akoma po vuajnë pasojat e 
tërmetit të vitit 2019 një prioritet me siguri 
se duhet të jetë rindërtimi, që ka nevojë të 
përparojë me ritme akoma më të shpejta.

Shqipëria mund të ketë një të ard-
hme të mirë nëse angazhohemi të gjithë së 
bashku, qytetarët e politika aktive. Nevo-
jitet një angazhim i të gjithëve për të elim-
inuar korrupsionin, që sikurse e kanë nën-
vizuar edhe në ditët e kaluara institucionet 
ndërkombëtare, mbetet sërish një grackë 
e rrezikshme në institucionet dhe në sho-
qërinë tonë në përgjithësi. Një tjetër sfidë, 
me gjithë hapat e bërë përpara në 30 
vitet e fundit, mbetet integrimi europian i 
Shqipërisë.

Në vigjilje të zgjedhjeve, pra ne, Ud-
hëheqësit Shpirtëror, do donim para së 

gjithash t’i ftonim të gjithë të merrnin pjesë 
në këtë moment të jetës demokratike të ven-
dit. Sipas Doktrinës Shoqërore të Kishës, 
është një detyrë dhe një e drejtë e çdo qyte-
tari për ta ushtruar sipas ligjeve në fuqi dhe 
me liri të plotë. Prandaj, pjesëmarrja në vo-
time, është një detyrim moral pavarësisht 
preferencave që secili do të shprehë.

Së dyti, ashtu sikurse e kemi ritheksuar 
edhe në deklarata të mëparshme, fenomeni i 
shitblerjes së votës është një plagë e madhe 
që duhet të zhduket medoemos, në çdo rast. 
Kush e shet votën me para, ka shitur dinjite-
tin e vet dhe atë të familjes, si dhe nuk ka 
më zë për të kërkuar llogari. Po ashtu, kush 
e blen votën me para, duke përfituar nga 
varfëria e votuesve, nuk është i denjë të ulet 
në detyrën për të cilën kërkon që të voto-

het. E papranueshme më pas është fakti që, 
bashkëngjitur shitblerjes së votës, i shtohet 
edhe betimi në librat e shenjtë. Gjithashtu 
është e papranueshme që votimi të vijë nën 
formën e kërcënimit ose pas premtimeve të 
vendit të punës. Puna është fryt i meritokra-
cisë dhe jo i partitizmit ose kahjes partiake.

Si ipeshkvij, nuk na duket e rastit të 
votohen ata kandidatë me një të kaluar të 
dyshimtë. Integriteti moral duhet të jetë një 
conditio sine qua non, që zgjedhësi të mund 
të zgjedhë në liri dhe në qetësi. Ne urojmë 
që me datë 25 prill, secili ta ushtrojë të dre-
jtën dhe detyrën e votës duke pasur parasysh 
të mirën e përbashkët, që është edhe qëlli-
mi i çdo veprimtarie politike. Në të njëjtën 
kohë, i lutemi Zotit, që me ndërmjetësinë 
e Nënës së Këshillit të Mirë, t’i ndihmojë 
shqiptarët në këto momente të rëndësishme 
për jetën e vendit.

Duhen votime të ndershme e transparente

Ipeshkvijtë e Shqipërisë: Kush e shet votën, 
ka shitur dinjitetin e vet dhe atë të familjes

Aktualitet

“Shitja e blerja e votës, përçmim për dinjitetin njerëzor”

Komuniteti Mysliman për zgjedhjet: Shprehni qëndrimin tuaj me vullnet të lirë
Komuniteti Mysliman i Shqipërisë shpre-
hu dje qëndrimin e tij për zgjedhjet e 25 
prillit 2021, duke iu bërë thirrje qytetarëve 
të shprehin qëndrimin e tyre, pra të vo-
tojnë me vullnet të lirë. Në një deklaratë 
KMSH thekson se vendi ynë ndodhet në 
një proces tepër të rëndësishëm dhe se 
qëndrimi i tyre është si gjithmonë neu-
tral, por i rëndësishëm është procesi dhe 
që fushata të kalojë e qetë dhe korrekte. 
Sipas KMSH, shitja e blerja e votës është 
përçmim për dinjitetin njerëzor dhe më tej 

bën thirrje për ruajtjen e dinjitetit njerëzor 
si një amanet nga Zoti.

Ne gjendemi në Muajin më të rëndë-
sishëm të vitit, Muajin e Bekuar të 
Ramazanit, muaji i pastrimit, faljes, 
mëshirës dhe begatisë së pafundme Hy-
jnore.

Motra dhe vëllezër, vendi ynë ndod-
het gjithashtu në një proçes tepër të rëndë-
sishëm, siç është fushata elektorale për 
zgjedhjet e 25 prillit 2021.

Qëndrimi ynë për përkatësitë politikë 

është si gjithmonë, NEUTRAL, por ajo që 
është e rëndësishme për ne, është procesi.

Ne dëshirojmë që fushata elektorale të 
kalojë e qetë dhe korrekte.

Ju kujtojmë gjithë qytetarëve shqiptarë 
se, shitja apo blerja e votës, veç të tjerave, 
është edhe përçmim për dinjitetin njerë-
zor, ruani dinjitetin njerëzor pasi është 
amanet nga Zoti.

VOTA është shumë e shtrenjtë, ajo 
nuk duhet të shitet, as të blihet.

Shprehni qëndrimin tuaj ndaj alterna-

tivës që dëshironi, me vullnet të lirë, pa u 
intimiduar nga askush e pa intimiduar ju 
askënd!

Ne urojmë dhe dëshirojmë që zgjedh-
jet e 25 prillit të jenë një hap përpara për 
Shqipërinë drejt integrimit europian, të 
jenë të lira dhe të ndershme dhe verdik-
ti i popullit të lexohet e të pranohet nga të 
gjitha palët!

I lutemi Zotit që produkti i këtyre zg-
jedhjeve të jetë legjitim, i drejtë dhe i ha-
jrit për popullin tonë. Amin! 

E përshëndes mesazhin e fuqishëm dhe frymëzues të 
Konferencës Ipeshkvnore tё Shqipërisë, që inkurajon 
pjesëmarjen masive të qytetarëve në zgjedhjet historike 
të 25 prillit, një e drejtë dhe detyrim moral ndaj momentit 
më të rëndësishëm të jetës demokratike dhe së ardhmes 
europiane të Shqipërisë. I bëj gjithashtu jehonë thirrjes së 
tyre për të mos rënë në grackën e kujtdo, që kërkon t’i tra-
jtojë qytetarët shqiptarë si plaçkë, që shitet e blihet por të 
votoni me vullnet të lirë dhe për ata kandidatë, të cilët du-
het ta meritojnë besimin tuaj!

Presidenti shpërndan mesazhin e Ipeshkvijve: 
Ndëshkoni ata që duan të blejnë votën

Konferenca Ipeshvnore

Komuniteti Mysliman
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 SPECIFIC PROCUREMENT NOTICE
REQUEST FOR BIDS

Small Works
(One-Envelope Bidding Process)

Employer: Albanian Development Fund (ADF)
Project: Regional and Local Roads Connectivity Project (RLRCP) 

Contract title: “Rehabilitation of secondary road in touristic area Plepa – Golem”
Country: Albania

Loan No.: IBRD loan 8850-AL
RFB No: RLRCP/1/1.12/2020

Issued on: April 13, 2021

1.   The Government of Albania has received financing from the World Bank toward the cost 
of the Regional and Local Roads Connectivity Project (RLRCP), and intends to apply 
part of the proceeds toward payments under the following contract.
Albanian Development Fund (ADF) is the Project Implementing Agency for the 
“Regional and Local Roads Connectivity Project (RLRCP)” Project.

2.    ADF now invites sealed Bids from eligible Bidders for:
RLRCP/1/1.12/2020, “Rehabilitation of secondary road in touristic area Plepa – 
Golem”. The construction period is 12 months. The Project consists of the reconstruc-
tion of the road the secondary roads from “Plepa” Roundabout to “Golem” underpass 
on both sides, identified by the designer as “AM” and “AD”. The road rehabilitation is 
followed by the construction of the new networks of the underground facilities such as 
drainage electrical and road lighting.
The main objectives are:
- improving access to the touristic potentials of the area, with the purpose of tourism 

development, 
- increase the quality of life of the community and vacationers, 
- increase opportunities for the sustainable economic development of the tourist area, 
- improve and ensure movement of vehicles and people within the tourist area as well 

as improving and facilitating the circulation of vehicles from the tourist area towards 
Kavaja, Durrës and Tirana.

To achieve the above objectives, it is foreseen the reconstruction of the roads, canals 
and promenades, mainly on existing paths.

3. Bidding will be conducted through international competitive procurement using Request 
for Bids (RFB), Small Works (One-Envelope Bidding Process) as specified in the 
World Bank’s “Procurement Regulations for IPF Borrowers” July 2016 (“Procurement 
Regulations”), and is open to all eligible Bidders as defined in the Procurement 
Regulations.

4.   Interested eligible Bidders may obtain further information and inspect the bidding document 
during office hours 10:00 to 14:00 hours at the address given below.

5.   The bidding document in English may be purchased by interested eligible Bidders upon 

the submission of a written application to the address below and upon payment of a 
nonrefundable fee of 200 Euro. The method of payment will be direct deposit to the ADF 
account, at Union Bank, as follows: 
Name of the Bank: UNION BANK –Tirana, Albania
Name of account: “Llogari Projekti ADF”
IBAN CODE: AL47 2141 1106 0117 2854 6403 0120
Client number: 285464
The document will be sent by e-mail or dispatched.
For the direct deposit, the Bidder should provide Bank’ payment receipt to ADF. Upon 
receipt of appropriate evidence of payment of the non-refundable fee, the documents 
will promptly be dispatched. In addition, if requested, the documents can be dispatched 
electronically after presentation by the prospective tenderer of an appropriate evidence 
of payment of the non-refundable fee. In the event of discrepancy between electronic 
and hard copies of the documents, the hard copy shall prevail.

6.   Bids must be delivered to the address below on or before May 31, 2021, 11:00 hrs. 
Electronic bidding will not be permitted. Late Bids will be rejected. Bids will be immediately 
publicly opened in the presence of the Bidders’ designated representatives and anyone 
who chooses to attend, at the address below. 

7.   All Bids must be accompanied by a bid security in the amount of 163,000 US$, or its 
equivalent in a convertible currency (using the Bank of Albania official exchange rate on 
the date of publication of the Specific Procurement Notice.

8.   Attention is drawn to the Procurement Regulations requiring the Borrower to disclose 
information on the successful bidder’s beneficial ownership, as part of the Contract 
Award Notice, using the Beneficial Ownership Disclosure Form as included in the bidding 
document.”

9.   The addresses referred to above are: 
For further information and inspection of the bid document:

Albanian Development Fund
Address: Rr. “Sami Frasheri”, Nr. 10, Tirana, Albania

Contact name: Ms. Manjola DhamoSecond Floor
Tel : +355 4 22 35 597/8
Fax : +355 4 22 28 548

E-mail : adf@albaniandf.org; mdhamo@albaniandf.org
Web site : www.albaniandf.org

For Bid submission: 
Albanian Development Fund

Street Address: Rr. Sami Frasheri, No. 10
Room number: Protocol Office

City: Tirana
Country: Albania 

For Bid opening:
Albanian Development Fund

Street Address: Rr. Sami Frasheri, No. 10
Floor/Room number: Fourth Floor.

City: Tirana
Country: Albania

    E mërkurë, 14 prill 2021

Kryetarja e LSI, Moni-
ka Kryemadhi ishte dje në 
takimin me banorët e Njësisë 
11 ku tha se sot më shumë se 

kurrë, rrugën e ndryshimit nuk e ndrys-
hon dot më askush. Edhe Edi Rama, edhe 
kush të dojë pas Edi Ramës, ndryshimi ka 
ardhur, ndryshimi është këtu në Laprakë, 
ndryshimi është në të gjithë Shqipërinë. 

“Kjo mbështetje që ju i jep-
ni LSI-së, nuk është thjesht një entuzi-
azëm shpirtëror për secilin nga ne. Kjo 
mbështetje që ju i jepni LSI-së është një 
detyrim i madh, që nga unë e para dhe të 
gjithë deputetët e LSI-së, duhet të kenë 
ndaj rinisë shqiptare, ndaj të rinjve dhe të 
rejave, për të realizuar pikë për pikë çdo 
detyrim dhe angazhim tonin, për qytetarët 
shqiptarë, me 5 prioritetet tona. 5 % i rim-
bursimit të shpenzimeve të shqiptarëve, 
që sjell më shumë të ardhura në shtëpitë 
e qytetarëve shqiptarë, sjell më shumë të 
ardhura në buxhetin e shtetit. Për 1% që 
vendoset mbi bizneset e mëdha, e cila do 
të shkojë drejt arsimit për të shkolluar të 
rinjtë tanë, për të rritur cilësinë dhe stand-

ardin, jo vetëm në universitete dhe në 
shkollat tona, por për të arritur dhe tek ajo 
që thotë Përparimi, statusin e mësuesve 
tanë. Sepse sot më shumë se kurrë, 

Shqipëria ka nevojë për mësues cilësorë, 
për mësues të mirë, për mësues të cilët 
duhet të mësojnë të rinjtë dhe të rejat 
tanë, si ta duan vendin dhe jo si të largo-

hen nga Shqipëria. Për programin “Nga 
bebja në bebe”, që e duam të gjithë ne 
nënat dhe gjyshet. E duam, sepse duam 
të shikojmë fëmijët tanë, të cilët krijojnë 
familje këtu, rriten këtu dhe përveç kësaj 
bëhen edhe prindër. Duam të shikojmë të 
rinjtë dhe të rejat shqiptare, të cilët jeto-
jnë në Shqipëri, në vendin e tyre. Sepse 
Shqipëria është shtëpia e shqiptarëve. 
Shqipëria është shtëpia juaj.”, tha ajo. 
Më tej ajo foli edhe për djegien e man-
dateve, ku tha se kanë qenë përballë pre-
sionit mediatik, kemi qenë përballë pre-
sionit ndërkombëtar, kemi qenë përballë 
presioneve institucionale, por mbi të gji-
tha kemi qenë përballë presionit me vet-
veten. “Ne sot e dimë shumë mirë, që dje-
gia e mandateve ishte një nga verimet më 
të mira që ne bëmë. Pse? Sepse treguam 
që ne kemi identitetin tonë, treguam që 
ne dimë të ngrihemi mbi çdo disfatë, 
treguam që ne nuk jemi partia e karri-
geve. Treguam që ne jemi partia e të rin-
jve dhe të rejave, treguam që ne jemi par-
tia e njerëzve punëtorë. Treguam që ne 
jemi partia e atyre shqiptarëve që e duan 

Shqipërinë.  Edhe pse djegia e mandateve 
pati një kosto të madhe për Shqipërinë 
dhe për politikën. Pati kosto, sepse ne sot 
jemi një nga vendet që ka varfërinë jo 
vetëm më të madhe në Rajon, por jemi 
një nga vendet që diskuton çështjen e 
demokracisë në limitet e saj të fundit. Kjo 

i dha kosto rinisë tonë, kjo i dha kosto 
jetës politike, kjo i dha kosto jetës ekono-
mike. Por vendimi radikal i LSI-së, po-
zicionoi njëherë e përgjithmonë të gjithë 
qëndrestarët kundër kastës së Rilind-
jes. Pozicionoi njëherë e përgjithmonë 
të gjithë ata njerëz që duan t’i japin fund 
tranzicionit 30 vjeçar në Shqipëri.”, thek-
soi Kryemadhi. 

Te njësia 11

Kryemadhi: Rrugën e ndryshimit nuk e ndal 
dot askush, as Edi Rama dhe asnjë tjetër

Politikë
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CMyK

    E mërkurë, 14 prill 2021

Skandali, FRESSH 
Librazhd aheng masiv 
në lokal pas takimit të 
Ramës: Të mos dalë 
asnjë video!
Kur grumbullimet me 

më shumë se 10 perso-
na janë të ndaluara dhe 
kur qytetarët janë gjobi-

tur për mbajtjen e maskës, duket 
se ky rregull nuk aplikohet për 
mbështetësit e PS-së.

Një video e simpatizantëve so-
cialistë të PS-së në Librazhd janë 
filmuar teksa kanë qenë duke fes-
tuar pas largimit të kryeministrit 
Rama pas një takimi elektoral.

Në video dëgjohet kryetarja e 
FRESSH-it në Librazhd, Brixhil-
da Biçaku e cila ka mbledhur të rin-
jtë përkrahës të Partisë Socialiste në 
një lokal të mbyllur për të festuar.

Madje dëgjohet nga Biçaku tek-
sa thotë që të gjithë duhet të jenë 

të kujdesshëm që të mos dalë asn-
jë pamje nga ai aktivitet, por mesa 
duket disa prej të pranishme i kanë 
hedhur pamjet në rrjet.

Biçaku premton se nëse nuk 
dalim pamje do të ketë edhe një 
mbledhje tjetër të tillë pas vizitës së 
kryeministrit.

“Do të lutesha që nga ky aktivi-
tet të mos dalë asnjë video dhe asn-
jë foto sepse ne jemi një famil-
je e madhe. Kështu që kur të vijë 
kryeministri radhës tjetër të bëjmë 
një mega party.”

Kryeministri ka akuzuar disa 
herë opozitën për përhapje të virusit 
në mitingjet e saj, por siç duket kur 
ikin kamerat masat nuk respektohen 
po njëlloj edhe nga socialistët.

Shifrat e Covid, 
169 të infektuar 
dhe 4 viktima
  
Janë kryer 2520 testime, nga të cilat kanë re-
zultuar pozitivë 169 qytetarë. Rastet pozitive 
të konfirmuara janë identifikuar në këto bash-
ki: 49 raste në Tiranë, 15 në Shkodër, 13 në 
Korçë, 9 në Fier, 8 në Elbasan, 7 në Devoll, 
nga 6 raste në Berat, Pogradec, nga 5 raste në 
Kavajë, Gjirokastër, Gramsh, 4 në Skrapar, 
nga 3 raste në Durrës, Kamëz, Mat, Përmet, 
nga 2 raste në Has, Vlorë, Mirditë, Sarandë, 
Maliq, Këlcyrë, nga 1 rast në Krujë, Kukës, 
Lezhë, Tropojë, Mallakastër, Delvinë, Tepe-
lenë, Divjakë, Fushë Arrëz, Dibër, Peqin, 
Kuçovë, Poliçan. 
Në 24 orët e fundit janë shëruar 572 qytetarë, 
duke e çuar numrin e të shëruarve në 100,013 
që nga fillimi i epidemisë. Aktualisht në spi-
talet COVID në Tiranë dhe tre spitalet ra-
jonale po trajtohen 182 pacientë, 9 në terapi 
intensive, nga të cilët 1 pacientë janë të intu-
buar. Me gjithë përpjekjet e stafit mjekësor, 
4 qytetarë e kanë humbur betejën me COV-
ID19: 2 qytetarë nga Tirana, 1 qytetar nga 
Kukësi, 1 qytetar nga Elbasani, të moshave 
57 – 86 vjeç.

Pandemia më fatale te burrat, vdekjet e meshkujve 
në vend u rritën me 69% në korrik-dhjetor 2020
Pasojat e pandemisë kanë qenë më fatale te bur-
rat, vdekshmëria e të cilëve në vend ka shënuar një 
rritje shumë të lartë, në periudhën korrik-dhjetor 
2020, në raport me të njëjtën periudhë të një viti 
më parë. Eurostat ka përditësuar të dhënat javore 
për vdekjet në Shqipëri për të gjithë vitin 2020, 
duke i detajuar dhe në ndarjen sipas gjinisë (një 
e dhënë e tillë nuk është publikuar ende nga IN-
STAT). Në total sipas Eurostat, në 2020-n në vend 
u shënuan rreth 27.7 mijë fatalitete, ose 5,800 më 
shumë se 2019-a, me një rritje prej 26.6%, shifra të 
ngjashme ato të publikuara nga instituti statistikor 
shqiptar. Rritja e vdekshmërisë në vend ka fillu-
ar në javën e 25, që përkon me fillimin e gjysmës 
së dytë të muajit qershor, për të kulmuar në javën 
e 46 deri në atë të 49 (9 nëntor deri në javën e parë 
të dhjetorit). Dy javët më vdekjeprurëse të pande-
misë ishin java e 47 (16-22 nëntor), ku u shënu-
an 956 humbje jete, 2.4 herë më shumë se e njëjta 
periudhë e një viti më parë dhe ajo e 49 (30 nën-
tor deri në 6 dhjetor), ku u regjistruan 988 fatal-
itete, me rritje 133%. (shiko grafikun: Vdekjet si-
pas javëve total).  Pandemia goditi më shumë 
meshkujt, rritje e frikshme me 69% nga kor-
riku në dhjetor Në të gjithë botën, pandemia ka 
rezultuar më vdekshmëri më të lartë te meshku-

jt. Studimet shkencore kanë treguar se të dy fak-
torët biologjikë (përgjigjet më të forta imune) dhe 
faktorët e rrezikut të sjelljes (p.sh. pirja e duhanit 
dhe zakone të tjera të jetesës) i vënë burrat në një 
risk më të madh për komplikime shëndetësore dhe 
vdekje, si pasojë e COVID-19. Burrat e kanë dy 
herë më të lartë rrezikun e vdekjes nga COVID-19, 
duke u ndikuar nga sërë hipotezash, nga stilet e 
jetesës dhe faktit që gratë zakonisht kanë sistem 
më të fortë imunitar, falë hormoneve femërore, si 
dhe strukturës së kromozomeve. E njëjta tendencë 
është konstatuar dhe në Shqipëri. Sipas të dhënave 
të Eurostat, të përpunuara nga Monitor, vdekjet 
e meshkujve u rritën me 32.5% në 2020-n, në 
raport me vitin e mëparshëm, ose rreth 3,800 më 

shumë. Ndërsa jetët e humbura të femrave u rritën 
me 19.7% për të njëjtën periudhë (rreth 2 mijë më 
shumë). Në korrik-dhjetor 2020, kur filloi dhe kul-
moi vala e pandemisë, vdekjet e meshkujve u rri-
tën me 69% (nga 5,546 në korrik dhjetor 2019 në 
9,360 në korrik dhjetor 2020). Në dy muajt e fun-
dit të 2020-s, kishte dhe javë kur humbjet e jetëve 
të meshkujve ishin tre herë më të larta se në të një-
jtën periudhë në vite normale. Psh në javën e 49 u 
regjistruan 611 vdekje te burrat, tre herë më e lartë 
se e njëjta periudhë e një vit më parë dhe dy herë 
më shumë se e grave po në javën e 49 të 2020-s 
(shiko grafikun: Vdekjet sipas javëve, meshkuj). 
Për të njëjtën periudhë 5 mujore, fatalitetet te fem-
rat u rritën me 42% (nga 4,733 në 6,719). Edhe te 
gratë, kurba është e njëjtë si tek meshkujt, me rri-
tjen që ka filluar nga mesi i qershorit për të kul-
muar në fund nëntori e fillim dhjetori, por rrit-
ja e vdekshmërisë është rreth 40% më e ulët sesa e 
meshkujve. (shiko grafikun: Vdekjet sipas javëve, 
femra). Mesatarisht, në një vit normal, 53% e 
vdekjeve janë meshkuj, ndërsa për gjithë vitin 
2020, kjo peshë është rritur në 57%. Gjatë javëve 
të pandemisë, rreth 60% e fataliteteve ishin bur-
ra (shiko grafikun: Vdekjet sipas javëve 2020, si-
pas gjinisë).

Sociale

Masat anticovid? Jo për PS! 

çaste nga party

“Do të lutesha që nga 
ky aktivitet të mos 
dalë asnjë video dhe 
asnjë foto sepse ne 
jemi një familje e 
madhe. Kështu që kur 
të vijë kryeministri 
radhës tjetër të bëjmë 
një mega part
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CMyK

Sociale

Përmes një postimi në rrjetin social 
Facebook ish kryeministri Sali Ber-
isha denoncon vijimin e procesit të 
vaksinimit anti-Covid me vaksina 
tashmë të skaduara.

Teksa i referohet mesazhit të 
marrë nga një mjek, Berisha shpre-
het se bluzat e bardha e kanë ndër-
prerë procesin, por janë detyruar 
nga qeveria për të vijuar.

Sipas denoncimit, vaksinat kanë 
skaduar që më 6 prill.

Sali Berisha: “Superskandal! 
Ndal vaksinimit elektoral te qyteta-
reve me vaksina te skaduara.

Prej 10 ditesh shqiptaret vak-
sinohen me vaksina ta skaduara. 
Bluzat e bardha nderpresin proce-
sin e vaksinimit.  Xhahili i Surrelit 
detyron vazhdimin e tij!

Miq, ne menyre te perseritur 
kam denoncuar fshehjen e dates se 
skdences te vaksinave nga Xhahi-
li i Surrelit dhe Ndrikull Hajnia. 
Para 15 Serbia shkaterroi nje konti-
gjent vaksinash te skaduara.Perdo-
rimi i nje vaksine te skaduar perben 
nje kercenim serioz per jeten e te 
vaksinuarit dhe nje veper te rende 
penale. Denoj me ashpersine me te 
madhe perdorimin elektoral te vak-
sinave te skaduara dhe i beje thirrje 
OBSH te nderhyj me urgjence per 
te nderprere menjeher kete eksperi-
ment kriminal çnjerzor te autorite-
teve shqiptare. Lexoni denoncimin 
e bluzbardhit dixhital dhe shikoni 
ne foto daten e skadimit te vaksina-
ve 6/4/2021”.

Denoncimi: Mirmbrema. Ndje-

se per oren e vone. Sot ka ndodhur 
skandali i rradhes i ripjelljes ne li-
dhje me vaksinimin. Rreth mesdi-
tes vaksinimi eshte nderprere per 
rreth 1 ore pasi mjeket vaksinues 
konstatuan qe vaksinat e ardhu-
ra se fundmi kane daten e skaden-
ces 09.04.2021. Pati nje grumbul-
lim te madh njerzish pas nderprejes 
se vaksinimit. Duke qene se njer-
zit u merzit dhe irrituan me situa-
ten e krijuar, me urdher nga lart 
mjeket dhe infermieret i detyruan 
te kthehen ne vende dhe te filloj-

ne perseri vaksinimin. Nga ky mo-
ment cdo person nuk u lejua brenda 
cadrave. Po ju dergoj foton Data 
e sakadimit shenon 06.04.2021. 
ju siguroj qe diten e djeshme va-
ksinimi eshte nderprere per rreth 
1 ore pasi vaksinatoret konsta-
tuan qe kjo eshte data e skaden-
ces. Ju lutem ju bejeni publike se 
kjo qe po ndodhe eshte shume e 
rrezikshme.Keta nuk ndalen para 
asgjeje per propaganden e tyre 
duke kercenuar shendetin me vak-
sina te skaduara.me respect.

Berisha: Qeveria po vaksinon 
me vaksina të skaduara

Në mbledhjen e djeshme të qever-
isë Këshilli i Ministrave ka mirat-
uar fondin për financimin e sta-
diumit të Kukësit “Zeqir ymeri”. 
Qeveria shqiptare ka vendosur që të 
japë 293 milionë lekë për ndërtimin 
e stadiumit në verilindje të ven-
dit. Stadiumi po ndërtohet në bash-
këpunimin me FSHF-në.

VENDIMI I PLOTE
Financimin e projektit “rikon-

struksioni i stadiumit të futbollit 
“Zeqir ymeri”, Kukës”

Në mbështetje të nenit 100 të 
Kushtetutës, të neneve 8, pika 2, 
dhe 31, të ligjit nr.79/2017, “Për 
sportin”, të ndryshuar, të nenit 44, 
të ligjit nr.9936, datë 26.6.2008, 
“Për menaxhimin e sistemit buxhe-
tor në Republikën e Shqipërisë”, të 
ndryshuar, dhe të nenit 11, të ligjit 
nr.137/2020, “Për buxhetin e vi-
tit 2021”, të ndryshuar, me propo-

zimin e ministrit të Arsimit, Sportit 
dhe Rinisë, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:
Financimin, në masën 293 000 

000 (dyqind e nëntëdhjetë e tre mil-
ionë) lekë, nga fondet e buxhetit të 
shtetit, për përfundimin e projektit 
“Rikonstruksioni i stadiumit të fut-
bollit “Zeqir ymeri”, Kukës”.

Fondi i miratuar, në masën 
293 000 000 (dyqind e nëntëdh-
jetë e tre milionë) lekë nga fond-
et e buxhetit të shtetit transfero-
het nga llogaria ekonomike 231, 
programi buxhetor 08140 “Spor-
ti dhe rinia”.

Fondi transferohet nga Min-
istria e Arsimit, Sportit dhe Rin-
isë te bashkëfinancuesi i projek-
tit, Federata Shqiptare e Futbollit, 
në llogari të saj, në një bankë të 
nivelit të dytë.

Fondi prej 293 000 000 (dyqind 

e nëntëdhjetë e tre milionë) lekësh, 
për financimin e përfundimit të pro-
jektit “Rikonstruksioni i stadiumit 
të futbollit “Zeqir ymeri”, Kukës”, 
përballohet nga fondet e miratuara 

me ligjin nr.137/2020, “Për buxhe-
tin e vitit 2021”, të ndryshuar, për 
Ministrinë e Arsimit, Sportit dhe 
Rinisë.

Ministria e Arsimit, Sportit dhe 

Rinisë monitoron mbarëvajtjen e 
punimeve në këtë objekt, nëpërm-
jet një grupi pune me ekspertë, për-
faqësues nga Bashkia Kukës, Fed-
erata Shqiptare e Futbollit dhe 
kompania projektuese.

Përbërja dhe detyrat e grupit të 
punës, si dhe procedura për trans-
ferimin kapital të objektit nga Fed-
erata Shqiptare e Futbollit te pro-
nari i objektit, Bashkia Kukës, pas 
përfundimit të investimit, përcakto-
hen me urdhër të ministrit të Arsim-
it, Sportit dhe Rinisë.

Ngarkohen Ministria e Arsim-
it, Sportit dhe Rinisë, Ministria e 
Financave dhe Ekonomisë, Min-
istria e Infrastrukturës dhe Energ-
jisë, Bashkia Kukës dhe Federata 
Shqiptare e Futbollit për zbatimin e 
këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi men-
jëherë dhe botohet në “Fletoren 
zyrtare”.

10 ditë para zgjedhjeve, Rama hap 
“thesin” për stadiumin e Kukësit

Postimi i Berishës
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FTESË PËR OFERTË
SHQIPERI
Projekti Për integrimin Urban dhe Zhvillimin e tUriZmit
hUa nga ibrd:  nr. 8656- alb
Titulli i Kontratës:  “Zbatimi i masave paraprake për adresimin e shqetësimeve 
urgjente për sigurinë dhe parandalimin e humbjes së strukturave të trashëgimisë në 
Kalanë e Gjirokastrës”
Referencë:  FSHZH/PIUTD/AL-ADF-15538-CW-RFB
Lëshuar në Datën: 16 Prill 2021

1.  Qeveria e Shqiperise ka marrë nje financim nga Banka Botërore kundrejt kostos së  Projektit 
“Integrimi Urban dhe Zhvillimi i Turizmit”, dhe ka për qëllim të përdor pjesë të këtij 
financimi per  kontratën: “Zbatimi i masave paraprake për adresimin e shqetësimeve 
urgjente për sigurinë dhe parandalimin e humbjes së strukturave të trashëgimisë 
në Kalanë e Gjirokastrës”/Ref. Nr. AL-ADF-15538-CW-RFB.

2.   Fondi Shqiptar i fton tani ofertues të kualifikuar për te paraqitur ofertat e tyre per punimet 
civile: “Zbatimi i masave paraprake për adresimin e shqetësimeve urgjente për 
sigurinë dhe parandalimin e humbjes së strukturave të trashëgimisë në Kalanë 
e Gjirokastrës”/ Ref. Nr. AL-ADF-15538-CW-RFB, qe parashikohen te kryhen per nje 
periudhe kohore prej 13  muajsh.

3.   Tenderi do të zhvillohet ne baze te nje dokumentacioni te harmonizuar ndermjet 
dokumentacionit per prokurimin e tenderit te hapur sipas Agjensise se Prokurimit Publik 
dhe  standarteve te Bankes Boterore, duke u realizuar sipas procedurave te percaktuara ne 
udhezuesit e Bankës Botërore per : “Prokurimi i Mallrave, Punët dhe Shërbimet Jo-Konsultuese 
nën Huatë IBRD dhe Kreditë IDA &Grantet nga Huamarrësit e Bankës Botëror” (Janar 2011, 
rishikuar Korrik 2014). 

Ju lutemi referojuni paragrafeve 1.6 dhe 1.7 për politikat e Bankës Botërore (January 2011, 
revised July 2014)për konfliktin e interesit. 

4.  Ofertuesit/kompanite e interesuar mund të marrin informacion me të detajuar nga Fondi 
Shqiptar i Zhvillimit (FSHZH) dhe të kontrollojnë dokumentat e tenderimit gjatë orareve 
zyrtare nga 09:00 deri  16:30,  në adresën e dhënë më poshtë:

Emri: Fondi Shqiptar i Zhvillimit (FSHZH)
Adresa: Rruga :” Sami Frashëri”, Nr. 10, Tiranë
Tel: +355 4 2235 597/8
Fax: +355 4 2234 885
E-mail: aalikaj@albaniandf.org
Adresa e Internetit: http://www.albaniandf.org

5.  Një set i plotë i dokumentave të tenderimit në shqip mund të blihet nga ofertuesit 
e përshtatshëm të interesuar sipas paraqitjes të një aplikimi të shkruar në adresën e 
mëposhtme dhe sipas pagesës të një takse të pakthyeshme prej 15,000 ALL . Mënyra e 
pagesës do të jetë me transferte bankare në favor të: 

Emri i llogarise: Fondi Shqiptar i Zhvillimit  
Emri i Bankes:  Union Bank
Emertimi i llogarise: “Llogari Projekti ADF”
Numri i klientit:  285464
IBAN CODE: AL80 2141 1106 0111 2854 6403 0117  

6.  Ofertat duhet të dërgohen në adresën e mëposhtme në ose para 17 Maj 2021,  ora: 
11:00. Ofertat elektronike nuk do të lejohen. Ofertat e vonuara do të refuzohen. Ofertat 
do të hapen publikisht në prezencë të përfaqësuesve të caktuar të ofertuesve dhe 
kujtdo që zgjedh të marre pjesë në adresën e mëposhtme në 17 Maj 2021, ora: 11:00.

 7.  Të gjitha ofertat duhet të shoqërohen nga një sigurim oferte me vleree 3,700,000 Lekë 
(tre milion e shtatëqind mijë). Sigurimi i ofertes duhet të lëshohet nga një bankë 
e nivelit të dytë.  

8.  Adresa(at) e referuar më sipër është:

Emri: Fondi Shqiptar i Zhvillimit (FSHZH)
Adresa: Rruga: ”Sami Frashëri”, Nr. 10, Tiranë
Tel: +355 4 2235 597/8
Fax: +355 4 2234 885
E-mail: aalikaj@albaniandf.org
Adresa e Internetit: http://www.albaniandf.org

Nga Artan Fuga
 

Si qytetar dhe intelektu-
al, si studjues i shoqërisë 
shqiptare të sotme, jam i in-
teresuar shumë të di për 

një ndryshimtë mundshëm dhe të 
dëshiruar nga të gjithë, në politikat 
që administrojnë vendin dhe jetët 
tona. Këtë ndryshim nuk e duan 
vetëm një rreth i ngushtë njerëzish 

të mbërthyer pas interesave të tyre 
egoiste, pas mentaliteteve të tyre 
skllavopronare dhe feudale, ose të 
zhytur në batakun e korrupsion-
it. Nuk është as 5 përqind e pop-
ullsisë.  
Jam i interesuar gjithashtu për 
mënyrën si e koncepton qeveris-
jen e vet të mundshme zoti Lulzim 
Basha nëse kombi do t'ja besojë 
atë. Për mua kjo gjë ka shumë inte-
tres sepse rrotacioni politik është, 
jo i vetmi, por shansi më i madh 
për ndryshim politikash. Jo i sig-
urt gjithsesi sepse në histori nuk ka 
gjëra të sigurta veçse në trurin e ka-
pur gabimisht nga narcizmi.  
Dëgjova deklaratën e tij se Rama 
nuk ka vend në qeverinë e tij të ar-
dhshme, nëse fiton votat për ta pas-
ur këtë mundësi për forcën e tij 
politike dhe për Shqipërinë.  
Këtu me shumë dashamirësi vjen 
pyetja ime, jo si analist, sepse as 
jam, dhe analistët nuk bëjnë kurrë 

kështu pyetjesh. Por si qytetar dhe 
akademik, studjues:  
Mirë Ramën nuk do t'a pranojë në 

qeverinë e tij, sepse ai poqese nuk 
fiton, as ai nuk do ta pretendon-
te një vend në qeveri, do të kishte 

supozoj, plane të tjera, po nëse 
në këtë rast do të afrohej ta zemë 
mundësia për ta bërë atëhere:  
zoti Erion Velia, këtë do ta pranon-
te në qeveri?  
ose zoti Gramoz Ruçi, do ta pra-
nonte në qeveri?  
ose z. Erion Braçe, do ta pranonte 
në qeveri?  
ose me zëvendëskryeministër zotin 
Taulant Balla do të qeveriste? 
ose zonja Elisa Spiropali, do ta pra-
nonte në qeveri, ose zonjën Milva 
Ikonomi, etj.?  
Me një fjalë me një grupim brenda 
deputetëve socialistë, ose gjithë de-
putetët socialistë, pa Edi Ramën, do 
ta kishte menduar një konfigurim të 
qeverisë së tij? 
Pra, me të zgjedhurit dhe të përzg-
jedhurit në politikë të Edi Ramës, 
por pa këtë fundit?  
Kjo ishte pyetja ime pakëz naive, 
por shumë e sinqertë dhe patjetër 
shumë dashamirëse.

Një pyetje dashamirëse 
për zotin Lulzim Basha

Komente



11    E premte, 16 prill 2021

Pandemia nxori jashtë 
skemës së detyrueshme të 
pensionit plot 34 mijë per-
sona gjatë vitit të kalu-

ar. Të dhënat e Institutit të Sig-
urimeve Shoqërore, tregojnë se 
në 2020-n numri mesatar i kon-
tribuuesve ishte 747 mijë persona, 
nga 781 mijë në vitin 2019.

Më pak persona në skemë do 
të thotë rrjedhimisht më pak të ar-
dhura, konkretisht 1.64 miliardë 
lekë mangut krahasuar me vitin e 
kaluar, apo 13.3 milionë euro më 
pak.

Në kahun tjetër, shpenzimet e 
sigurimeve shoqërore u rritën me 
2 miliardë lekë, për të përballuar 
pensionet e një popullsie në plakje.

Për rrjedhojë, deficiti i skemës, 
apo thënë ndryshe diferenca që du-
het të subvencionohet nga shteti 
arriti në 29 miliardë lekë, apo rreth 
235 milionë euro. Para që duhet të 
paguhen çdo vit nga paratë e taksa-
paguesve, pasi në të kundërt rrezi-
kohen pensionet e qytetarëve.

Përballë një deficiti kaq të 
madh, qeveria vendosi të aplikojë 
nga 1 janari i këtij viti pagën min-

imale 30 mijë lekë, që nënkupton 
edhe rritjen e masës së kontributeve 
që paguajnë punonjësit me këtë pagë, 
si dhe të vetëpunësuarit. Megjithatë, 
kjo masë është e pamjaftueshme për të 
mbyllur këtë hendek dhe vështirëson 
rritjen apo indeksimin e pensioneve në 
të ardhmen.

INSTAT: Pandemia rëndoi skemën, deficiti 
i pensioneve u rrit në 235 milionë euro

Ekonomi

Raporti i Bankës së Shqipërisë: 
Falsifikimi i Lekut u rrit vitin e kaluar

Falsifikimi i monedhës 
kombëtare u rrit gjatë vitit 
të kaluar.

Në raportin vjetor të 
2020, Banka e Shqipërisë raporton 
se është konstatuar rritje e numrit 
të kartëmonedhave të falsifikuara 
në qarkullim, ndërsa monedhat 
metalike vijojnë në të njëjtën ten-
dencë krahasuar me vitet e kalu-
ara.

Megjithatë, në vlerësimin e 
Bankës së Shqipërisë, koeficien-
ti i kartëmonedhave të falsifikuara 
për 1 milion copë kartëmonedha 
në qarkullim ngelet në vlera të ul-
ëta. Vitin e kaluar ky koeficient 
arriti në 8.4 për një milion kart-
monedha, nga 5 për një milion që 
kishte qenë në vitin 2019. Një-
kohësisht, ky tregues ka prekur 
nivelin më të lartë të raportuar në 
tetë vitet e fundit. Mbështetur në 
këtë të dhënë dhe numrin total të 
kartëmonedhave në qarkullim, 
mund të përllogaritet se numri i 
kartëmonedhave të falsifikuara, të 
evidentuara, gjatë vitit 2020 ishte 
rreth 1310.

Banka e Shqipërisë bën të di-
tur se pjesën më të madhe të 

kartëmonedhave të falsifikuara e 
zënë prerjet 2000 Lekë dhe 1000 
Lekë, të ndjekura nga prerja 5000 
Lekë dhe 500 Lekë. Falsifiki-
mi i kartëmonedhave shqiptare 
të konsatuara përgjithësisht 
mbështetet në teknika jo shumë 
të sofistikuara, si për shembull 
tek riprodhimet nëpërmjet pajis-
jeve digjitale komerciale, duke 
përdorur teknikën ink-jet të prin-
timit me ngjyra, shoqëruar edhe 
me aplikimin metodave artizana-
le dhe teknologjike për imitimin 
e elementeve të sigurisë.

Edhe përgjatë vitit 2020, Ba-
nak e Shqipërisë bën të ditur se 

ka kryer aktivitete në kuadër të 
mbrojtjes monedhave nga fal-
sifikimi, kryesisht të fokusuara 
në procesin e testimit dhe mon-
itorimit të pajisjeve autentifi-
kuese dhe sortuese të përdorura 

nga stafi profesionist.
Publikut i rekomando-

het që gjatë pranimit të 
kartëmonedhave, të verifiko-
jë vërtetësinë e tyre bazuar 
në metodën “prek, shiko, dhe 

ndiej”, të publikuar në faqen zyr-
tare të Bankës së Shqipërisë

Në fund të vitit 2020, re-
zultuan rreth 156 milion copë 
kartëmonedha në qarkullim me 
vlerë afërsisht 350 miliardë lekë. 
Në krahasim me vitin 2019, num-
ri i kartëmonedhave në qarkullim 
është rritur me rreth 10.3%, ndërsa 
vlera e kartëmonedhave është rrit-
ur me pothuajse 15%.

Rritja e vlerës dhe numrit të 
kartëmonedhave në qarkullim ka 
qenë më e lartë se mesatarja his-
torike dhe kjo ka ardhur kryesisht 
për shkak të situatës së veçantë të 
krijuar nga pandemia.

Shtimi i sasisë së 
kartëmonedhave në qarkullim 
është kryesisht rezultat i injek-
timit të lartë të likuiditetit nga 
Banka e Shqipërisë dhe zgjerim-
it të bazës monetare. Struktura e 
parasë në qarkullim ka ndrysh-
uar në favor të kartëmonedhave 
me vlerë nominale 5000 Lekë 
dhe 2000 Lekë, që përbëjnë seci-
la rreth 26% të totalit. Vlera me-
satare e një kartëmonedhe në qa-
rkullim në fund të vitit 2020 
arriti në 2,242 lekë kundrejt 
2,126 lekë në fund të vitit 2019. 

Sipas Bankës së 
Shqipërisë, koeficienti 
i kartëmonedhave të 
falsifikuara për 1 mil-
ion copë kartëmonedha 
në qarkullim ngelet në 
vlera të ulëta

Më pak persona në 
skemë do të thotë 
rrjedhimisht më 
pak të ardhura, 
konkretisht 1.64 

miliardë lekë man-
gut krahasuar me 
vitin e kaluar, apo 
13.3 milionë euro 
më pak

Pensionistë
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Fondi Shqiptar i Zhvillimit po in-
veston paratë publike në ndër-
timin e një piste helikopterësh, 
një moli jahtesh dhe shërbimesh 

të tjera mbështetëse pranë resortit luksoz 
“Green Coast” në Palasë – ndërkohë që 
institucionet shtetërore bënë një sy qorr 
ndaj dëmtimit të monumentit të natyrës.
Me ardhjen e pranverës më 18 mars, re-
sorti luksoz “Green Coast” buzë plazhit të 
kristaltë të Palasës në detin Jon i lajmëroi 
klientët e vet për shërbime ekstra këtë se-
zon të ri turistik; mes të cilave edhe një 
pistë për ulje helikopterësh.Helipadi është 
ndërtuar vetëm pak metra larg resor-
tit dhe ngjan së largu si një vulë e kaltër 
mbi guralecët e bardhë të Deltës së Për-
roit të Palasës –monument natyre i mbro-
jtur me ligj.

Rruga e asfaltuar e ndan pistën nga 
një kompleks godinash në ndërtim, të 
cilat parashikohet të shërbejnë si qendër 
shëndetësore, stacion policor dhe një pikë 
e kalimit kufitar në shërbim të turistëve 
elitarë të jahteve.

Këto shërbime të reja nuk janë një in-
vestim i “Green Coast” – por pjesë e pro-
jektit më të freskët të Fondit Shqiptar të 
Zhvillimit me një kosto për taksapaguesit 
shqiptarë prej 93.8 milionë lekësh [762 
mijë euro]. Dokumentet e siguruara nga 
BIRN tregojnë se ky nuk është investimi 
i vetëm me para publike në favor të resor-
tit privat të grupit “Balfin” në pronësinë 
e biznesmenit Samir Mane. Prej janarit 
2021, kur vendi ishte mbërthyer nga vala 
e dytë e pandemisë së COVID-19, një 
tender tjetër me vlerë 499.7 milionë lekë 
[4 milionë euro] nisi të zbatohej paralel-
isht në të njëjtën zonë për ndërtimin e një 
moli me gjatësi 46 metra, një shëtitoreje, 
një parkim publik si dhe një rrugë me dy 
korsi prej 548 metrash. Dy projektet që 
kryqëzohen pranë resortit “Green Coast” 
në plazhin e Palasës financohen nga Fon-
di Shqiptar i Zhvillimit me fitues kom-
paninë “Gjikuria”. Të dhënat e siguruara 
nga BIRN tregojnë gjithashtu se puni-
met për këto projekte u nisën pa leje dhe 
po dëmtojnë në formë të pakthyeshme 
monumentin natyror “Delta e Përroit të 
Palasës”. Nga tetori 2020 deri në janar 
2021, Agjencia e Zonave të Mbrojtura në 
Vlorë u përfshi në një betejë për ndalim-
in e punimeve mbi monumentin natyror, 
por denoncimet e saj të shumta ranë në 
vesh të shurdhër. Një procedim penal për 
“shpërdorim të tokës” u regjistrua vetëm 
në fund të muajit shkurt –por banorët e 
zonës thonë se dëmi është tashmë i pak-
thyeshëm.“Është hapur 80 për qind e 
trasesë së rrugës,” tha Marko Daflla, 
banor i Palasës. “Kanë vajtur kanë she-
shuar vendin edhe pse janë zona të mbro-
jtura dhe nuk lejohet të vësh asnjë gozh-
dë,” shtoi ai.Fondi Shqiptar i Zhvillimit 
nuk iu përgjigj pyetjes direkte nëse pro-
jektet e kushtueshme i shërbenin një bizn-
esi të vetëm si “Green Coast”, por i krah-
asoi ato me ndërhyrjet e tjera në bregdetin 
e Jugut me qëllim stimulimin e “Ekono-
misë blu” dhe shfrytëzimin e potencialeve 
turistike të zonës.Përmes një përgjigje-

je me shkrim, drejtori ekzekutiv i Fon-
dit, Dritan Agolli mohoi akuzat se gjur-
ma e projektit prek monumentin e natyrës 
“Delta e Përroit të Palasës”, ndërsa shtoi 
se kontrata ishte në pritje të lejes nga 
Këshilli Kombëtar i Territorit. Kompania 
“Green Coast” i tha BIRN se pista e he-
likopterëve dhe shërbimet e tjera janë in-
vestime publike, që shërbejnë si facilitete 
për rezidentët dhe pushuesit e saj. “Në 
territorin në fjalë ndodhet dhe një qendër 
shëndetësore, stacioni policor, të cilat 
Green Coast i ka komunikuar si facilitate 
për rezidentët dhe pushuesit e saj, por jo 
si struktura apo prona të sajat,” tha Green 
Coast. “Në të njëjtën mënyrë promovo-
jmë gjithashtu edhe projekte apo inves-
time të tjera publike si aeroporti i Vlorës 
apo tuneli i Llogarasë që do të ndërtohet 
së shpejti, si forma aksesi të shpejtë të re-
sortit dhe që janë facilitete për banorët 
apo blerësit potencialë,” shtoi kompa-
nia. Kompania “Gjikuria” nuk u arrit për 
koment dhe nuk iu përgjigj pyetjeve 
që BIRN i dërgoi në emailin publik të 
deklaruar në faqen e QKB.

Helipad, mol dhe shëtitore
Kompleksi “Green Coast” shtrihet i 

vetëm në një sipërfaqe prej 185 mijë me-
trash katrorë në plazhin dikur të virgjër 
që njihet si Dhraleo ose Rrugët e Bardha 
në Palasë. Në vitin 2015, qeveria e krye-
suar nga Edi Rama i dha kompleksit sta-
tusin e investitorit strategjik në fushën e 
turizimit. Në shtator 2019 deri në tetor 
2020, Fondi Shqiptar i Zhvillimit shpalli 
dy tendera për ndërhyrje infrastrukturore 
në plazhin e Palasës. Tenderi i parë para-

shikon ndërtimin e një qendre multifun-
ksionale në plazhin e Palasës dhe reha-
bilitimin e përroit dhe një parkingu në 
Dhërmi. Më 27 shtator 2019, fitues i ten-
derit u shpall kompania “Gjikuria” me 
një ofertë prej 93.8 milionë lekësh [pa 
TVSh]. Sipas dokumentit të tenderit, qen-
dra multifunksionale do të shërbejë si 
qendër shëndetësore, postë policore dhe 
pikë e kalimit kufitar. Tenderi parashikon 
gjithashtu ndërtimin e një pike vrojtimi 

në Gjilekë si dhe rehabilitimin e një par-
kingu përtej fshatit Dhërmi.  [Lexo doku-
mentin e tenderit] Pista e helikopterëve 
ishte parashikuar të ndërtohej në sheshin 
e përbashkët të godinave përbërëse të 
qendrës multifunksionale –por fotot e sig-
uruara nga BIRN tregojnë se është zhven-
dosur disa metra poshtë rrugës së asfaltu-
ar dhe gjendet në brendësi të territorit të 
mbrojtur të Deltës së Përroit të Palasës.

Tenderi i dytë i Fondit Shqiptar të 
Zhvillimit u çel në 8 tetor 2020 dhe 
mban titullin “Ndërhyrje e integruar për 
përmirësimin e aksesit, shërbimeve dhe 
rikualifikimin urban në zonën e plazhit 
Palasë –Drymadhes me një fond lim-
it prej 525 milionë lekësh. Në garë morën 
pjesë 7 kompani, por gjashtë prej tyre u 
skualifikuan dhe fitues u shpall bashki-

mi i kompanive “Gjikuria” dhe “Albavia” 
me ofertë prej 499.7 milionë lekësh. Më 
26 nëntor 2020, njëra nga kompanitë e 
skualifikuara, “Curri” shpk paraqiti ank-
esë në Komisionin e Prokurorit Publik, 
duke pretenduar se Fondi po favorizon-
te kompaninë “Gjikuria” –ndonëse kjo e 
fundit kishte një ofertë prej 60 milionë le-
kësh më të lartë. Megjithatë, Komisioni 
i Prokurimit Publik e rrëzoi ankesën dhe 
më 6 janar 2021, Fondi Shqiptar i Zhvil-
limit lidhi kontratën me bashkimin e op-
eratorëve “Gjikuria” dhe “Albavia”. Në 
përgjigje të një kërkese të BIRN për të 
drejtë informimi, Fondi Shqiptar i Zhvil-
limit sqaroi se projekti për plazhin e Pa-
lasës parashikonte ndërtimin e një rru-
ge që lidh rrugën zbritëse me plazhin 
Dhraleo, një parkim publik, një mol me 
gjatësi 46 metra si dhe një rrugë lidhëse 
me shëtitore prej 50.6 metrash.

Parkimi parashikohet të ketë 144 
poste për autovetura si dhe një numër më 
të kufizuar postesh për autobusë, biçikle-
ta dhe kamperë. Në afërsi të molit është 
përfshirë gjithashtu një plazh publik me 
poste të çadrave, dushe, tualete dhe kul-
la vrojtimi.

Në një përgjigje të dytë për BIRN, 
Fondi tha se projekti i rikualifikimit urban 
me vlerë 499.7 milionë lekë ishte kërkuar 
nga Bashkia e Himarës dhe përfshinte 
përveç plazhit të Palasës, edhe Drymad-
hesin dhe Livadhin. Më 9 prill, Fondi 
Shqiptar i Zhvillimit mohoi kategorikisht 
që punimet për këtë projekt të kishin fill-
uar, ndërsa shtoi se kontrata ishte në pritje 
të lejes nga Këshilli Kombëtar i Territorit.

“Një sy qorr” ndaj 
shkatërrimit të Deltës

Delta e Përroit të Palasës është Mon-
ument Natyre i kategorisë së III –për ru-
ajtjen dhe menaxhimin e së cilës ekzis-
ton një plan i Ministrisë së Turizmit dhe 
Mjedisit. Megjithatë, në tre inspektime të 
kryera në muajt tetor-nëntor 2020 dhe ja-
nar 2021, Agjencia Rajonale e Zonave të 
Mbrojtura në Vlorë, AdZM konstoi fil-
limisht ndërtim pa leje me sipërfaqe 700 
m2 dhe më pas gërmime me makineri të 
rënda dhe marrje intertesh brenda Deltës 
nga kompania “Gjikuria” sh.p.k.

Në tetor 2020, kompania “Gjikuria” 
i justifikoi punimet në monument me 
një leje nga Agjencia Kombëtare e Ujës-
jellës-Kanalizimeve për ndërtimin e një 
impianti të ujërave të përdor.

Në një inspektim tjetër të kryer më 27 
janar të këtij viti, përfaqësuesit e kompa-
nisë “Gjikuria” pretenduan se punimet 
po i kryenin në bazë të kontratës që kish-
in me Fondin Shqiptar të Zhvillimit dhe 
dorëzuan një kopje të kontratës me titull 
“Ndërhyrje e integruar për përmirësimin 
e aksesit, shërbimeve dhe rikualifikimin 
urban në zonën e plazhit Palasë –Dry-
madhes.

Sipas Agjencisë Rajonale të Zonave 
të Mbrojtura në Vlorë, si helipadi ashtu 
edhe projekti i rikualifikimit urban cëno-
jnë monumentin e natyrës.

“Sipas këtij dokumentacioni rezulton-

te se po planifikohej ndërtimi i një parki-
mi dhe i një segmenti të shkurtër rruge në 
brendësi të monumentit. Subjektit iu ko-
munikua pezullimi i punimeve dhe ven-
dosja në dispozicion e dokumentacionit të 
plotë…,” i tha BIRN në një përgjigje me 
shkrim drejtoresha e AdZM Vlorë, Lore-
la Lazaj.

Për të ndaluar dëmtimin e mëtejshëm 
të monumentit natyror, AdZM Vlorë bëri 
kallëzim në Prokurorinë e Vlorës në nën-
tor 2020, ndërsa në janar 2021 nisi një 
seri shkresash dhe denoncimesh në dre-
jtim të Inspektoriatit Kombëtar të Mbro-
jtjes së Territorit, Bashkisë së Himarës, 
Fondit Shqiptar të Zhvillimit, përfshirë 
edhe policitë e Himarës dhe Vlorës. 
[Lexo korrespondencën e AdZM] Meg-
jithatë, shumica e shkresave mbetën pa 
përgjigje.

“Deri më sot, AdZM Vlorë nuk ka 
asnjë dokumentacion zyrtar që provon 
se këto punime nga ana e subjektit GJI-
KURIA sh.p.k. janë të pajisuara me 
lejet apo autorizimet përkatëse,” tha 
Lazaj në përgjigjen me shkrim. IKMT 
dhe Drejtoria e Policisë së Vlorës i thanë 
BIRN se i kishin marrë informacionet e 
AdZM Vlorë, ndërsa Fondi Shqiptar i Zh-
villimit pretendoi se nuk u kishte mbër-
ritur asnjë shkresë apo e-mail nga ky in-
stitucion me datë 27 janar.

“Nga ana jonë me qëllim vlerësimin e 
punimeve të kryera në zonë po komuni-
kohet me Fondin Shqiptar të Zhvillimit, 
Autoritetin e Planifikimit të Territorit dhe 
të Inspektimit pranë Bashkisë  Himarë,” 
u përgjigj IKMT.Ndërsa zëdhënësja e 
Policisë së Vlorës, Fiorenca Sinani i tha 
BIRN se gjatë verifikimit në terren ishin 
konstatuar punime të kryera jashtë dhe në 
shkelje të kontratës me Fondin Shqiptar 
të Zhvillimit.

“Pas verifikimeve të ndryshme të kry-
era…Komisariati i Policisë Himarë ka 
referuar materialet në Prokurorinë pranë 
Gjykatës së Shkallës së parë Vlorë për 
veprën penale ‘shpërdorim i tokës’, për 
punime jashtë dhe në shkelje të kon-
tratës,” shtoi Sinani. Ndryshe nga in-
stitucionet e mësipërme, drejtori ekzeku-
tiv i Fondit Shqiptar të Zhvillimit, Dritan 
Agolli përsëriti në përgjigjet me shkrim 
se punimet për rikualifikimin urban nuk 
kishin filluar dhe se kontrata ishte në 
pritje të lejes nga KKT. Agolli mohoi 
gjithashtu që gjurma e projektit prekte 
Monumentin e Natyrës dhe shtoi parki-
mi i planifikuar në zonën buferike ishte 
hequr nga projekti.

“[Parkimi] është hequr nga projekti 
për të mos cënuar as në kufi monumentin 
dhe projekti i rishikuar i dorëzuar pranë 
KKT për shqyrtim në mënyrë kategorike 
nuk prek këtë zonë,” pretendoi kreu i 
Fondit.Për banorin e Palasës, Marko 
Daflla, institucionet kanë mbyllur me 
qëllim sytë dhe veshët. “Po që shteti, 
policia dhe bashkia të mos dinë gjë? Të 
hapen kilometra të tëra dhe të mos dinë 
gjë, nuk ka mundësi!” tha Daflla, ndërsa 
ngriti një pyetje thuajse retorike: “Kujt i 
shërben kjo”!                                   BIRN

BIRN: Si po investohen paratë publike për ndërtimin 
e një piste helikopterësh në resortin e Samir Mane

Parkimi parashiko-
het të ketë 144 poste 
për autovetura si 
dhe një numër më të 
kufizuar postesh për 
autobusë, biçikleta 
dhe kamperë

144

Vendi ku do bëhet ndërtimi
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Kulturë

“Shqipëria do të futet në Europë përmes Artit, Kulturës dhe Trashëgimisë. Rikthimi i Teatrit Aty Ku Ishte dhe Siç 
Ishte dhe një Kulturë e aksesueshme për të gjithë, ashtu siç premtoi lideri i opozitës z. Lulzim Basha në paraqitjen e 

programit të Kulturës në sheshin e Teatrit Kombëtar përkon mjaft mirë me kartën e gjelbër të Europës, e cila do të jetë 
sfida e saj në dekadat e ardhshme.” Kjo deklaratë e Aleancës për Mbrotjen e Teatrit i bashkangjitet nismës që Icomos 
dhe Europa Nostra janë bashkuar për të ndikuar në marrëveshjen e gjelbër të një trillion euro të Bashkimit Evropian

Shqipëria përmes kulturës 
dhe trashëgimisë në Evropë
Icomos dhe Europa Nostra, 
në marrëveshjen e gjelbër 
të një trilion euro të BE-së

Shqipëria do të futet në Europë përmes 
Artit, Kulturës dhe Trashëgimisë. 
Rikthimi i Teatrit Aty Ku Ishte dhe 
Siç Ishte dhe një Kulturë e akses-
ueshme për të gjithë, ashtu siç prem-

toi lideri i opozitës z. Lulzim Basha në paraqit-
jen e programit të Kulturës në sheshin e Teatrit 
Kombëtar përkon mjaft mirë me kartën e gjel-
bër të Europës, e cila do të jetë sfida e saj në 
dekadat e ardhshme.” Kjo deklaratë e Aleancës 
për Mbrotjen e Teatrit i bashkangjitet nismës 
që Icomos dhe Europa Nostra janë bashkuar 
për të ndikuar në marrëveshjen e gjelbër të një 
trillion euro të Bashkimit Evropian. Janë ek-
spertët e ruajtjes dhe grupi i lobit që i kanë dër-
guar një “letër të gjelbër” për të vendosur për 
trashëgiminë e Evropës në zemër të politikës 
dhe gjelbërimit të BE-së - njofton “theatrnews-
paper”, më 13 prill, ku medoemos i bashkohet 
edhe trashëgmia kulturore shqiptare, dhe konk-
retisht “dosja” që e la pezull Europa Nostra, për 
Teatrin shqiptar.  Ja artikulli i plotë, e vënë në 
dispozicion nga AMT:

*  *  *
Icomos dhe Europa Nostra bashkohen për të 

ndikuar në marrëveshjen e gjelbër të një trilion 
euro të Bashkimit Evropian. Ekspertët e ruajt-
jes dhe grupi i lobit dërguan një Letër të Gjel-
bër për të vendosur trashëgiminë e Evropës në 
zemër të politikës së gjelbërimit të BE-së.

Një aleancë e një rëndësie potencialisht 
të madhe është krijuar midis grupit të lobit të 
trashëgimisë me ndikim politik Europa Nostra 
dhe Këshillit Ndërkombëtar për Monumentet 
dhe Sitet (Icomos), OJQ e ekspertëve ndërkom-
bëtarë që punojnë për ruajtjen e trashëgimisë 
kulturore. Mbijetesa e ardhshme e trashëgimisë 
kulturore të Evropës dhe suksesi i Marrëveshjes 
së Gjelbër të Bashkimit Evropian që ndërthuren 
ngushtësisht mes tyre janë qëllimet e Letrës së 
Gjelbër të Trashëgimisë Kulturore Evropiane. 
“Vendosja e trashëgimisë së përbashkët të Ev-
ropës në zemër të Marrëveshjes së Gjelbër Evro-
piane”, të cilin ata e filluan së bashku në 22 mars 
të këtij viti. Marrëveshja e Gjelbër është politika 
ambicioze e BE-së, e shpallur nga presidentja e 
saj, Ursula van der Leyen, në nëntor 2019, për 
ta bërë Evropën pa karbon deri në vitin 2050, 
me një trilionë euro financim. Pavarësisht nga 
kostoja ekonomike e Covid-19  këto kohë  dhe 
kundërshtimin e një pakice të vendeve anëtare, ai 
mbetet gurthemeli i politikës së BE për dekadat 
e ardhshme. Dokumenti Europa Nostra / Icomos 
është strukturuar rreth objektivave të politikës së 
Marrveshjes së Gjelbër duke përfshirë energjinë 
e pastër, ekonominë rrethore, rinovimin, lëviz-
jen e mençur, bujqësinë dhe ushqimin, financat 
e gjelbra, kërkimin dhe inovacionin, arsimin dhe 
trajnimin, dhe tani ai është dorëzuar në BE për 
shqyrtim legjislativ. Ai përshkruan se si shfry-
tëzimi i aftësive, njohurive historike dhe intere-
save të sektorit të trashëgimisë kulturore në të 
gjitha vendet e BE do të ndihmonte objektivat 
e Marrëveshjes së Gjelbër. Për shembull, me 
ndërtesat dhe urbanizmin, dokumenti i politikës 
thekson ekonominë rrethore, për të përfshirë 
zejtarë, konservatorë dhe restaurues, arkitektë, 

inxhinierë, menaxherë, pronarë dhe studiues. 
Komunitetet e reja duhet të jenë “të shkelura”, 
si qytetet e trashëgimisë; materialet tradicionale 
duhet të përdoren aty ku është e mundur dhe 
ndërtesat ekzistuese të ripërdoren, por ato du-
het të përfshijnë materialet më të përparuara të 
kursimit të energjisë me bazë bio dhe ndarjen 
e karbonit. Trajnimi i arkitektëve, dizajnerëve 
dhe topografëve duhet të ndryshojë për të marrë 
parasysh këto përparësi, ndërsa politikat e zhvil-
limit dhe rinovimit duhet të jenë në shërbim të 
njerëzve, duke përfshirë komunitetet.

Autori kryesor i dokumentit, i cili u prodhua 
me mbështetjen e Institutit të Bankës Evropiane 
të Investimeve, është avokati amerikan, Andreë 
S Potts, koordinator i Grupit të Punës për Ndry-

shimin e Klimës dhe Këshillit Ndërkombëtar të 
Monumenteve dhe Sites, i cili tashmë ka botuar 
dhe raportin e  rëndësishëm, “E ardhmja e të 
kaluarave tona: Angazhimi i trashëgimisë kul-
turore në veprimin klimatik, 2019” (në faqen e 
internetit të Icomos). Ky raport zbulon sesi po 
udhëheq Icomos atje ku Unesco dështon veç-
mas sepse ka kuptuar që kultura dhe shkenca 
e klimës duhet të bashkohen së bashku për të 
shfrytëzuar fuqinë politike dhe ekonomike për 
të mirën e të gjithëve, jo vetëm të sektorit kul-
turor. Për shembull, nëse Venecia do të duhet të 
mbrohet nga efektet e parashikuara katastrofike 
të ngritjes së nivelit të detit, kjo do të kërkojë 
që të katër forcat, duhet të punojnë së bash-
ku, për një strategji afatgjatë, e cila aktualisht 

mungon plotësisht. Icomos beson fuqimisht në 
forcën komunikuese të trashëgimisë kulturore. 
Ai dëshiron që vendet të bëhen “laboratorë të 
gjallë”, ku nxitet kuptimi i ndryshimit të klimës 
në mënyrë që njerëzit të inkurajohen të punojnë 
më shumë drejt mbajtjes nën kontroll të rritjes 
së temperaturës nën dy gradë Celsius. Kjo nënk-
upton balancimin e faktorëve etikë, ekonomikë 
dhe kulturorë dhe menaxhimin e ndryshimeve. 
Në një botë ku ndryshimi i klimës është ende 
duke u mohuar ose nënvlerësuar nga miliona 
njerëz, Icomos gjithashtu beson se ne duhet të 
përdorim psikologjinë sociale për të ndihmuar 
dhe bindur njerëzit për nevojën urgjente për 
ndryshime të politikave dhe sistemeve sepse, 
“Ka njohuri të mjaftueshme se si njerëzit mund 
të mohojnë rrezikun në mënyrë që të merren me 
ankthin ”. Siç tha Potts muajin e kaluar, “Doku-
menti i Gjelbër i Trashëgimisë Kulturore Evro-
piane synon të integrojë trashëgiminë kulturore 
në veprimet klimatike dhe të frymëzojë mobi-
lizimin e komunitetit të trashëgimisë për vep-
rim transformues klimatik. Mbajtja e ngrohjes 
globale nën 1.5C është shansi ynë më i mirë për 
të kursyer planetin, njerëzit e tij dhe kulturat e 
tyre nga ndikimet më të këqija të ndryshimit 
të klimës. Marrëveshja e Gjelbër Evropiane 
ndihmon për ta vendosur botën në atë rrugë. 
E ardhmja e trashëgimisë kulturore të Evropës 
varet nga suksesi i saj. Në të njëjtën kohë, vler-
at e përbashkëta të Evropës dhe trashëgimia e 
përbashkët ofrojnë potencial të pamohueshëm 
për të ndihmuar në përmbushjen e misionit të 
Marrëveshjes së Gjelbër. Kjo është arsyeja pse 
trashëgimia kulturore është thelbësore për suk-
sesin e Marrëveshjes së Gjelbër Evropiane ”.

Mariya Gabriel, Komisionerja Evropi-
ane për Inovacionin, Kërkimin, Kulturën, 
Edukimin dhe Rininë, deklaroi: “Gjelbërimi i 
trashëgimisë kulturore të Evropës është një do-
mosdoshmëri absolute dhe ofron një mundësi 
një herë në jetë për ta bërë atë më elastike dhe 
më të rëndësishme. “Le të lexojmë, të reflek-
tojmë dhe të shohim Dokumentin e Gjelbër të 
Trashëgimisë Kulturore Evropiane në këtë 
dritë, për të gjetur zgjidhje dhe fusha të për-
bashkëta për bashkëpunim. “Komisioni i BE-së 
mund të jetë i sigurt se nuk do të ecet me ritme 
të ngadalta në këtë premtim sepse aleanca e re 
midis Europa Nostra, e udhëhequr nga Sneška 
Quaedvlieg-Mikhailović dhe Icomos tashmë 
ka planifikuar fushatat e saj për mbledhjen e 
informacionit dhe lobimin në institucionet ven-
dimarrëse të BE dhe qeveritë nacionale.
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Ndryshimi specifik i këtij libri është 
se “Saga e Traboinëve” nuk vjen 
prej një familje të angazhuar poli-
tikisht me Ballin, Legalitetin apo 
ndonjë formacion tjetër nacional-

ist. Traboinët janë një familje normale, patriote, 
por mjaft modeste, një familje krejt e zakonshme 
qytetare, tipike shkodrane, e ardhur në fillim të 
shekullit XX në Shkodër nga malësitë e Hotit. 
Ajo që e bën të jashtëzakonshme këtë familje 
është qëndresa e tyre parballë diktaturës, sasia 
anormale e mllefit, cinizmit dhe hakmarrjes 
primitive komunist që u shkarkua mbi ata djem 
të mrekullueshëm, duke ua hidhuruar jetët 
e tyre e të prindërve”, është ky shënim, ndër 
të tjera, që shkrimtari Agron Tufa na njeh me 
sagën e familjes Traboini, e cila është përm-
bledhur në një libër që pritet të promovohet së 
shpejti. “Saga e Traboinëve nën terrorin komu-
nist”, me autorë Kolec Mirash Traboini dhe 
mbesa e tij, Jozefina Traboini është një rrëfim 
i dhimbshëm, me realizëm, me vërtetësi duke 
dëshmuar rezistencën krenare ndaj diktaturës, 
e frymëzuar shpirtin e lirë. 

“Komunistët shihnin te vitaliteti i kësaj 
familjeje një shembull të rrezikshëm mosnën-
shtrimi, çka do të nxiste dhe familjet e tjera për 
mosnënshtrim. Pra kemi një familje modeste 
qytetare e tradicionale në një ballafaqim mbi 30 
vjeçar me dhunën e padrejtësinë e diktaturës; 
goditja e kësaj familjeje ka qenë e një egërsie të 
pamëshirshme, të papërfytyrueshme: 120 vite 
burg politik, shkatërrimi i të ardhmes, punës, 
profesionit, shpresës; shkatërrimi psikologjik; 
shkatërrimi i dhimbshëm i rinisë së gjashtë prej 
tetë vëllezërve që u burgosën e u riburgosën; 
shkatërrimi dhe i atyre dy vëllezërve të tjerë 
që morën barrën e shtëpisë mbi shpatulla dhe 
të rrihnin rrugët e burgjeve të Shqipërisë duke 
u rënë pas vëllezërve të tjerë që burgoseshin e 
riburgoseshin.”, shkruan Tufa. 

*  *  *
F. Kokomani

Shëtiste i vetëm në atë tarracë. Thojshin:«-
Nuk flet me asnji njeri. Asht i mërzitun nga bur-
gu e jeta e tij». Nji ditë më thotë:- A ma rreg-
ullon këtë strehë kapeleje, si Çapajevi (hero 
simblol i BS, kozak). Ti je vllau I Gjovalinit, 
e njoh në kampin tjetër; kam pi edhe cigare me 
të. Ishte mjeshtër në punime druni. Po ti, sa je 
dënue? - me pyet.

- Gjashtë vjet, - i tham, mandej i tregoj dhe 
për vllaznit e mi. --- Ndërsa unë, 15 vjet, - më 
thotë, - si revizionist. Kam studiuar në BS, 
për gazetari e letërsi. Në teatrin «Balshoj» të 
Moskës unë kam këndue arie operete. Kam 
hapë në Tiranë, me nji shok, emisionin «Shken-
ca dhe jeta» në radio përgjatë viteve 1960-62 

nji emision shumë të bukur, në atë kohë, për të 
gjithë njerzit, që e donin kulturën. 

Po ta shikjojshe ndër rroba, ishte i papër-
fillshëm, por nën ato rroba fshihej ditunja e 
guximi intelektual, që xhaxhi nuk e pëlqente.. 
Ishte vlla me gjeneralin Kokomani, që ishte 
në burg dhe ma vonë, u pushkatue edhe ai, si 
Fadili. Ishin të burgosun,të dënue për fjalët që 
ia kishin përplasur në fytyrë udhëheqjes tonë, 
për nji mori gjansh. Për «luftën eklasave», poli-
tikën, vorfninë dhe gjendjen ekeqe që sundonte 
në vendin tonë gjatë pushtetit të Enver Hoxhës. 

Ishin mbushë burgjet anekand vendit dhe do 
u mbusheshin akoma, siç provoi koha me spas-
trimet, që bante here mbas here ,tue pa andrra e 
sajue anmiqësina ndaj vetes së tij. 

«Burgjet tregojnë dhe janë peshorja, se sa 
demokraci ka nji vend, sa i lirë asht ai pop-
ull, çfarë integriteti moral ruan në vetvete, për 
familjet dhe shoqërinë. Shumë vetëve u kus-
htoi shtrejtë kjo kundërshti ndaj sistemit; nuk 
e patën të kollajtë. Ata mbijetuan në sajë të 
kurajos që patën. Por disa tjerë, sistemi i goditi 
mizorisht, i shembi, për të mos u ngritë ma. E 
këta nuk ishin pak, por 1/3 e kombit shqiptar, 
që kaloi në forma të ndryshme. Shembull nega-
tiv për të gjithë Europën e ma gjanë.

Gj. N. 
Për të dytën herë provon dhe realizon, mba-

si kishte ba 5 vjet burg për arratisje, në moshë 

të vogël. Provon dhe realizon arratisjen e tij 
në Liqenin e Shkodres, ndonëse i rujtun nga 
prozhektorët, që ndriçonte liqenin anëekand; 
iruejtun prej motorrskafit, plus spijujve, që ish-
in kudo në atë vend. Ai noton, në këto kushte 
guximi, 9 orë 30 minuta, duke përshkrue qoshe 
m’qoshe këtë hapsninë të liqenit, që po ta 
shohësh me sy, lodhesh, pa asnjë mjet ndihmës. 
Asht jetë a vdekje! Guximi i veçantë, që e bajnë 
vetëm ata, që janë ma tepër se me kurajo. Ishin 
frymëzues për të gjithërininë e Shkodres këto 
ngjarje. Gjithë qyteti i diskutonte dhe për këto 
ngjarje u thonin të zotët e Shkodrës. Sigurimi 
mashtronte popullin,tueu thanë, se e kemi kapë 
e djegë në breg të liqenit të, si ekam theksue 
ma parë në rrëfim. Nana e tij mbante jazë (ve-
lin e zisë) për djalin e saj. Ishte me nji shok, i 
cili u kap dhe u dënuë 15 vjet burg (L.M). Ata, 
megjithse janë diktue nga rojet e kufinit në Liq-
en, edhe njashtu,u kanë shpëtue e kanë dalë në 
Jugosllavi.

Puna në Rrobaqepësi
Vazhdoja punën në galeri, si vagonist (kisha 

thye do koka baromine) dhe nuk kishin interes. 
Më thotë përgjegjësi: 

- Mos del në punë as sot, as nesër. Don me 
qepë komandanti nji xhaketë. 

Unë shkova në Rrobaqepësi dhe fillova. Ajo 
punë më zgjati dy atre ditë. Në çdo dy javë, 
komandanti bante ndëshkime me nga 30 ditë 

birucë, për këdo që ia raportonin atij, sidomos 
për mungesë në punë. Më thërret edhe mue në 
këtë raport. Thashë me vedi: «30 I hangra nji-
herë, tash edhe të tjera». Paraqitem.

- Prap ky!? …Nuk zuri mend me ato të 
parat? As të dytat e të tretat? Pse, pse nuk ke 
dalë në punë tash 3 ditë?

- Qepa xhaketën tuej, - i tham. 
- Xhaketën time e qep Rrobaqepësi jonë!
- Ai nuk din me e punue, - ndërhyn Përgjeg-

jësi, - dhe e kam ndalue unë Kolecin, për këtë 
punë. 

- Hajde me mue në rrobaqespsi!
I shkova mbas. E pyet atë, rrobaqepësin: 
- Cili e qep xhaketën time teme, ti apo ky 

këtu? 
- Unë jo, asht që e ka qepun, - i thotë puntori. 
- Çfarë je ti, rrobaqëpës? - më pyeti? 
-Po.. 
- I ke ba disa ditë biruce këtu, më duket. 
- Po, i kam ba 90 ditë, gjithsejt, deri tani. 
- Shpëtove! Mos del në galieri ma, por rri 

këtu, në Rrobaqepësi, - thotë. 
- Ai, në galeri, nuk asht zanati jem, ndërsa 

ky i Rrobaqepësit, po…
- Do ta shofim, - më tha. 
Që atë ditë, unë fillova punë aty. Sa mbarova 

xhaketën e tij, me solli vajza e djali i tij me qepë 

E gjithë familja Traboini kaloi 120 vite burg politik në shtetin dictatorial të Enver Hox-
hës. Gazeta “standard”, me të drejta autori, boton historinë e rrallë të persekutimit nga 
libri “Saga e Traboinëve nën terrorin komunist”, me autorë Kolec Marash Traboini dhe 
mbesa e tij, Jozefina Traboini. …Për gjithë kalvarin dhe dëshmitë e familjes Traboini 
është koha e duhur për të marrë nderimin nga institucioni më i lartë i shtetit, Presidenti

Rrëfimi i Kolec M. Traboinit: 
Si u njoha në burg me dijtarin 
dhe artistin që ka kënduar në 
teatrin “Balshoj” të Moskës
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uesë, policë e sejcili takoheshe me mue. Unë 
u rrijamë gati ktyne të komandës së burgut, se 
ato e shikjoshin këtë punë ma shumë. Xhelozi 
(Se mos po na e marrin ata Kolecin). Por kreno-
heshin me mue...«Ia, ne»,- thojshin. Puna më 
pati sukses, po edhe ndera, që baja me gja të 
tyne...Secili donte të më lehtësonte; më ndig-
jonin për ndonji rast dënimi me të burgosunit, 
për ndonji takim me famijarët,jashtë radhës, 
etj. Shkojsha në Brigatë e i thojsha:«ti eti, e ti... 
m’i sillni këta pantallona, që t’i riparoj gratis 
(pa cigare). Komandanti po transferohej dhe po 
kërkon të më marrë me vete. 

Kjo u ankue në Ministri dhe unë mbeta aty 
prapë.

Erdhi komandanti i Ri
- M’i nep 2 m astar për gjips.
-Ato bajnë 10.000 lekë, - tham, - e ju, të 

dënoni 1 deri në 2 vjet burg. Kërkoja Shefit të 
Prapavijës. 

- Ti je shef! A ma jep. Unë ia nepsha. Të 
gjithëve aa bajsha nganji nder. Punoja derinë 
1 e 2 të natës, i vetem, dhe fleja poshtë, në 
kapanon, më të tjerët, të burgosun, që u çojshin 
në 5 të mëngjesit për punë, si unë dikur me ta. 
Filluen të më bien punë të ndryshme (tinzisht), 
edhe nga shtëpitë etyne. Shpesh herë Shefi i 
Prapavijës me pyeste: 

- A të bien në qafë ndonji polic?Më trego, se 
i ndreqë unë ata.Askujt mos i prano, pa dorën 
time, kushdo që kjoft, komandant, komisar, etj. 
Ke 1 milon e gjysë mall në ngarkim dhe s’ashte 
vogël për ty kjo shumë. Dënohesh me burg, 
nëse del deficit. 

- Ndoj gja edhe ia baj ndokujt, që më bjen në 
sedër, por nuk kam kohë; gjithëkëto uniforma, 
që dalintë tana nga duat emia, - i thoja. 

Shefi ishte shumëi drejtë e i përpiktë; ed-
inte, se kërkojnë nga unë. Asnjiherë nuk më 
kërkoj gjapër vedi, si shef. Operativi i Rrësh-
enit me njofti dhe u prezantue me mue. I bana 

uniformën civile (jashtë rregullit), mbasi më 
kërkoi edhe disa gjana tjera, për fëmijë. Dhe 
iku me transferim në nje vend tjetër në Rrësh-
en. Në vend të tij, vjen nji tjeteër, i ri, që më 
thotë me i ba uniformën shpejt, bashkë me nji 
tjetër civil, - doktori i kampit për oficerat. Që 
të dyve ua qepa dhe mbas njijave, u veshën e 
morën detyrën në Kamp, Spaç. Ma vonë erd-
hën studenta nga shkolla e Bashkueme, Shefa. 
z/shefa, etj.Të gjithë kalonin në dorën teme në 
fillim dhe u çuditeshin për kushte eburgut. 

Nji ditë vjen Drejtori i Burgjeve të Shqipisë 
S.M. E bien në Rrobaqepësi, të shoqnuem nga 
gjithë suita e Degës së Brendshme, ashtu dhe 
nga Komanda e Spaçit. Më pyet: 

- Si të quajnë? Kolec Traboini.. 
- Çfarë e ke Gjovalinin? 
- Asht vllau, - përgjigjëm. 
- Asht shumë mjeshtër, - thotë ai. - Po tëis-

hanë Degën e Shkodrës, këta djelm nuk di t’i 
fusja kurrrë në burg. 

Sheh uniformën me kupona varun. 
- Po ky, apunon mirë? Paska gjithë këtë 

punë! A e din se asht e para herë, që nji rrob-
aqepës burgu, qep uniformën e Policisë dhe të 
kampit kopmlet? A do m’I qepësh edhe mue nji 
palë killota (se janë të vështira)? Ku ke punue 
ma parë?

- Në Shkodër, qysh 16 vjeç; kam pasë në Ti-
ranë, nji profesor nga Dibra, - i tham. 

Ky enjifte, se ishte nga ai vend u ju ba qefi. 
Këta të kKomandës i thanë, se Koleci asht 
shumë punëtor dhe jemi të knaqun nga puna 
etij. Po ashtpak nervoz dhe kalon… 

I kërkova Shefit tem, që mos të më kontrol-
lojë policia në dyqanin, si nëçdo vend tjetër, 
sepse kur më kontrollojnë, më thonë: e du ko-
stumin nga ky e ai stof. Po të duash hajde vetë 
e bane kontrollin. Unë kam edhe sekrete pref-
esionale. 

Dojsha me hjekë qafe disa, që nuk i dojsh, 
se mshefsha librat e ndaluem të shokëve.

pantallona, kostum e s’m’u lshue dera ma, si 
i thonë, qyl, pa lekë, pa pullë. Mbas do kohe 
më thonë Komandanti, Komisari dhe Shefi i 
Prapavijës:

- A mundesh me qepë uniformën e Policisë 
së Burgut? 

- Me këto kushtu jo, - u tham. - Ajo don 
punëtorë, makina qepëse e jo kështu, më këto 
kushte. 

- Ti sigurojmë na, tëgjitha që duhen. 
- Duhen rrobaqepësa të tjerë, të kualifikuem, 

se asht uniformë. - Gjeji këtu rrobaqepsat, në 
kamp! 

- S’kapër ktë punë, - i tham. 
- Do kërkojmë në burgje të tjera. 
Më ndërtuen nji barakë jashtë oborrit të 

kampit, nën ushtarë që rujshin natë e ditë kamp-
in. Më prune nji rrobaqepës nga burgu i Vlorës. 
Njie gjeta vetë, si besnik, për ta ndihmue. Ma 
mbushen atë vend me stofna, astare e të tjera 
materiale. E më thonë:

- Shikjo, për çdo cm do të përgjigjësh me 
burg, po të dale gja mangut. Listën emnore e ka 
Komandanti. Asht sekret…Nuk do t’i punojsh 
askujt, pa lejen time, si Shefi i Prapavijës; çdo 
gja me lekë, me faturë. 

Punoja natë e ditë uniformat etyne. M’u 
afruan shumë, secili për vedi kërkonte shoqni 

(me anmikun, që isha unë).
«Ma ban civil kostumin, se ekam edhe nji 

në shtëpi». Të tjerët: «Ma qep për vllanë; ma 
nep copë; mos ma ban pantallonin killot, por të 
leshuem; etj. Të gjitha jashtë rregullit të punës 
e në kundërshtim me ato, që më tha Shefi, në 
porosinë eparë. Të gjithëve mundohesha me 
ua plotsue dëshirat, pa dëmtue vedin, në nor-
mativë të materjalit. Brenda pak kohe, me 
parët e grumbulluara nga kursimi, Komanda 
blen televizorin e parë. Nuk shkoi shumë, po 
kërkojnë edhe Dega e Punëve të Brendshme, 
Rrëshen, qepjen e uniformës së Policisë. Kjo 
ishte edhe ma e vështirë, për faktin se ato ishin 
që nga kryetari e deri tek polici, ndër ta, ishin 
kostume civile dhe pune, melloje të ndryshme 
e cilësie,sipas gradave e detyrave. Nuk më py-
etën shumë a mundem a s’mundem. Nuk zgjati 
dhe erdhi makina ZIS me policë nga e gjithë 
Dega e Punëve të Brendshme, Rrëshen. 

I vuna në rresht, të gjithë, sipas gjatësisë, për 
t’u marrë masat, secilit. Njenit nuk i pelqeu ky 
rreshtim e tha:

- Po na ven në rresht anmiku!
- Apo rrin urtë, se po mbetesh edhe pa kos-

tum, - i përgjigjem. Kisha fillue të mos i bind-
em, as të mos i përfill disa prej tyne. Erdhën 
komandantë, komisarë, shefa, operativë, het-
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CMyK

PRINTO ME NGJyRA CMyK

Fjalëkryqi i “Standard-it”

Fjalëkryqi pa skemë

HORIzONTALE
1. Janë kapo kozakë.
  -Sefte pa binjake.
  -Mund të jenë cigaresh.
2. I takojnë fituesit
  -Agjenci Civile Polake
  -Inicialet e Asimov.
  -Bëhet kundër vendimit 
të gjykatës.
3. Ishin ushtarët e Pirros
  -Rruga e Molnar.
  -Ceyloni tani.
4. Mbarojnë fare.

  -Inicialet e Morata-s
  -Kështu thuhet se janë 
ndërtimet shumë luksoze, 
monunentale.
  -Alexandre i Konti i 
Monte-Kristos
5. Është i sëmuri i keq
  -I deshifroi Champollion
  -Pak iniciative.
6. Jo atë
  -Është instrument tipik 
rus me tre tela.
  -_King Cole.

7. Aktualisht kryesojnë
  -Vesh dhëmbët.
  -Ekstreme në gabime.
  -Frank piktor amerikan.
8. Dikur merrej me du-
vak.
  -Instiutucione Urbane 
Ndërtimi.
  -Ai dhe ai.
  -Këndohet në opera
  -Kështu fillon praktika.
9. Parashtesë për shumë.
  -Norma pa çifte.

  -Vërteton firma.
  -Ente Ekonomike.
10. Është e dollarit në tre 
filna të famshëm të Ser-
gio Leone-s.
  -Pak akademike.
  -Përdoren kundër ma-
laries.
11. Emri i Idromenos.
  -Ka një shpejtësi fan-
tastike.
  -Janë godina në minia-
turë.

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

Duhet të nxini 48 kuti

VERTIKALE
1. Pak stabilitet.
2. Eshtë muzikë korale.
3. Thurman e Batman & Robin.
4. Në kokë të autorit.
5. Ka një shpejtësi fantastike.
6. Emri i Magritte.
7. Inicialet e Bunuel.
8. Qytet Italian.
9. Mbyllin njw princip.
10. Ishte Merkuri i grekëve
11. Ishte kryeqendra e Epirit.
12. Privohet nw... burg.
13 Port në Jemen.
14 Fillojnë daljen.
15. Një despot. 
17. Janë atomike ato si  Chernobyl.
21. Organizata Autonome Sindikale.
22. Pak dihatëse. 
23. Një Clarence te Milan.
24. Hajduti i... Maurice Leblanc.
25. Jeta në... curriculum.
26. Një camay për të larë.

27. Në kurriz të Rigoletto-s.
28. Janë vajza në... pistë.
30. Ishin edhe oreada.
31. Ishin fis ilir.
32. Një lojë me games.
35. Tikaram këngëtare.
37. Fillojnë për të zbuluar krimine-
lin.
39. larat pa binjake.
40. Një favor.
41. Një Esat regjisor.
43. Sorvino aktore.
44. Inicialet e Asimov.
45. Shkroi I huaji.
41. Ndajfolje vendi me... lekë.
55. Eshtë enë... kuzhine.
56. Eshtë i vetmi... për orar.
57. Kishte shemër një Agar.
59. Një pjesë e tutelës.
61. Memoria në computer.
62. Kupën pa ekstreme.
63. Ruajnë pa ujë.
65. Eshtë letra në mëngë.

Zbavitje

12. Gaudí që që 
arkitekt i famshëm.
  -Është leader total-
itar.
  -Është anestetik.
  
VERTIKALE
1. Jetojnë në botën 
e re.
2. Kujt i luan... është 
në telashe.
  -Howard regjisor.
3. Ai i zi është nafta.
  -Në fund të vitit.
  -Gjysmë spiune
4. Një gjuajtës 
francez.
   -Kishte mbret Nel-
eun.
5. Egoyan regjisor.
  -Një lokal me shumë 
cowboys në far west.
6. Ndërmarrje Auto-
nome Tiranë.    

  -Human Body Mod-
el.
  -Tare te Lazio
7. Një verë në Paris.
  -Zanore për militant.
  -Kështu fillon jeta.
8. Federico regjisori i 
Ginger e Fred.
9. Ka shumë manome-
tra
10. Otero që thirrej La 
Belle 
  -Inicialet e Kerr që qe 
aktore.
11. Duhet mjekuar.
  -Tatum që qe pianist
12. Është sundim i një 
grushti njerëzish.
13. Janë aristokratë.
  -Artet pa re.
14. Paguhet për shërim
  -Mbyllin një dyqan.
  -Qendër në kaos
15. Kështu thirrej Ei-

senhower.
  -Oskar Kokoschka.
16. Janë në gjyq.
  -Mund të jetë mbi xhi-
ro
17. Pak aparaturë.
  -Williams teniste.
18. Është i drejtë në 
skuadër.
  -Janë këngëtaret si 
soprano.
19. Kështu thirret 
Agüero.
  -Janë litarë të 
Tarzanit.
20. Është vitaminë B1.
  -Matet pa kufij.
21. Të parat në Am-
sterdam.
  -O’Toole që qe akr-
tor.
22. Markë ore.
  -Kështu fillon reforma.  
-As unë as ai     

 Përgjigjja e fjalëkryqit të kaluar

HORIzONTALE
1. Eshtë formacion me gjuajtes bom-
bardues.
8. Kirshner aktore.
10. Jane edhe ato tw peshkut.
16. Kërcimi me pareo.
17. Një ishte edhe Boris Godunov.
18. Lumi ku ra Fetonti.
19. Pak anakronike.
20. Një pjesë e iniciativës.
21. Lumi i Shçeçinit.
23. Shkroi Neveria.
25. Teket e një vatre.
26. Paris në... futboll.

28. Një notë për fat.
29. Eshtë dëshirë... fikse.
31. Janë lëvizjet për dribbling.
32. Senator i... shkurtër.
33. Pak titanike.
35. Teptisur pjesërisht. 
36. Eshtë gravitet.
37. Pak hemoglobinë.
38. Qe mbretëreshë e ostrogotëve.
42. Eshtë aparat për të matur këndet.
46. Qe komik i famshëm francez.
47. Tre të parat në Arlington.
48. Fundi i... Hamurabit.
49. Përsëriten në kala.

50. Një pjesë e aparaturave.
52. Një lloj njeriu.
53. Pak elegante.
54. Ishte manifesti i Marinetti-t.
58. Damon aktor.
60. Janë të mëdhenjtë.
64. Një kapele kashte.
66. Mbetur në bisht.
67. Eshtë prift që... bekon.
69. Heather showgirl.
70. Ramazzotti i muzikës.
71. Një Fe në New Mexico.
72. Kantautor italian.
73. Film i Luc Besson.

 Përgjigjja e fjalëkryqit të kaluar


