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NEWSBOMB.al 
do të jetë BOMBË! 
Pse na duhet 
kjo REVISTË

 | Nga ANILA BASHA

“Je e çmendur”? Më pyeti në mënyrë retorike një 
kolegu im ndërsa po i tregoja gjithë pasion idenë 

e publikimit së revistës NEWSBOMB.al, si një hapësirë 
komunikimi të përmuajshme me investigime, reportazhe, 
intervista, dossier, kulturë, art, sport e argëtim.

Isha gati pa frymë ndërsa shpjegoja me duar e me fjalë 
se ç’do të thoshte për ne gazetarët, shfletimi i një gazete 
e reviste, për të pasur në brendësi informacione që nuk i 
gjen ndërsa shkon poshtë e përpjetë me gisht në ekranin e 
vogël të celularit, për të parë se ç’kanë shkruar në facebook, 
twitter apo ç’foto janë hedhur në Instagram e Tik Tok.

Hapësirat e komunikimit janë shtuar shumë gjatë 
kësaj dekade, me social media, apo median online. Vetë 
Newsbomb online përpiqet tash 6 vjet, për të sjellë te 
lexuesit informacionin e fundit, ngjarjet në kohë reale, por, 
pa u dhënë një orientim për të ndarë se cili informacion 
është më i vlefshëm e që ndikon drejtpërsëdrejti në jetën 
e tyre, e cili informacion, është argëtues.

Kemi kaq shumë nevojë për të shfletuar faqet e një 
reviste, të shohim një shkrim të kompletuar me dokumente, 
intervista, burime që citohen dhe ata që duan të ruajnë 
konfidencialitetin; kemi shumë nevojë të dalim jashtë 
kornizave të një lajmi me tre paragrafë të cilit i lexojmë 
vetëm titullin që jo në pak raste është i ndryshëm nga 
përmbajtja e tekstit (të kuptohemi, kjo ka ndodhur edhe 
te newsbomb online dhe ne përpiqemi ta korrigjojmë).

Ndaj revista NEWSBOMB.al që vjen sot në duart e 
lexuesit, si një revistë e përmuajshme, me 80 faqe, do 
na japë pak nga të gjitha këto. Për aq sa mundësi dhe 
buxhet kemi.

E dimë që do të përballemi me vështirësi, më së shumti 
financiare. Por unë jam shpresëplotë, se lexuesit, nëse do 
t’u japim një produkt të mirë, do të jenë kontributorët 
kryesorë të suksesit.

Në këtë rrugëtim, do kemi nevojë për kontributin e të 
gjithëve, me vërejtjet dhe sugjerimet e tyre. Ndaj kemi ndarë 
me ju postën tonë elektronike dhe numrat e telefonit, të 
na shkruani, e të bëheni pjesë e jona.

Dhe në mbyllje do citoj një tjetër koleg timin që më 
sugjeroi: “varet se ç’profil do t’i japësh revistës: nëse në 
fokusin tënd nuk do jetë Rama, Basha dhe Veliaj, zor se 
do të kesh sukses”.

Në fakt, nuk është se zgjohemi me një plan se kujt do 
“t’i biem sot”. Në këtë revistë, do të gjeni nga të gjitha: këtë 
numër e kemi filluar me historitë e një kryebashkiaku që 
sipas KLSH e ka bërë baltë; e vazhdojmë me përplasjet e 
nëndheshme brenda PS, e ju bëjmë një prezantim ndryshe 
të qeverisë së re; Nga kronika kemi zgjedhur një temë jo 
pak të diskutuar për trafikun e kokainës në vend; Investigimi 
ekonomik vjen për miliardat e humbura nga “ari i zi” i 
Shqipërisë e për personazhe, kemi zgjedhur Visar Zhitin e 
Ori Nebiajn; deklasifikimi i dosjes së TVSH na sjell historitë 
me spiunë mes gazetarëve në kohën e komunizmit, me 
dëshmi të kohës dhe të sotme; ndërsa krizën e së djathtës, 
na e tregon shumë mirë politologu Afrim Krasniqi.

Ne pritëm këtë vit afganët në Shqipëri, por në ’91, 
nëpërmjet dokumenteve dhe fakteve të kohës, gazetari 
vlonjat Ergys Alushi na tregon eksodin e vështirë; Ndërsa 
Esmeralda Keta na sjell të pathënat e biznesit të “after 
school” në Shqipëri; Superliga ka filluar prej 10 ditësh, 
ndeshjet e para të futbollit kanë dhënë pikët e para, por a 
e dini sesi paguhen lojtarët tanë? Gazetari Retin Toka na 
sjell një investigim për superligën shqiptare…

Pra, keni ç’të lexoni plot kuriozitet. Falenderoj stafin që 
punoi me përkushtim për realizimin e këtij numri të parë. 
E po ashtu, falenderoj edhe ato biznese që na besuan 
partneritet që në krye të herës, pa e parë ende produktin 
në treg.

Nuk do t’ju zhgënjejmë.
Faleminderit!

www.newsbomb.al
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KRYEBASHKIAKU
PËR SPAK…
ABUZIM MBI 15 MILIONË EURO
NË TENDERAT E TRE VITEVE

Armando Subashi, Kryetar i Bashkisë Fier
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Ditëlindja e 47-të në fillim të shtatorit nuk e ngrohu 
aspak. Lulet po i vërshonin në zyrë nga të katër 

anët, dashamirës që u kishte bërë “goxha ndere” e 
kishin rënduar dorën. Por edhe pse ishte përpjekur 
të rregullohej që në pikë të mëngjesit, asgjë nuk e 
ndryshonte gjendjen e rënduar psikologjikisht që e 
mundonte prej janarit. As ecejaket në zyrën përballë ku 
rrinte vetullngrysur kryetari, nuk e qetësonin. 

Shtëpia ishte kthyer në vend diskutimi të ethshëm me 
bashkëshortin inxhinier, jashtë syve të dy fëmijëve, vajzës 
së rritur dhe djalit që sapo ka përfunduar gjimnazin. 
Cili do të jetë fati i saj? Çfarë kishte bërë që të vihej me 
shpatulla pas murit?

I shoqi përpiqej ta qetësonte. I thoshte se nuk kishte 
ndodhur asgjë. Thjesht, kishte qenë një “ushtare e 
bindur”. Eh, - mendonte me vete. E bindur, dakord…
po deri ku? Deri kur? 

I njihte vetes merita të bërjes mirë të financave. Që 
kur mbaroi shkollën e lartë në 1996 në shtet, në degën 
financë - kontabilitet, nuk e kishte ndarë nga dora as 
lapsin e letrën, as makinën llogaritëse. 

E filloi si rrallëkush karrierën si financiere në Albetrol 
sapo doli nga bankat e shkollës. Fillimisht, specialiste për 
4 vjet, e mandej, deri në 2015-ën, për 15 vite me radhë, 
me detyrë Drejtoreshë e Përgjithshme e Financave të 
kompanisë shtetërore të naftës, më e madhja në vend. 
Me pak ndërhyrje e me pak miq, aktiviteti profesional 
lulëzoi gjatë qeverisjes së PD. 

Mendonte se kur të vinte e majta në pushtet, do 
ta vinin me shpatulla pas murit. Por nuk ndodhi gjë; 
përkundrazi në 2015, kryetari i sapozgjedhur i bashkisë 
së Fierit, Armando Subashi, e mori menjëherë në punë 
te drejtoria e Financës. Dy vite shërbeu si drejtoreshë 
financash, dhe për punë të mirë, në 2017, u “gradua” 
në postin e Zv.kryetares së Bashkisë.  

Për karrierën e vajzës që hyri në administratë si 
një studente e sapodiplomuar dhe pa shumë ecejake, 

krijoi familje, lindi fëmijët, i rriti, e po i shkollonte, më 
mirë se kaq s’mund të ndodhte. Gjithë këtë udhëtim të 
shkëlqyer po e prishte…, çfarë? Devotshmëria…Ushtarja 
e bindur…Po, po…

Juristët e KLSH që kishin zbritur për kontroll në 
institucionin e bashkisë së Fierit përgjatë vitit 2020, e 
kishin thirrur me dhjerëra herë në zyrë. I kërkonin letra, 
dokumente, sqarime…ca i mbante mend, ca nga frika, as 
nuk i kujtonte. Ata njerëz “të leshtë” mendonte me vete, 
kërkonin t’ia fusnin. Me të vetën, nuk kishte bërë asgjë. 

Por me kontrollin, sipas ekspertëve të KLSH-së që 
kishin shkuar për auditim të tenderave të 2018, 2019, 2020, 
nga 79 tendera të audituar, Enkelejda Peshkëpia 
rezultonte kryetare në 63 prej tyre. 

Dhe në 63 tendera, vetëm 10 ishin të rregullt, 
53 të tjerë, sipas raportit të KLSH, ajo si kryetare 
e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave mbante 
përgjegjësi direkte, deri në ndjekje penale, 
për abuzime me fondet e buxhetit të shtetit 
në vlerën e miliona e miliona e miliona lekëve. 

E kur në mbrëmje ndiqte lajmet pompoze 
në televizione, sesi kryetari i Bashkisë së 
Lushnjes Fatos Tushe “e hëngri” për një 
tender 24 milionë lekë e nuk po del nga 
burgu me gjithë pretendimet e veta 
shëndetësore, shqetësohej akoma më 
shumë: Ç’do bëhet me mua?

SHFAQET KRYETARI 
T’A QETËSOJË, APO 
T’A SHQETËSOJË???

Armando Subashi, kryetari 
i bashkisë së Fierit, zgjedhur në 
mandatin e parë në vitin 2015, nuk e 
kishte të thjeshtë për vete. Përpiqej 
të qetësonte nënkryetaren, së cilës 
i kishte besuar çdo procedurë, 

IN
V

ESTIG
IM

Kur dikush ndihet i fuqishëm dhe i paprekshëm në PS, Edi Rama e ka çelësin 
për t’i kthyer të zgjedhurit me këmbë në tokë. E provoi fillimisht Saimir Tahiri, 
u pa se ç’ndodhi me Fatmir Xhafën e më tutje me Ditmir Bushatin. Prova e 
fundit, ishte zhveshja nga përgjegjësitë e mëdha të Taulant Ballës që nuk 

mund të mbante “dy kunguj në një sqetull”. Armando Subashi po vendoset 
në radhë para një sprove të vështirë. I zgjedhur si anëtar i forumit më të lartë 

vendimmarrës në PS, ai do të jetë më i godituri në PS, nësë SPAK fillon hetimet 
për kryebashkiakun pas dorëzimit në këtë institucion të raportit të KLSH-së

Enkelejda Peshkëpia
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çdo mesazh, çdo urdhër të pashkruar…Kishte hallin e 
vet, por dhe të sajin. Nëse Enkelejda tregonte sesi ishin 

bërë tenderat, “e mori ferra uratën” mendonte, 
me vetullat e ngrysura, me humor të prishur, 
e me gërr-vërret që po e përndiqnin që kur 
Petro Koçi, i komanduar në detyrën e kryetarit 

të PS në Fier, hapi gojën, e mori zjarr “si pushka 
e jevgut” për të denoncuar tentakulat e krimit 

dhe procedurat mafioze në marrjen e tenderave 
publike më të mëdha në këtë institucion.

Subashi mendonte: ky kodosh Petro, ka 
ndonjë urdhër nga Rama për të më sulmuar? Ka 

marrë vesh gjë për raportin e KLSH? Apo gjithë 
këtë situatë ia shpikte mendja e vet gjoja prej të 

ndershmi, meqënëse u bë nami për votat skandaloze 
të Fierit dhe mosarritja e objektivave zgjedhorë?

Kur në 2 shtator u paraqit në Asamblenë e PS, kishte 
bindjen se kishte lobuar fort për të ruajtur pozitat në 

parti. Në një anë qëndronte vetë ai; Petro, ishte vendosur 
disa rreshta më tutje. Kur Edi Rama i lexoi emrin për 
ta propozuar në kryesinë e PS, kuptoi se gjithçka që 
Petrua kishte ngritur, nuk vinte nga kryetari. Ky i fundit, 

po e vlerësonte maksimalisht, duke e propozuar në 
forumin më të lartë vendimmarrës të partisë. Por, një 

hall e kishte pas kësaj mbledhjeje. Rama ishte ai 
që kur dikush fuqizohej, i priste krahët: kështu 

kishte ndodhur me Saimir Tahirin më parë, 
njeriu besnik i Ramës; vijoi mandej me 

Ditmir Bushatin…I fundit, siç e tregoi 
Asambleja, ishte Taulant Balla. Sa më të 

paprekshëm të konsideroheshin, aq 
më thjeshtë i lëshonte kryetari…

Ndaj pas propozimit, duhet të 
lëvizte vetë për të siguruar 
prezencën në kryesi.

Armando Subashi nuk 
është i pa-ditur. Ka qenë 

jurist, një ndër më të mirët 
që kish pasur vendi (madje e 

ruan këtë status). Hoqi dorë nga 
drejtësia (pasi punoi prej vitesh si 

kryetar në Gjykatat Mallakastër e Fier, 
bile, deri tek posti i anëtarit të Këshillit 

të Lartë të Drejtësisë), në vitin 2009, kur 
PS e afroi pranë vetes, për ta ulur në karrigen 

e parlamentarit.  Para këtyre zhvillimeve, pati një 
eksperiencë të tmerrshme me ish-Presidentin Alfred 
Moisiu në 2004, kur ky i fundit nuk e dekretoi për në 
Gjykatën e Krimeve të Rënda pas “informacioneve 
të besueshme për korrupsion” nga agjencitë 
ligjzbatuese të shtetit shqiptar, (SHISH). Dokumentet 
mund të dilnin në media, ashtu sikurse u përhap me 
shpejtësi dhe ky informacion. Ndaj e gjeti strehën 
tek politika. Kur Rama e thirri për ta kandiduar 
në Bashkinë e Fierit në zgjedhjet lokale të 2015, 
nuk u mendua dy herë.

Ndaj për ligj, nuk ia hidhte njeri. Për “maliq”, 
ishte vetë. Kishte në dorë edhe gurin, edhe 
arrën. Kishte mundësi që me buxhetin vjetor 
prej gati 17 milionë eurosh (sipas vitit 2021), 
por të shtrirë vit pas viti, të bënte punë, dhe 

INVESTIGIMI

Faksimile 
nga raporti i 
KLSH-së
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të kryente edhe ndere.
Puna do bëhej, se ishte urdhëri i Edi Ramës për të 

transformuar të gjitha qytetet e Shqipërisë. Nderet, 
dinte t’i bënte vetë. Që nga 2015 kur mori detyrën, 
nuk e vriste shumë mendjen; bile e mendonte veten të 
plotfuqishëm, të paprekshëm, qofshin këta ekspertët 
e Kontrollit të Lartë të Shtetit. Kishte miq gjithandej.

Raporti i parë i KLSH, mbërriti në bashki për oponencë 
në janar 2021. Ishte bombë. Në vitin 2019 ekspertët e 
KLSH kishin nxjerrë abuzime me fondet, në afro 500 
milionë lekë (të reja), ose afro 4 milionë euro; për vitin 
2018, auditimi konstatoi se në 31 tenderat e 
zhvilluara nga Bashkia, kjo e fundit, kishte 
shkelur ligjin me të dy këmbët për të 
bërë specifikimet e tenderave, që në 
shumë raste, ekspertët vlerësojnë se 
kanë qenë të paracaktuara, dhe në 
25 raste firmat që kanë përfituar 
fondet publike, nuk duhet t’i 
merrnin këto tendera, sepse 
nuk plotësonin kriteret. Dëmi i 
llogaritur ishte afro 568 milionë 
lekë të reja, apo 4.5 milionë euro; 
në 2020, KLSH auditoi 23 tendera, 
dhe doli në konkluzionin se dëmi 
ishte 631 milionë lekë, apo 6 milionë 
eurove afërsisht.

Por dhe këto nuk e shqetësonin. Sepse 
në fund të fundit, në cilësinë e kryetarit të 
Autoritetit Kontraktues, kishte nxjerrë urdhëra, kishte 
krijuar komisione e kishte marrë firmat e punonjësve.

Ajo për të cilën po mendohej seriozisht kishte 
të bënte me shkeljet që i përkisin direkt atij, në 
tendera me vlera të mëdha financiare, ku në mënyrë 
të qartë dhe e shkruar e zeza mbi të bardhë citohej 
se:…”Eshtë përgjegjësi e kryetarit të Bashkisë Fier 
z.ARMANDO SUBASHI dhe Administratorit të 
Përgjithshëm, z.FLORJAN MUÇAJ, në cilësinë e 
nënpunësit autorizues”.

Duhet të lëvizte seriozisht. Nga janari 2021 kur raporti 
mbërriti në Bashki, lëvizi gjithë gurët që kishte në dorë 
që të kërkonte rikontroll, madje, të mundësohej “zbutja” 
e raportit. Nuk do të mund t’ia hidhte lehtë ai si kryetar, 
administratori i Përgjithshëm Muçaj, apo edhe vetë 
nënkryetarja Enkelejda Peshkëpia që ishte kryetare e të 
gjithë komisioneve të Vlerësimit të tenderave me probleme.

Duke qenë jurist e di fare mirë se me drejtësisë e 
re, me SPAK-un nëpër këmbë, apo edhe me hetimet 
e specializuara të Byrosë Kombëtare të Hetimit, mund 
të të hidhen prangat për shkelje më të vogla se këto. 
Por, po aq mirë kishte dijeni se me telefona nuk mund 
të zgjidhte gjë, mund të ishte në përgjim, aq më tepër 
që Petro Koçi ishte thirrur nga SPAK si personi që kishte 
dijeni për fenomenet e korrupsionit e tentakulat e krimit 
në tenderat e bashkisë Fier. Shembulli i mikut të tij Fatos 
Tushe fliste troç dhe qartë. Nëpër media i nxorrën edhe 
ndërhyrjen për provimin e vajzës. Ndaj, me telefonin, 
ishte shumë i kujdesshëm.

Angazhoi familjarë e miq të ngushtë të bënin takimet 
me klientët. Angazhoi bile edhe mediat lokale me të cilat 
kishte bërë biznes pa problem gjatë gjithë këtyre viteve.

DOSJE TENDERASH PA DOKUMENTE E 
TË TJERA, E TË TJERA…

Ekspertët e Kontrollit të Lartë të Shtetit nuk kishin 
nga ia mbanin, sepse, edhe nëse kanë dashur ta ruajnë 
sadopak kryetarin apo stafin e tij, e kanë pasur të 
pamundur. Të gjitha tenderat ishin problematikë, klinetët 
ishin të njëjtë në shumicën e rasteve.

Madje-madje, ndër procedurat më skandaloze 
që evidentonin vit pas viti, ishte se shumë fonde të 
buxhetit të bashkisë, tenderoheshin, pa u miratuar fare 
në Këshillin Bashkiak të qytetit. Ku të kishte fonde të lira, 

gjeji, dhe kaloji direkt te klientët. Për këtë, 
Armando Subashi dhe Florjan Muçaj, 
sipas raportit, mbajnë përgjegjësi direkte.

Ndërsa në tendera të tjerë, (dhe 
jo pak), që kishin vlerën e mbi 1 

miliardë lekëve (të vjetra), në 
specifikimet që bënte Bashkia si 
autoritet kontraktor, vendosej 
fjala “shërbime” dhe jo “punë 
publike”. Këtë ndryshim të vogël 
në dukje, ndoshta nuk e merrnin 
vesh qytetarët fierakë, por për 

ekspertët e KLSH kjo është një 
shkelje flagrante e ligjit. Duke e 

specifikuar tenderin në kategorinë 
“shërbime”, nuk kërkohej oponenca 

teknike e projektit. Nëse do të bëhej 
oponencë teknike e projektit, duhej të hynin në 

lojë edhe institucione të tjera të shtetit; Po të hynin të 
tjerët në lojë, “klientët” e paracaktuar nuk do të arrinin 
dot të merrnin tenderat.

Për çështjen e ndërtimit, apo rikonstruksionit të 
rrugëve, “ekspertët” e bashkisë, në kundërshtim flagrant 
me ligjin, në të gjitha vitet, ndryshonin masën apo 
vëllimin e punimeve, nga metër kub apo metër katrorë, 
e ndryshonin në Tonë.

“Në llogaritjen e çmimit (fondit limit) është ndryshuar 
përcaktimi i njësisë matëse, nga m2 në ton. Në manualin 
e çmimeve, të dhënat për zërat e përcaktuar në shkresën 
për llogaritjen e çmimeve përcaktohen në m2 për zërin 
“Punime asfaltimi”, ku përfshihet vlera e materialit dhe e 
punës (f/v). Për ndryshimin e njësisë matëse nga m2 (sipas 
manualit) në ton (sipas bashkisë) nuk është dhënë asnjë 
justifikim ligjor dhe nga ana e Autoritetit Kontraktor nuk 
është argumentuar hartimi i fondit limit në një mënyrë të 
ndryshme nga pika 1 e VKM nr 629 datë 15.07.2015 ‘Për 
miratimin e manualeve të ndërtimit”, ku përcaktohet se 
fondi limit do të hartohet në bazë të analizave teknike të 
rishikuara…” sipas tabelave bashkëlidhur vendimit”. Ky 
është argumentimi më i shpeshtë i shkruar në raportin 
e KLSH, për të tre vitet e audituara në bashkinë e Fierit.

Eksper tët e KLSH “kanë shqyer ” sytë nga 
papërgjegjshmëria e administratës, ndërsa shihnin 
dosje tenderash që nuk kanë dokumente brenda, 
apo si në rastin e prokurimit të 2 miliardë lekëve (të 
vjetra) për rikonstruksion rrugësh në shkurt 2019, kur 
nga auditimi del se “…nuk ka urdhër nga titullari i AK 
(Armando Subashi) për llogaritjen e fondit limit, si dhe 
dokumenti me të cilin është llogaritur vlera e çmimeve 
të materialeve dhe punëve që do të përdoren, është 
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KOMENT

Edi Rama është i lodhur nga ajo që sheh e dëgjon me të zgjedhurit vendorë. 
Zgjedhjet e 2021 i treguan një skicë politike në mendjen e vet, dhe me skakierën 

politike që kishte ndërtuar, ushtarët po i binin një nga një. 
As vetë ndonjëherë nuk do ta kishte menduar se njerëzit e tij, atyre që u besoi 

pushtet e para, do arrinin të shpërdoronin pa kriter pushtetin e madh; ka kohë gjithë 
verën për të menduar se çdo bëjë me të zgjedhurit vendorë, pasiqë, në zgjedhjet 
lokale 2019, garoi vetëm me të vetët, pa opozitën përballë. Por sa herë e mendonte 
këtë, nuk fajësonte veten, mënyrën sesi ishte sjellë, por gjithmonë opozitën që kishte 
përballë, që i erdhi për shtat strategjisë së vet. 

Pavarësisht se ua bëri më të lehtë fitoren të përzgjedhurve të tij për bashkitë, tani, 
ka filluar të ndjejë lodhjen nga telashet që këta të fundit i hapin vend e pavend. Do 
të marrë një tjetër rol me mendjen e tij, si lider ballkanik, i aftë të komunikojë me 
ndërkombëtarët, një njeri që kontribuon për zgjidhjen e konflikteve dhe i gatshëm 
ti bëjë ballë rezistencës së BE-së. Daljet publike të ditëve të fundit në çdo medium 
ndërkombëtar për zellin e treguar në dhënien strehë të afganëve të lodhur prej 
luftës, ia lehtësuan shumë pozitat dhe rolin e ri për të cilin po punonte prej kohësh. 

Këta të zgjedhur vendorë që i nxjerrin probleme ditë pas dite, nuk do t’i 
shohë më me sy. 

E ka shprehur edhe publikisht se ndjehet i tradhëtuar nga Dritan Leli i Vlorës, që 
edhe pse i emëruar prej tij në detyrën e kryebashkiakut, as ia dëgjoi fjalën, dhe as 
ia vlerësoi vendimin që mori për të. Do ta zhdukë nga bashkia, të mos ketë të bëjë 
fare me të, dhe në mendje, e ka një mënyrë sesi ta bëjë këtë. 

Armando Subashi i Fierit kishte shancin e vet. Ia dha me mbështetje financiare për 
ndryshimin e qytetit, ia dha edhe më së fundi në mbledhjen e Asamblesë së PS në 
fillim shtatori, kur e lexoi emrin e tij në 10 emrat që propozoi për anëtarë të kryesisë 
së kësaj force politike. Subashi mendoi vetë për t’u zgjedhur në këtë forum, anipse, 
Edi Rama, e tha qartë e troç se “…dehja nga fitoret, fryrja nga vetëpëlqimi, rënia e 
dëshirës për të mësuar, nënvlerësimi i rivalëve, shpërfillja ndaj dobësive, qorrimi 
ndaj boshllëqeve, shurdhimi ndaj kritikave janë tipare karakteristike të fituesve që 
kthehen në humbës”. E kishte thënë edhe më herët para Asamblesë se kushdo 
i zgjedhur në PS do të mbajë përgjegjësi po vetë sapo të ketë problemin më të 
vogël me drejtësinë, për të mos njollosur forcën politike që përfaqëson. Rama 
ndihet i tradhëtuar nga votat që duhet të merrte në “kryeqytetin” e socialistëve. 
Nuk do të lejojë asesi që dega më e madhe socialiste të humbasë në vorbullën e 
thashethemeve, korrupsionit e intrigave, sikur po ndodh. Aq më tepër, nëse raporti 
i fundit i KLSH –së mbërrin në dyert e prokurorisë së posaçme anti-korrupsion.

Për Lushnjen, mendoi SPAK-u. Kishte kohë që vetë Edi kishte ndërprerë 
komunikimin me ish-kryebashkiakun. Me ish-kryetarin në burg, nuk priti as 24 orë 
për të firmosur shkarkimin e tij nga detyra. Madje, udhëzoi strukturat që të gjenin 
një grua për të drejtuar punët e bashkisë, atyre ka filluar tu besojë më shumë. 

Në Divjakë ka një tjetër zhgënjim të madh. Sa fonde i ka dhënë Erion 
Braçes, nuk i ka dhënë asnjë rajoni tjetër në raport me popullsinë. Rezultati 
ishte tragjik: - 3300 vota. Dhe kur i shkojnë denoncime sesi kryebashkiaku i 
Divjakës ndërton “sarajet” e firmës së vet, në emrin e gruas, duke përfituar fonde 
edhe nga buxheti i shtetit, mendon me vete: po si ka mundësi me këta njerëz! 

Në Durrës, pas problemeve me ish-kryetaren Sako, kryetarja e re është e 
emëruar pa zgjedhje. Në Vorë, ish-kryetari Agim Kajmaku i doli me probleme 
me dekriminalizimin. 

Shkurt, Edi Ramës po i bien kryetarët një e nga një. Tani që fitoi mandatin 
e tretë, me drejtësinë e re që po bëhet, e me mbështetjen e madhe 
ndërkombëtare që po merr nga dita në ditë, nuk ka asnjë problem…Flitet 
se në pranverë mund të kemi zgjedhje lokale…Ku i dihet, ndoshta i leverdis 
edhe opozitës.

“Pashallarët” e Bashkive 
që e kanë lodhur EDI RAMËN

 | Nga ANILA BASHA
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FOTOKOPJE dhe i nënshkruar nga një person (ing Rrapi 
Hysaj) pa datë dhe numër protokolli”.

E kuptoni? 2 miliardë lekë, me një copë letër të 
inxhinier Rrapit, pa datë, pa protokoll, për rikonstruksion 
të 34 rrugëve dhe 8 shesheve të Fierit dhe direkt në 
duart e firmës private Agbes Construction, xhiruar nga 
buxheti i bashkisë.

I gjori inxhinier Rrapi…për çfarë nuk e përdorin. 
Dyert e prokurorisë i ka bërë telef, se, sa herë duhet, 
e vendosin në komisione, nga bërjet e vlerësimit 
të tenderave të rrugëve, tek dëmet e shtëpive nga 
shpërthimet e komanduara të Bankers Petrolium 
pranë puseve të Patos-Marinzës.

Shumë herë ia ka dalë tia hedhë pa u lagur. Apo me 
mbështetje. Këtë radhë, kur vlerësimet e KLSH-
së në fund të muajit shtator të shkojnë 
në SPAK, do të duhet të tregojë sesi 
e la mendja në këtë moshë të thyer 
(prej vitesh ka dalë në pension), me 
barrën e eksperiencës disavjeçare, 
të lërë gjurmë me firmën e tij në 
një dokument tenderi me vlerë 
afro 2 miliardë lekë!!!

KLIENTËT 
PREFERENCIALË

Fieri nuk është provincë. 
Eshtë qyteti i tretë për nga 
popullsia në rang vendi, e deri në 
vitin 2020, ka qenë pas Tiranës, si 
qyteti i dytë. Por vetëm një vit më parë, 
e zbriti nga froni, Durrësi. Në Fier, sipas 
INSTAT jetojnë 289.9 mijë banorë.

Për të mbërritur tek halli ynë. Revista Newsbomb 
Albania iu drejtua INSTAT për të marrë të dhënat e 
bizneseve të regjistruara në Fier. Në rang qarku janë 
regjistruar mbi 23 mijë biznese; në qytet, janë të 
regjistruara plot 7651 biznese aktive. 

Kjo nuk është një e dhënë dosido. Eshtë një e dhënë 
për të treguar se, sipas raportit të auditimit të KLSH në 
bashkinë e Fierit, për gati 100 tenderat e audituar në tre vite, 
janë pak a shumë deri në 10 kompani preferenciale që “marrin 
llokmat” e buxhetit të bashkisë. Sesa familje “mbajnë me bukë” 
këto firma, kjo, është një shifër që nuk e disponojmë. 

Të rëndësishme për këtë investigim, janë milionat që 
ndahen në duart e jo më shumë se 10 kompanive.

Jo vetëm kaq, por çuditë e nxjerra nga KLSH-ja në 
Fier nuk kanë të sosur. Ka ndodhur që për tendera me 
specifika të veçanta, janë po të njëjtat kompani që 
garojnë dhe i fitojnë ato.

Ndryshe nuk ka sesi të kuptohet për shembull, që, 
kompania private AGBES CONSTRUCTION, merr 
edhe tenderat e asfaltimit të rrugëve, rindërtimit të 
shkollave, apo hapjen e puseve…por nuk harron të 
marrë vit pas viti, edhe tenderin e “Blerjes së Ekraneve 
LED të Bashkisë së Fierit”. 

Dmth, një kompani që tërë investimin e saj e ka në 
inxhinierë, tulla e llaç, kujdeset të blejë 140 milionë lekë 

të vjetra (tender i prillit 2019), ekrane LED 
që nuk i ka si objekt të punës.

AGBES CONSTRUCTION fiton 
vit për vit tenderat e riasfaltimit e 

rikonstruksionit të rrugëve të Fierit. 
Tenderat e tre viteve variojnë: 
njëherë shënohet 32 rrugë, njëherë 
shënohet 8 sheshe, njëherë 
shënohet 24 rrugë, e kështu 
me radhë. Gjithmonë, sipas 
argumentimeve të KLSH, kësaj 
firme i është dhënë një dorë e 

mirë: meqë tenderat janë gjithmonë 
mbi 1 miliardë lekë, Bashkia, siç e 

sqaruam më lart, për të shmangur 
oponencën teknike, shënon gjithmonë 

“shërbime” dhe jo “punë publike”. Lexuesi 
ynë, e vlerëson vetë se ç’lloj pune janë këto, 

këtë ndoshta do ta vlerësojë më mirë edhe SPAK. 
Kështu që marrja e ekraneve LED nga kjo firmë, është një 
“nder” në dukje, që s’ka të bëjë fare me punët e vërteta.

Të gjithë e mbajmë mend ngjarjen e janarit 2020, 
kur Sardian Sulejmani, i forti i bandës së Durrësit që 
kaloi plot 20 vjet në qeli, doli nga burgu pasi një kompani 
fierake mori përsipër punësimin dhe riintegrimin e tij në 
shoqëri. “KOMBI INVEST”, një komapani ndërtimi, doli 
garant para togave të zeza për këtë të dënuar.

Kompania ishte në qendër dhe në fokusin e medias 
atëkohë për nismën e ndërmarrë, e po në këtë muaj, 
pra në janar 2020, u përfshi tek skandalet mediatike 
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që “marrin llokmat” 
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sepse fitoi edhe tenderin e larjes së çarçafëve të spitalit 
të Fierit, në një tender me vlerë 162,155,700 lekë të 
reja i konsideruar me “Flamur të Kuq” për shkak të 
parregullsive, e prej andej me një denoncim në SPAK.

Por, nga llaç e tulla, e larje çarçafësh, “KOMBI” që 
shfaqet me disa emra “KOMBI INVEST”, “KOMBI 2 
CONSTRUCTION” etj, është e preferuara e Bashkisë 
Fier. Eshtë firma që pastron edhe plehrat e qytetit të 
Fierit. “KOMBI” përveç statusit të veçantë që gëzon, 
ka edhe një shenjë dalluese: kryetare të komisionit të 
Vlerësimit të tenderave ka zonjën Enkelejda Peshkëpia, 
me të cilën u njohët në hyrje të këtij investigimi; dhe 
të gjithë tenderat, të gjithë, rezultojnë problematikë.

Në njërën prej praktikave, KLSH evidenton se firma 
“Kombi” ndryshon ekstraktin në QKR vetëm një muaj 
përpara zhvillimit të tenderit, që do të thotë sipas KLSH, 
se “fituesi është paracaktuar”. “Nga verifikimi i ekstraktit 
historik të “KOMBI 2 KONSTRUKSION” u konstatua 
se në datën 10.08.2018, është bërë ndryshimi i aktivitetit 
duke shtuar “Import, eksport, tregtim automjetesh, tregtim 
me shumicë dhe pakice të të gjitha pjesëve të këmbimit 
të automjeteve, vajra e lubrifikantë, baterive, gomave 
të automjeteve dhe të mjeteve bujqësore të të gjitha 
llojeve”. Kjo gjë, duke pasur parasysh që edhe “KOMBI 
2 KONSTRUKSION” nuk është i pajisur me autorizim 
për shitblerje automjetesh, lë vend për të dyshuar se 
blerja e mjeteve dhe makinerive të ndërtimit, ka qenë e 
parapërgatitur dhe e dakortësuar paraprakisht me OE 
fitues” shkruhet në raportin e KLSH.

Ndokush ka ecur me logjikën që t’i jape firmës një 
dorë ndihmë për të blerë, kamiona, betona, makina, jo 
pak, por 13 copë. Për këtë tender të vitit 2019, KLSH del 
në konkluzionin se  10 prej mjeteve të blera, nuk janë ato 
të kërkuara nga Autoriteti Kontraktues. Makinat që iu 
dhanë bashkisë, kishin probleme me dokumentacionin 
ligjor, me dy institucione, Drejtorinë e Përgjithshme të 
Patentave dhe Drejtorinë e Përgjithshme të Doganave.

Mirë që firma “KOMBI” merr rikonstruksione, mirë 
që merr e blen makina të rënda e të lehta për llogari 
të bashkisë, mirë që merret me larjet e çarçafëve apo 
edhe me pastrimin e plehrave të qytetit, por kur tenderat 

mbërrijnë edhe tek DEKORI I FESTAVE TË 
FUNDVITIT, atëherë çdokush me të drejtë 

pyet, sikurse edhe ne: nuk ka firma 
të specializuara në Fier që mund të 
merren me rregullimin e qytetit? Apo 
gjithmonë “KOMBI” sjell ofertën 
më të ulët (30 milionë lekë të vjetra- 
nëntor 2019)? Dhe në magazinën e 
vet, ka edhe beton, edhe betoniere, 
edhe lavateri, edhe tollumbace dhe 

drerë për festa…!!!
FIRMA B-93 ,  është 

shumë akt ive për  të 
marrë pjesë rregullisht në 
tenderat e Bashkisë, dhe 

shpeshherë edhe fituese 
e tyre. Deri këtu në 

rregull, edhe pse 
sipas KLSH, kjo 

kompani, në 

INVESTIGIMI

“Ekspertët” e bashkisë, 
në kundërshtim flagrant 
me ligjin, në të gjitha 
vitet, ndryshonin masën 
apo vëllimin e punimeve 
për rrugët, nga metër 
kub apo metër katrorë, e 
kthenin në Ton

asnjë tender, nuk ka dokumentacion të rregullt. Përpiqet 
të mbetet brenda fushës së vet të veprimit sipas 
ekstraktit në QKB, dhe fiton tenderat e Reabilitimit të 
Kanalit Kullues në maj 2019 me vlerë 241 milionë lekë 
të vjetra apo ndërtim ujësjellësi në Portëz në 2018 me 
një tender, që siç vlerëson KLSH, është totalisht në 
shkelje (130 milionë lekë të vjetra) sepse fondet nuk 
janë miratuar fare në Këshillin Bashkiak (!!! Por kjo nuk 
është përgjegjësi e firmës, por Armando Subashit që 
kërkon t’i bëjë nder B-93).

Por ndër të tjera, për çfarë i duhet kësaj firme një 
tjetër tender, nën emrin B-93 II për “Rritjen e efiçensës 
së energjisë në bibliotekën “Dritëro Agolli” në Fier, në 
shumën e 50 milionë lekëve të vjetra? Apo nga puna me 
kazma, lopata e skrepa për hapje kanalesh e ndërtim 
ujësjellësash, duhen ca kanale të tjera financiare për 
të rritur efiçensën e kompanisë? Konkluzione të tilla 
dalin pasi ekspertët e KLSH, kanë nxjerrë mangësi në 
dokumentacionin e firmës, që nuk ka as mjete për 
kryerjen e punës dhe as inxhinierë për këtë punë (normal) 
dhe për pasojë, Bashkia, duhet ta kishte anuluar tenderin, 
e jo më ta shpallte fitues subjektin. 

Për të shkriftuar rërën bituminoze, për ta pastruar, 
për ta larë e për ta shplarë, është vetëm firma ARDMIR, 
që njëherë shfaqet me aleatë si në tenderin e majit 2018 
në vlerën 97 milionë lekë të vjetra; dhe kur ia pa hajrin 
punës, shfaqet e vetme në të njëjtin tender në prill 2019 
për të fituar 110 milionë lekë të vjetra. Kuptohet apo 
jo? Pse t’i ndajmë fitimet me të tjerë, tani që ia morëm 
dorën pastrimit, larjes e shplarjes e përpunimit të rërës 
bituminoze…

Firma 4-S është e vetmja që fiton vit pas viti 
tenderin e blerjeve të produkteve ushqimore për 
çerdhet e kopshtet. Në janar 2019 mori plot 247 
milionë lekë të vjetra; në janar 2020, plot 334 milionë 
lekë për ushqimet e fëmijëve, gati 100 milionë lekë 
më shumë, sepse ndoshta mund të jenë rritur çmimet 
e produkteve nga viti në vit.

I pandryshuar për bashkinë vit pas viti është 

Armando Subashi,
Kryetar i Bashkisë Fier
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subjekti AGA-1 që fiton tenderin e karburanteve. 
Hyjnë, s’hyjnë operatorë të tjerë në këtë tender, kjo 
është “tokë e xanun”, nuk bëhet fjalë të fitojë njeri 
tenderat miliona lekë për naftë e benzinë për makinat 
e bashkisë dhe mjeteve të institucioneve të varësisë, 
edhe pse, sipas KLSH, firma nuk ka karburant importi, 
por e merr direkt nga Albpetrol.

Për të mos folur për subjektin BEAN shpk, që 
sipas KLSH është një kompani me plot probleme në 
dokumentacion. BEAN shpk rezulton si një firmë që 
nuk paguan as energjinë elektrike, se për taksa bashkie, 
nuk bëhet fjalë. Specifikimet e tenderit mund të jenë 
të shumta, por për firmën BEAN janë të padukshme, 
që s’ka as personel për të kryer punimet sipas rasteve, 
por as mjete; këto të fundit shpeshherë i merr me 
qira sipas dokumentacionit, dhe pavarësisht kësaj, të 
gjitha ose nuk kanë leje drejtimi, ose nuk kanë leje për 
tu dhënë me qira, ose janë në pronësi të personave 
që s’duhet tia japin firmës.

Prapë se prapë, BEAN në korrik 2018, në daç me 
mjete hua, në daç pa mjete fare e pa paguar energjinë 
elektrike, merr plot 251 milionë për të ndërtuar një 
ujësjellës në Krops; e një vit më vonë, në qershor 2019, 
pa dokumentacion të plotësuar “përlan” 171 milionë 
lekë nga buxheti i bashkisë për të bërë rikonstruksionin 
e shkollës “Jovan Ndreko”!!! (Kush e di sesi ka shkuar 
historia me punimet te shkolla!!!)

SI ME MAGJI, VITI 2020 SHFAQET 
PA KLIENTËT “E RREGULLT”

Për vitin 2020, në Bashkinë e Fierit n’a shfaqet një 
panoramë e ndryshme. Këto kompani që u përmendën 

më sipër si klientët “preferencialë” zhduken pa nam 
e nishan. Këtë vit, me akt konstatimin numër 9 të 
Kontrollit të Lartë të Shtetit, u kontrolluan 23 procedura 
tenderash. Të gjithë tenderat, në krye të komisionit 
kanë vetëm një kryetare: zonjën Enkelejda Peshkëpia. 
Por, në ndryshim nga vitet e tjera, në listën e fituesve 
të Bashkisë, nuk shfaqen më kompanitë BEAN, B-93, 
KOMBI, AGNES.

Ekspertët e KLSH, nën zë, e kanë një shpjegim. Puna 
për përgatitjen e raportit të kontrollit të tenderave të 
bashkisë Fier, ka filluar që në vitin 2020. Pra, këta të 
fundit, janë stacionuar në zyrat e bashkisë përgjatë këtij 
viti. Drejtuesit e Bashkisë, “të frikësuar” nga konkluzionet 
e kontrollit, kanë dashur të rregullojnë punë; anipse, 
dhe gjatë këtij viti, shumë tendera, si blerje çimento, 
blerje mermeri, blerje pemë dekorative, blerje tubosh 
betoni, apo blerje ushqimesh për situatën Covid-19 për 
familjet në nevojë; shpime pusesh e shërbime transporti 
për çerdhe etj, fituesit e tyre, nuk plotësojnë kriteret e 
vendosura nga Autoriteti Kontraktues.

“Nga auditimi i 23 procedurave me vlerë kontrate 
505,435,000 lekë pa TVSH, u konstatua se në disa prej 
tyre, kriteret e aplikuara nga AK nuk janë në përputhje 
me kushtet e zhvillimit të procedurës, në shkelje të akteve 
ligjore dhe nënligjore në lidhje me prokurimet, veprime të 
cilat direkt ose indirekt pengojnë pjesmarrjen e Operatorëve 
Ekonomikë në procedura. Në 13 raste, OE i shpallur fitues 
nuk është në kushtet e plotësimit të kritereve të DST të 
miratuara nga AK Bashkia Fier, pasi ka mangësi në plotësimin 
e tyre, veprime në paligjshmëri të fondeve publike në vlerë 
kontrate 630,468,000 lekë ose 89,3% e vlerës së kontratave 
të audituara”, thuhet në raportin e KLSH. 

IN
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Sheshi “Nënë Tereza” në qytetin e Fierit
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Ishte pisku i vapës së gushtit 2018, temperatura i kalonte të 40 
gradët, kur një mëngjes, Armando Subashi u zgjua dhe vendosi 

se për qytetin duheshin shtylla të reja ndriçimi. Ky investim i ri do 
t’i pëlqente shumë kryeministrit që në majin e po këtij viti, 
shpalosi në 3D projektin e qendrës së qytetit, si do 
të dukej Lumi “Gjanica” pas investimit të ri të 
qeverisë shqiptare.

Kryetari mund t’a kishte menduar më 
herët idenë e shtyllave fotovoltaike në qytet, 
por, për to, qeveria nuk kishte dhënë asnjë lekë; 
ndaj vendosi ta bënte me një urdhër të vetin, 
edhe pse, nuk kishte asnjë lekë në buxhet të vet, 
dhe nuk kishte asnjë zë investimesh të miratuar për 
këtë tender, në Këshillin e Bashkisë. Bëri ç’bëri, gjeti 10 
milionë lekë të vjetra që t’i vinte në dispozicion të projektit 
dhe nxorri urdhërin për ngritjen e grupit të punës që do 
të bënte specifikimet e tenderit.

Siç konstatohet në dokumentet e KLSH-së, kryetari kishte 
shkruar se për vitin 2018 do të financohej 1 milionë lekë me TVSH, 
“ndërsa pjesa tjetër do të financohet me vlera të barabarta në 
vitet buxhetore nga Buxheti i Investimeve të Bashkisë Fier për vitet 
2019-2023”. “Nga ana e Bashkisë Fier nuk është marrë konfirmimi 
nga Ministria e Financave që fondet që synohen të prokurohen, 
janë brenda limitit të miratuar për angazhime” thuhet në raportin 
e KLSH, duke konstatuar shkeljen e vendimit të Këshillit të Ministrave 
për “Lidhjen e kontratës”.

Armando Subashi i dinte të gjitha këto. E bëri gjithë procedurën 
me kokë të vet, duke shkelur disa nene të Ligjit për Menaxhimin e 
sistemit buxhetor në RSH.

Në nëntor 2018, grupi i punës i ngritur nga kryetari, i çon këtij 
të fundit një relacion, ku siç evidenton KLSH, “ka pjesë narrative që 
thekson vetëm anët e mira të energjisë fotovoltaike”. Shkurt, Arjan 
Ndreu dhe Rozario Bilali, shkruan një esse të mrekullueshme sa bukur 
do ngjante qyteti me dritat fotovoltaike, dhe nuk kanë përmendur 
asnjë element specifik, negativ apo me ndikim financiar që duhet të 
merrej në konsideratë.

Madje, madje, dyshja Ndreu – Bilali në këtë “essenë fotovoltaike” 
kishin gënjyer kur shkruanin se fatura e ndriçimit publik për një vit 
është 34,665,646 sepse siç konstatoi KLSH, ishte vetëm 30 milionë 
lekë, pra 15% më pak sesa pretendohej. Tek zërat e preventivit, 
nuk kishin bërë asnjë studim tregu, as e dinin sesa shkonin shtyllat 
apo ndriçimi. Madje, në nxititim e sipër, (sepse tenderi duhej bërë 
shpejt), kishin harruar të planifikonin zërin për hapjen e gropave për 
vendosjen e shtyllave (3000 të tilla), duke ia hequr firmës fituese 
barrën e këtyre punëve.

Kryetari Subashi e dinte shumë mirë se ai nuk kishte asnjë të drejtë 
në bazë të ligjit që të prodhonte energji elektrike në një formë të 
ndryshme nga sa e përcakton legjislacioni në fuqi edhe udhëzimet 
e Entit Rregullator të Energjisë. Subashi as duhet të ngrite grupe 
pune, dhe as duhet të nxirrte asnjë lekë për këtë punë, nëse nuk do 
të kërkonte më parë, leje prodhimi për energjinë elektrike.

Kryebashkiaku, si jurist që është, ishte i informuar për shkeljen e ligjit, 
dhe prapë nxitoi të zhvillonte procedurat e tenderit, ku sipas auditimit 
të KLSH u konstatua se nuk ka as studim fizibiliteti dhe as projekt teknik.

TENDERI 1 MILIARDË E 880 MILIONË LEKË QË 
ÇUDITI EKSPERTËT: DRITAT E FIERIT VEZULLUAN ME 
NJË TENDER ALLASOJ ME ESSE FOTOVOLTAIKE

Florjan Muçaj,
ish-nënkryetar i Bashkisë Fier

Faksimile nga raporti i KLSH-së
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Duke mos pasur studim, KLSH doli në konkluzionin se dëmi financiar 
ishte galopat. Investimi që po bëhej garantonte pagesën e energjisë 
elektrike vetëm për pesë vite, (aq sa ishte edhe garancia e baterive që 
do të sillte firma private); kur me këtë vlerë parash në dispozicion, dhe 
me çmimet e energjisë sipas ERE, Bashkia mund të paguante për 14 vite 
energjinë elektrike që do të harxhonte për të ndriçuar qytetin e Fierit.

Shkurt, qartë e saktë, ky lloj tenderi u shpik, se nuk kishte dhe nuk 
ka, asnjë leverdi ekonomike. Investimi nuk justifikon shpenzimet. Siç 
konstaton KLSH, pavarësisht gjithë këtyre, Armando Subashi firmos 
dhe vulos preventivin e tenderit “allasoji”, sajuar (s’di askush pse) për 
të dhënë ca para nga buxheti i bashkisë, plot 188 milionë lekë të reja, 
apo 1 miliardë e 880 milionë lekë të vjetra.

Të kthehemi në vitin 2018, kur pas “esse-së fotovoltaike” të dy 
zyrtarëve të Bashkisë, detyra për të vlerësuar ofertat, iu besua asaj, 
një dhe e vetme, kryetares Enkelejda Peshkëpia. Kjo e fundit, pa 
mbaruar mirë festimet e Krishtlindjeve 2018, në 26 dhjetor, mori 
urdhërin për të dalë në zyrë.

Eshtë fundviti, qyteti vezullon nga dritat e festave, njerëzit e 
kanë mendjen të vrapojnë të bëjnë shpenzimet e fundit për të 
qenë gati për mbrëmjen festive të 31 dhjetorit, ndërsa Enkelejda, 
nuk e ka mendjen te punët e shtëpisë, bakllavaja, apo gjeli i detit. 
Duhen hapur ofertat e tenderit që çuditërisht ka një datë fillestare 
(26.12.2018), një datë të dytë në natën e Vitit të Ri, (31.12.2018) dhe 
datën përfundimtare në 22 janar 2019.

Tenderi i vlerësuar me “FLAMUR të KUQ” si problematik ishte 
kurdisur më së miri pasiqë, ekspertët e KLSH vlerësojnë se ishte 

paracaktuar edhe fituesi.

SI U PARACAKTUA FITUESI
Bedri Sula, administrator i firmës 

private, mezi pret paratë. U pa qartë 
që tenderi është me “flamur të kuq” 

e shumë probleme, por ai pretendon 
se punën e ka bërë, dhe tani, sipas 

planit, duhet të marrë dhe lekët. Ndaj me 
telefonata e me shumë ndërhyrje, kërkon që 

Subashi ta likujdojë kompaninë e të zbatojë 
kontratën. Për pagesat, siç ishte planifikuar, 

ka afat deri në 2023. Por, nëse do të hapeshin 
letrat, do të kryheshin kontrollet, mund të kishte 

shumë probleme. Jo më tani, që dihej se KLSH 
kishte mbërritur në Bashki dhe një prej procedurave 

që vlerësoi si më skandalozet ishte ky tender. Ndaj 
në 16 mars 2021, kur pa se në llogarinë financare të 

firmës ELAL COM shpk, mbërritën gati 36 milionë 
lekë të reja, si pjesë e pagesave për këtë punë, ka 

buzëqeshur, duke menduar se asgjë nuk do të ndodhë.
Bedri Sula erdhi në krye të ELAL COM shpk në 2018, 

kur siç tregojnë dokumentat e QKB-së, Jonida Sulaj para 
tij, i fali gjithë aksionet e kompanisë.

Bedriu kishte më shumë njohje, kishte mbaruar më shumë 
punë. Ndaj nuk u mendua dy herë kur për të fituar tenderin 

“allasoj” të Bashkisë së Fierit për “Furnizim Vendosje Panele 
Fotovoltaike me shtylla për ndriçim publik” në gjithë territorin 

e bashkisë, filloi telefonatat për të gjetur një aleat. Ai bënte 
punimet elektrike, ndërsa BE-IS shpk mund të bënte punimet e 

tjera të ndërtimit.
Nga ana e vet, Kastriot Ibrahimaj, administrator i BE-IS shpk 

dha garanci se në këtë tender mund të hynin bashkë, të ndanin po 
bashkë fitimet, por edhe me partnerë lokalë. Mund të garantonte që 
ky tender të fitohej prej bashkimit të dy kompanive, se ai në Fier, kishte 

Bashkia mund të 
paguante për 14 vite 
energjinë elektrike për 
të ndriçuar qytetin e 
Fierit me 188 milionë 
lekë që u shpenzuan 
për ndriçimin fotovoltaik
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partnerët e vet. Nuk e kishte për gjë t’i bënte 
një telefon Gentian Kurtit, administratorit të 
shoqërisë BEAN shpk, me të cilin kishte lidhje 
të hershme, që kur fituan së bashku tenderin 
në Sarandë në vlerën e 276 milionë lekëve 
të reja. Gentianit, padyshim do ti kërkonte 
favor sesi të ndërhynin te bashkia Fier 
për të fituar tenderin e vendosjes së 
shtyllave fotovoltaike. Ky i fundit i njihte 
më mirë zyrtarët e titullarët e Bashkisë. 
Kompania që përfaqëson, Bean shpk, me 
qendër në Levan të Fierit, sikurse rezultoi nga KLSH-ja, 
është një nga kompanitë e preferuara për të marrë punë 
publike në këtë bashki.

Kështu, ia nisën nga puna. Jo vetëm dy kompanitë, 
ELAL COM shpk dhe BE-IS që lidhën marrëveshje mes 
tyre për të hyrë në këtë tender. Sepse duhet të gjendeshin 
edhe aleatë, të mos ishin të vetëm. U kujdesën që të 
afronin edhe B-93 apo ABIESSE, që të mos e linin 
tenderin të dështonte.

ABIESSE u skualifikua për mungesë dokumentacioni. 
B-93, që gjithashtu është e njohur nga ekspertët e KLSH në 
Fier si një kompani “preferenciale”, u tërhoq nga tenderi në 
shkurt 2019, sepse sipas pretendimeve të firmës, kohëzgjatja 
e këtij projekti ishte shumë e shkurtër. Mbetej në lojë vetëm 
bashkimi i dy firmave ELAL COM shpk dhe BE-IS shpk.

KLSH konstaton se edhe pse u morën tre oferta, nga 
verifikimi i ekstrakteve të këtyre kompanive në QKB, u 
konstatua se ASNJË prej tyre nuk ka objekt aktiviteti 
tregëtimin dhe instalimin e sistemeve fotovoltaike.

Para se të fillohej nga puna, duheshin bërë ca letra 
për tenderin. Enkelejda Peshkëpia gënjeu kur shkrojti “e 
zeza mbi të bardhë” se kjo firmë ishte në rregull. Sepse siç 
konstaton KLSH, në preventivat e kërkuar nga Bashkia, në 
pikën 8 janë parashikuar 3000 copë suporte për montimin 
e baterisë (560 l/copa) ndërsa në pikën 9 janë kërkuar 
66,000 ml përcjellës me veshje speciale (49 l/metri linear).

Firma ka ndryshuar vendet e dy zërave 8 dhe 9 ku 
ka vendosur 66,000 suporte baterie dhe 3000 ml kabëll 
përcjellës. Ndryshimi i vendeve të këtyre dy zërave 
ndryshonte kostot e projektit në mënyrë marramendëse. 
Nga 4,914,000 lekë që duhet të ishte preventivi original, 
u paraqit në letra në shumën 37,107,000 lekë që është 
preventive falso i firmës!!!

Pastaj KLSH vuri re se bilancet e BE-IS nuk janë të 
konfirmuara rregullisht në tatime; për ELAL COM u 
konstatua se nuk ka objekt vendosjen dhe instalimin e 
impianteve apo paisjeve elektrike, por vetëm prodhimin 
e disa elementëve dhe import-eksport mallrash. Kjo 
firmë sipas KLSH nuk ka asnjë eksperiencë me pajisjet 
fotovoltaike, bateritë, panelet etj. Ndaj KLSH thotë se ky 
është një tjetër argument që duhej skualifikuar. Për të 
mos folur për punësimin e njerëzve, makineritë apo edhe 
niptet sekondare të pahapura në vendet ku ka kryer punë, 
e rrjedhimisht, nuk ka paguar taksa.

KRYERJA E PUNIMEVE, 
DORËZIMI I OBJEKTIT

Ku ta lësh, e ku ta zësh. Puna ka përfunduar në 
gjysma letrash. Në terren, është tjetër gjë. Kontrata mes 
Armando Subashit dhe dy administratorëve Bedri Sula 

& Kastriot 
Brahimaj u lidh 
në 20 mars 2019, dhe 
ashtu me nxitim sic u bë, kërkoi 
dhe procedura të nxituara (!!!). Firma 
merrte përsipër të dorëzonte objektin brenda 150 
ditëve dhe pse, me një amendament më vete, afati u shty 
për së dyti deri në 20 shkurt 2020. Shkak u bë harresa 
nga të gjithë palët se kush do të hapte gropat për të 
vendosur shtyllat, ndaj, me shpejtësi, Subashi nxorri 
urdhër për punonjësit e bashkisë së vet, të hapnin 3000 
gropa që firma ta kishte kollaj vendosjen e shtyllave.

Ndërmarrja e Shërbimeve Publike, me mjetet dhe 
fuqinë e vet punëtore dhe pa asnjë argumentim tekniko-
ligjor, detyrohet të bëjë një punë që në fakt duhet ta 
bënte firma. Ish-drejtori Arjan Ndreu ka marrë përsipër 
gjithë këtë punë edhe pse nuk rezulton të ketë liçensë 
profesionale për mbikqyrjen e punimeve. Dhe sipas 
KLSH, ai është përgjegjës për kolaudimin e punimeve, 
për të cilat nuk administrohet asnjë kontratë.

Ekspertët e KLSH pasi konstatuan gjithë këto çudira në 
tenderin fotovoltaik, dolën edhe vetë në terren. Shkuan 
në një shtyllë të dëmtuar për të parë nga afër se çfarë 
kishte bërë firma e ndërtimit. U konstatua se shtyllat e 
vendosura, 3000 të tilla, nuk ishin ato që kishte kërkuar 
bashkia Fier, por tjera (Shtyllat e ndriçimit u kërkuan h= 7.8 
m, në realitet janë h =6.9 m); Bateritë që ishin vendosur në 
çdo shtyllë, nuk janë ato që kishte kërkuar Bashkia Fier në 
specifikimet e veta, por ishin bateri më të vogla. Eletrodat 
e tokëzimit, nuk janë vendosur ato që janë kërkuar, por, 
firma i ka rënë për shkurt, duke vendosur tubo xingato, 
madje, me rrezik edhe për kalimtarët; u konstatua ndër të 
tjera se Bashkia ka paguar puseta plastike për çdo shtyllë, 
por terren nuk ka asnjë pusetë; në projekt ishin parashikuar 
struktura mbushjeje 1050m3, madje kaq janë shënuar edhe 
në fund të punimeve; në realitet janë bërë vetëm 170 m3, 
ndërkohë që 880 metra kub thjesht janë faturuar për tu 
paguar, por nuk janë kryer fare.

KLSH konstatoi nga verifikimi në terren i punimeve 
të ndërtimit, se gjithë elementët e kërkuar nga bashkia 
nuk ishin ato të kërkuarat; gjithë tenderi është roblematik 
madje as nuk duhej të bëhej fare. Ekspertët kanë vënë 
me shpatulla pas murit:

Armando Subashin – Kryetar i Bashkisë, Fier
Florjan Muçaj – marrësi në dorëzim i projektit
Arjan Ndreu – mbikqyrës i kontratës
Klevis Sauli – anëtar i grupit të punës për verifikimin në terren
Hetem Shpata – anëtar i grupit të punës për verifikimin në terren
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ORËT E ANKTHIT TË BERISHËS 
NË GJIRIN E LALZIT DHE 
TELEFONATA ME LUL BASHËN

“FËMIJËT E MI, 
KUJDESEN 
VETË PËR VETEN”

Përveçse nuk dinte asgjë se çdo të ndodhte mbrëmjen 
e 9 shtatorit 2021, Berisha, kishte vazhduar ritualin e 

tij të zakonshëm. Ishte ditë e enjte me diell, pak fresk, 
dhe siç i pëlqen doktorit, e kishte përfunduar më herët 
shëtitjen buzë detit.

Hallet e shumta të këtyre ditëve dhe mesazhet në 
celularin e tij ishin shtuar. Përpiqej të mbante trupin 
në formë, se mendjen e kishte top. Ishte me logjikë të 
fortë dhe i bindur se partia që krijoi e për të cilën kishte 
punuar gjithë jetën nuk do e tradhëtonte.

Bashkëshortja Liria kujdesej në çdo moment që ai 
të ishte i qetë. Fundja, këtë kishte bërë gjithë kohën. 
Po të njëjtin kujdes po tregonte edhe mbrëmjen e 9 
shtatorit, në vilën e tyre në Gjirin e Lalzit, kur doktori, 
pas gjithë ritualit të pasdites, priste me kërshëri lajmet e 

mbrëmjes e ku me pultin e 
televizorit në dorë, nuk i 
shket asgjë, i vëmendshëm 
siç është ai.

Në gjirin e Lalzit, kishte 
filluar të frynte erë.

Në telefonin celular të tij, 

vjen një thirrje në orën 19.30. “Eshtë Luli”, i thotë nga ana 
tjetër Lili, e Saliu nxiton të marrë telefonin në dorë për të 
folur me kryetarin e PD. Janë ditë të ethshme, në datën 
10 fillon Kuvendi, dhe ata të dy kanë ç’të diskutojnë.

Liria pa fytyrën e ngrysur të doktorit si rrallë 
ndonjëherë. Në ankth nuk po kuptonte se ç’po ndodhte, 
por shprehja e tij e fytyrës tregonte se nuk ishte një gjë 
e mirë. Ose, më saktë, nuk kishte ndonjë lajm pozitiv.

Liria dëgjonte vetëm atë ç’ka po thoshte Saliu.
“Fëmijët e mi kujdesen vetë për veten. Unë kujdesem 

fare mirë për veten time. Ti nuk ke asnjë detyrë tjetër 
përveçse të merresh me Partinë Demokratike”, ishte 
përgjigja që Saliu po i jepte në telefon Lulzim Bashës.

Po ç’të kishte ndodhur vallë? Liria priti jo aq e qetë 
që Saliu të mbyllte telefonin dhe të sqaronte se çfarë 
kishte ndodhur që e ndryshoi çehren e fytyrës së tij. E 
pra, kishte ndodhur ajo që nuk pritej. Lulzim Basha, i 
kishte komunikuar në telefon, vendimin e tij për të mos 
e regjistruar në grupin parlamentar të PD. I kishte thënë 
se do të dilte në një komunikim për media pak më vonë, 
dhe po ashtu, gjysëm ore pasi kishte mbyllur telefonatën 
me doktorin kishte thirrur edhe mbledhjen e grupit 
parlamentar të PD-së, me këta të fundit, që nuk dinin 
asgjë se ç’mënxyrë do të thoshte e që mendonin se do 
të diskutohej për ditën e parë të punimeve të Kuvendit.

Sali Berisha aty për aty mendoi se Lulzim Basha e 
kishte mirëmenduar gjithë këtë skenar. Ai vetë ndodhej 
në Gjirin e Lalzit. Që nga koha e telefonatës së Lulit, e 
deri në mbledhjen e grupit parlamentar të PD-së, nuk 
do të kishte as kohë, e as mundësi fizike të nisej me 
shpejtësi drejt Tiranës e për tu përballur me Lulin në 
mbledhjen e grupit parlamentar ku do të ishin edhe 
deputetët. Nëse doktori do të kishte mundësi të shkonte 
në mbledhje, zor se do të kishte mundësi që Luli të 
bënte legjitim vendimin që kishte marrë.

Andej, nga ana tjetër, në selinë e SHQUP ku është 
vendosur PD, deputetët zienin nga thashethemnaja 
dyshe-dyshe. Pse ishte thirrur kjo mbledhje në 
mesnatë.

Luli ishte ende në zyrën e tij kur mesazhi që ishte 
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regjistruar përpara se Luli të dilte, u erdhi në telefon 
gjithë deputetëve të PD, “të ngrirë në vend” dhe të 
mbetur pa fjalë nga ajo që po dëgjonin. Pra u kuptua 
dhe arsyeja se pse ishte thirrur mbledhja e grupit 
parlamentar të PD-së.

* * *

Flamur Noka nuk priti që të dëgjonte deri në fund 
se ç’po thoshte Lulzim Basha në atë video mesazh që 
e kishte regjistruar më parë. U ngrit vrik dhe jo me hap, 
por me vrap, shkoi direkt në zyrën e kryetarit të PD-së. 
“Ç’ke bërë more? E merr vesh se çfarë ke bërë? Ç’a po 
bën mor budalla?” - I ulëret me tone të larta dhe pa pritur 
në asnjë moment Lulin të reagonte, ndërkohë që ky i 
fundit po shihte në ekranin e madh të televizorit veten, 
duke dhënë deklaratën që e kishte regjistruar më parë.

“Isha i detyruar ta bëja”, thotë Luli duke e parë 
Flamurin në sy.

“Ti nuk je më kryetar”, thotë i nxehur në kulm Flamuri 
pa ditur se ç’të bëjë në fakt në ato momente kur është 
shumë i nervozuar.

“Më shkarkoni”, ia kthen me qetësi Basha, duke e 
ditur në fakt se kjo nuk ishte një procedurë e lehtë.

Nuk kishte më kuptim që të rrinte në zyrën e tij. 
Flamuri nxitoi të shkonte në sallën ku deputetët e PD, 
ishin ngritur nga karriget dhe gumëzhinin me zhurma. 
Telefonat binin papushim. Të të gjithëve.

Berisha vetë nga ana tjetër po priste me qindra 
e qindra telefonata. Dukej se do të ishte një natë e 
gjatë. Askush nuk po gjente qetësi. Duhej që në atë 
moment të reagohej.

Lulzim Basha nga ana tjetër, me përfundimin e 
videomesazhit po shkonte jo i qetë drejt sallës ku 
kishte lënë takimin me deputetët, ku do t’i informonte 
për vendimin që siç u tha, kishte qenë jo aq i lehtë për 
tu marrë prej tij.

Aty, nuk kishte më diskutime. Kishte vetëm debate 
me tone të larta nga të gjithë palët që kërkonin sqarime 
prej Lulzim Bashës se pse mori një vendim të tillë. Asnjë 

prej argumenteve që jepte kryetari i PD, nuk bindnin 
një pjesë të mirë të deputetëve; shumë prej tyre ishin 
skeptikë për zhvillimet e mëvonshme në PD, e fare pak 
syresh, ata më besnikët e Lulit, besonin verbërisht atë që 
kishte diskutuar kryetari me zyrtarët më të lartë të SHBA.

Nga ana e mbrojtësve të Berishës, faktet po 
skicoheshin më mirë. Lulzim Basha nuk i kishte lënë kohë 
doktorit të vinte në mbledhjen e grupit parlamentar e të 
fliste vetë, të mbronte veten. Pastaj, sikurse edhe doktori 
po i informonte nëpër telefona, e siç më vonë penetroi 
edhe në media, nëse Basha nuk merrte vendimin për 
shkarkimin e Berishës, ambasadorja amerikane do të 
dilte me deklaratë ku të thoshte se “non grata” apo 
për heqje vize nga SHBA ishte edhe vetë Luli, duke i 
tundur përpara fytyrës “dosjen e lobimit” për të cilën, 
kishte çështje të hapur në SHBA, por edhe në Tiranë.

Dhe siç do ta thoshte më vonë edhe Berisha, që 
filloi daljet e tij publike në çdo televizion, Lul Basha e 
shiti doktorin, për të mbrojtur veten: për të marrë një 
çertifikatë nga amerikanët, meqënëse kishte mbi katër 
vite që nuk shkelte dot në SHBA. Edhe pse kishte tentuar 
disa herë për të marrë pjesë në konferenca të ndryshme 
partiake apo forume, sipas informacioneve, nuk i 
ishte dhënë viza. Dhe kjo, ishte problem për liderin 
e PD, e për të ardhmen e tij politike.

EPILOG
Në 15 tetor Sali Berisha mbush plot 77 

vjeç. Për njeriun që i ka dhënë Shqipërisë 
30 vite karrierë politike, me shumë sfida, 
përplasje, suksese e dështime, intriga apo 
inate, kënaqësi politike e zhgënjime nga 
bashkëpunëtorët, ngjitje në karrierë e rënie 
“të dhunshme” nga pushteti, kjo e fundit, 
do të jetë sprova e tij më e madhe.

Plaku i PD duket se ka energjitë e 
një të riu, ose më saktë, kështu po 
përpiqet të shfaqet në televizione për 
të nisur një tjetër betejë, ndoshta atë 
më të rëndësishmen e jetës së vet. 
“Doktor, a ia vlen që në këtë moshë 
që je të bësh gjithë këtë betejë e 
të mos shijosh ditët e pleqërisë”, 
e pyeti Arjan Cani në emisionin e tij 
“Zonë e lirë” mbrëmjen e të premtes 
së 10 shtatorit, një ditë pas vendimit për 
përjashtimin e tij nga PD.

“Po, po dhe po”, ishte përgjigja e 
doktorit që tashmë ka vendosur të shkojë 
qytet më qytet, degë më degë e seksion 
më seksion PD-je. “Luli nuk mund ta kthejë 
partinë në OJQ. Ka shkelur statutin” është 
deklarata e Berishës.

Tani nuk i hyjnë më në sy ato që ka bërë 
në këto 30 vite: anëtarësimin e Shqipërisë 
në KiE, anëtarësin e Shqipërisë në NATO; 
lidhjen me autostradë mes Shqipërisë 
dhe Kosovës. Tani, në këtë moshë të 
thyer, sfida e tij e re është: Largimi i 
Lulzim Bashës nga PD.

Për këtë, do kemi kohë të presim 
e shohim. Por a do të jetë ky një 
katarsis në PD???
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PASARDHËS, APO 
RIVAL I EDI RAMËS

ERION VELIAJ

PROFIL

Me një çantë shpine në krah, mori avionin në 
mëngjesin e 16 majit 2021 për të udhëtuar drejt 

Italisë, tranzit e mandej direkt drejt Uashingtonit, në 
një udhëtim që për të, dhe misionin politik që mbartte, 
ishte shumë i rëndësishëm. 

Në ambientin e trazuar politik të Tiranës, kishte nisur 
një thashethemnajë për kreditet politike që kishin rënë 
fuqishëm, sidomos pas asaj që thuhej nën zë, se i kishte 

dhënë mbështetje maksimale një prej njerëzve që Edi 
Rama nuk e kishte për qejf për momentin: kandidaturës 
për deputet të Fatmir Xhafajt në zgjedhjet e 25 prillit 
2021, i pari që theu herësin dhe arriti të marrë mandatin 
e deputetit edhe pse ishte radhitur i 23-ti në listën e 
kandidatëve socialistë. 

Debatit të supozuar, shumë të ashpër mes Ramës 
dhe Veliajt, njerëzit i atashonin një batutë të huazuar: 

Kryeministri Edi Rama dhe Kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj
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“Ça do me thënë mori vota? Unë e nxorra nga dera, 
ti ma fut nga dritarja...”. Kjo, sipas thashethemnajës në 
korridoret socialiste të pushtetit, bazohej te mbështetja 
që Veliaj dhe administrata e bashkisë kishin dhënë për 
kandidaturën e Xhafës, me vota konkrete socialistësh. 

Thashethemnaja nuk mbaronte. Dhe në celularin e 
tij vinin pafund mesazhe të tipit: E vërtetë që ke bërë 
sherr me Ramën? Ata që nuk guxonin t’i shkruanin vetë 
drejtpërsëdrejti, e thoshin në tavolina se “koha e tij po 
mbaronte” dhe se një “star” po rritej në radhët socialiste, 
e kishte emrin Belinda Balluku. 

Lali Eri e ka të qartë se informacioni është i 
domosdoshëm në qenien në pushtet, protagonizmi po 
ashtu. Protagonist nuk mund të bëhej me kredite të rëna 
në sy të vartësve, të deputetëve apo dhe ministrave. 
Që takohej shpesh me Ramën këtë e kishin të qartë të 
gjithë, po Rama si sillej me të?

Ndaj kur mori çantën e shpinës dhe u nis në SHBA në 
15 maj të këtij viti, kur ndonjë sms shkonte në celularin 
e tij se ç’po bënte në Amerikë, i kthente një përgjigje të 
thatë “duro”, ose të tipit “prisni e do shikoni”. 

Dhe kishte të drejtë: ndërkohë që Lali Eri ishte ende 
në Uashington DC, dhe publikonte fotot me Zv.ndihmës 
Sekretarin Amerikan të Shtetit, Metthew Palmer, në 
18 maj 2021, në Tiranë, në 19 maj 2021 mbërriti lajmi 
“bombë” i SHBA: Sali Berisha shpallej “non grata”, dhe 
sekretari Blinken i kushtoi një twitter të posaçëm këtij 
lajmi që tronditi politikën shqiptare në përgjithësi, dhe 
Partinë Demokratike në mënyrë të veçantë. 

Askush nuk e dinte (dhe s’kish sesi ta dinte) nëse 
Erion Veliaj kishte gisht në këtë lobim. Ajo që dihej me 
siguri, ishte fakti se ai ishte në kohën e duhur, në vendin 
e duhur, prej andej ku erdhi lajmi. 

Tani mesazhet që shkonin në celularin e Veliajt, 
nëse ai kishte dijeni për këtë fakt, apo nëse kishte gisht 
në të, mbeteshin “seen”, pa përgjigje. Në fund, nuk i 
interesonte kjo gjë. Të mendonte kushdo si të kishte 
qef. Thashethemnaja në Tiranën e zhurmshme ndryshoi 
sërish. Tani batutat që dëgjoje gjithnjë e më shpesh ishin: 
Erion Veliaj di të flasë shumë mirë anglisht!

Kur mbërriti në Tiranë zhurma ishte fashitur. Po ashtu 
kishte rënë edhe insinuata se ata të dy nuk flisnin. Edhe 
për rastin e Xhafajt, Edi Rama ishte shprehur: “Chapeau”. 
Duhej vlerësuar njeriu që kishte sjellë aq shumë vota 
në PS, e kishte kryer goxha punë edhe personalisht. 

Vetë lali Eri kishte një axhendë të ngjeshur. Në Shqipëri 
do të vinte vetë këngëtarja me famë botërore Dua Lipa. 
Në ambientin e lodhur të Tiranës, shkëlqimi botëror i 
këngëtares do të tërhiqte vëmendjen nga cic-micet 
e vogla politike. Erion Veliaj, si njeriu që e ftoi dhe e 
bujti në Tiranë u kujdes deri në detaje, duke e cuar në 
kryeministri, ku Dua pozoi veçmas me kryeministrin, 
në një darkë në rezidencën e ambasadores amerikane 
Yuri Kim, e më pas drejt vilës qeveritare në Vlorë ku 
për familjen e Duas u shtrua një drekë ceremoniale me 
familjen kryeministrore, për të vijuar udhëtimin e saj 
drejt Kep Merlit ku nuk mungonin vizitorët e Tiranës.  

RRUGËTIMI POLITIK 
Ishte dhjetori i 2002-shit. Në një kafe të Tiranës 4 të 

rinj, 3 djem dhe një vajzë, të gjithë rreth të 20-ve, po 
diskutonin mbi politikën. “Të njëjtët politikanë 20 vite”; 
“Tranzicion i zgjatur’ “Korrupsion...”; “Si i jepet fund 
kësaj?!” “Si i thuhet mjaft?!”

Me një buzëkuq u lye një dorë e kuqe që la gjurmën në 
një letër A4 të bardhë dhe një fjalë me të zezë; “MJAFT”.

Një simbol që huazonte ngjyrat e flamurit. Ai simbol 
do të ishte fitili i një kulture të re të protestave të 
shoqërisë civile, ndërsa për 4 të rinjtë që e shpikën, hapi 
i parë i karrierës së tyre, paradoksalisht në politikën e 20 
viteve të ardhshme. Emrat e tyre ishin krejt të panjohur 
për publikun;  Erion Veliaj, Endri Fuga, Arbjan Mazniku 
dhe Marinela Lika. Por, sot njëri prej tyre është kryetar i 
Bashkisë më të madhe në vend, i zgjedhur në mandatin 
e dytë, dhe shihet si një pasardhës për drejtimin e 
Partisë Socialiste. 

Kur të vijë dita për të 
synuar më shumë se sa 
vetëm kostumin e “djalit 
punëmbaruar” Veliaj po punon 
për fuqizimin e tij brenda 
partisë. E vetmja gjë që ai nuk 
di është nëse do t’i duhet të 
luftojë për hapin e radhës apo 
do t’i jepet “dhuratë”, ashtu siç 
iu zgjat dora në fillim.

Pak metra larg kafenesë ku këta të rinj po mendonin 
si të organizoheshin në një lëvizje civile kundër status-
quosë politike, Fatos Nano ishte ulur në karrigen e 
kryeministrit me të tjera halle në kokë.  Raportet e 
institucioneve ndërkombëtare po e nxinin qeverisjen 
për korrupsionin, një plangprishës brenda partisë po 
i cingërrinte nervat, ai “i gjati” që e kishte sjellë nga 
Parisi po fitonte shumë popullaritet. Ky njeri, që i kishte 
bërë ballë mërzisë së burgut dhe po shijonte lavdinë 
e pushtetit nuk e dinte që këta të rinj do t’i trokisnin 
në derë shumë shpejt; duke ia mbuluar muret me 
dorën e kuqe dhe duke ngjallur revoltë popullore ndaj 
qeverisjes së tij. 

“Mjaft” i drejtuar nga Veliaj, tërhoqi vëmendjen e 
publikut, ndërkombëtarëve dhe madje edhe të shkrimtarit 



24 www.newsbomb.al

Me një buzëkuq u 
lye një dorë e kuqe 
që la gjurmën në një 
letër A4 të bardhë 
dhe një fjalë me të 
zezë; “MJAFT”.

Ismail Kadare. Ai zbriti nga maja e Olimpit të letërsisë 
dhe famës për të pranuar emërimin “President Nderi” 
i kësaj lëvizje të cilën e pagëzoi si “një ndryshim në 
mendësinë e shoqërisë shqiptare, një shkëputpje nga 
politikanizmi shterp”. 

Fatos Nano u largua nga pushteti dhe nga politika 
në vitin 2005, një vit pasi plangprishësi të cilit ia kishte 
frikën (Ilir Meta) e përçau Partinë Socialiste, ndërsa 
njeriu që e kishte futur vetë në politikë (Edi Rama) do 
t’i merrte drejtimin e partisë, pa bekimin e tij. 

Atëkohë Erjon Veliaj ishte ende një spektator i politikës 
nga pozicioni i aktivistit. Por, jo për shumë kohë, pasi 
në 2007 u largua nga MJAFT-i duke kaluar ylberin në 
anën tjetër të medaljes. Krijoi një lëvizje politike, G99, 
e cila u bë aleate e Partisë Socialiste në zgjedhjet e vitit 
2009, por pa arritur të bindë elektoratin dhe Veliaj nuk 
u fut dot në Kuvend si deputet. 

Afrimi pranë PS-së kishte mbetur udha e vetme. 
Ndërsa shokët e tij të dikurshëm kishin ndjekur një 
trajektore më pak publike, Veliaj po luante për më shumë. 

Kësisoj ai pranon një ofertë që i vjen nga Edi Rama, 
simpatia dhe miqësia me të cilin kishin nisur kohë më 
parë, zërat thonë madje që prej kohës kur njëri ishte 
në Bulevard duke protestuar kundër PS-së dhe tjetri në 
Bashki duke thurur plane për të marrë drejtimin e saj. 

Në Asamblenë e PS të zhvilluar në vitin 2010, Edi 
Rama e bëri ftesën publike: “Nuk e kuptoj ende se çfarë 
pret për të hyrë në PS”, ndërsa Erion Veliaj, 
ishte ulur si i “paftuar” mes anëtarëve të 
Asamblesë.

Ndaj në dhjetor 2011 pas një votimi 
nga 200 anëtarë të Asamblesë së PS-së 
i ardhuri rishtas e sheh veten në forumin 
më të lartë të partisë. Ai zgjidhet anëtar i 
kryesisë dhe sekretar për Emigracionin dhe 
Rininë, dhe pse akoma shihej me një farë 
zemërimi ndërsa ngjiste shkallët e selisë së 

vjetër, ku shumë socialistë nuk ia harronin kohën kur 
protestonte kundër tyre. 

Por në muret e godinës gri po frynte një erë e re duke 
nisur nga ngjyra e purpurtë në fasadën e saj. 

Ja si e tregon ai vetë atë moment: 
“Erdha në Shqipëri, e nisa duke sharë PS-në. Edhe sot 

kam kritika, por i them në shtëpi. Krijova “Mjaft”-in. Dhe 
mendova sa të vijojmë me protesta, më mirë të bashkohemi. 
Edi më hapi derën për t’u futur në PS. Kur te partia jonë thua; 
dhëndri, vajza, kunati, njerëzit kthejnë kokën. Tek partitë e 
tjera kur e thua këtë, merret vesh për kë. Kupton se si bën 
karrierë në këtë parti. Jua thashë këtë për t’ju thënë se nuk 
pyetet se kush je në partinë tonë. Ne na bën bashkë; një 
për të gjithë dhe të gjithë për një.” – tha Veliaj në prill gjatë 
një aktiviteti me të rinjtë që kishin aplikuar për të qenë në 
listat e kandidatëve për deputetë të PS-së.

Megjithëse pak gjasa ka që një tjetër “Veliaj” të dalë 
nga këto konkurset politike, pas një dekade në parti 
kjo tregon se ai ka veshur tashmë stofin e liderit dhe 
mundet të hapë dyert për të tjerët. 

Por, para se t’a bëjë këtë do të duhet të zgjidhë 
dilemën me babain e tij politik.

Me karrierën si ministër dhe si kryebashkiak, fuqizimin 
e tij publik dhe ndikimin që ka në media, shumica e PS-së 
dhe e opinionit publik e shohin Veliajn si një pasardhës 
të natyrshëm të Ramës. Por, nuk dihet akoma nëse edhe 
Rama e sheh kështu.  

KULISAT

Themeluesit e “MJAFT”-it, Erion Veliaj, Endri Fuga, Arbian Mazniku dhe Marinela Lika. Foto e vitit 2007
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RIVAL APO USHTAR I BINDUR?! 
Marrëdhënia mes Erjon Veliajt dhe Edi Ramës nuk 

është një kartë e hapur; si çdo marrëdhënie tjetër në 
politikë ajo ngre shumë të panjohura. Një herë Veliaj 
merr role vendimtare krah shefit të tij duke u bërë 
negociator-pajtues i darkës së famshme të peshkut 
me Ilir Metën, herë tjetër merr furçën e bojatis hyrjen 
e pallatit pas urdhërit publik që i jep shefi i tij. 

Le t’i marrim me radhë momentet e bashkimit e të 
divergjencave. 

Veliaj po ndjek të njëjtën rrugë si Rama; u bë ministër, 
më pas kryetar i bashkisë Tiranës, ku me ndryshimin e 
qytetit, po realizon projektet e ideura e të lëna në tryezë 
nga vetë Rama kur iku nga ajo bashki pas 11 vitesh në 
vitin 2011. Rindërtimi i “Sheshit Skëderbej” dhe kullat 
e larta që po e rrethojnë atë janë idetë e hershme të 
Ramës. Por, Veliaj  nuk mjaftohet vetëm me “nxënësin” 
e mirë që mbaron punët që ka lënë mësuesi në mes. 

Pasi e kishte profilizuar veten si njeriu që bën punë dhe 
nuk merret me gërr-vërr-et e politikës, kur i interesonte 
të kishte një këshill bashkiak funksional pa andrrallat 
e LSI-së, më në fund vendos që të bëhet edhe lojtar 
drejpërdrejt në fushën e elefantëve. 

Ishte pranverë e vitit 2017, kur opozita ishte ulur në 
shesh dhe kërcënonte të mos hynte në zgjedhje, Ramës po 
i dilte nga duart aleati i tij Ilir Meta, i cili lëshonte mesazhe 
flirtuese opozitës. Erjon Veliaj bën lëvizjen e duhur duke 
negociuar një darkë private mes tyre, e cila shënoi një pakt 
të rëndësishëm politik, nga i cili, siç tregoi koha, Rama 
doli i fituari; qetësoi Metën dhe futi më pas dhe opozitën 
në zgjedhje, të cilat i fitoi vetë. Duke qënë vendimtar për 
realizimin e kësaj darke kryebashkiaku i “punëve të kryera” 
tregoi se dinte të luante edhe në fushën e politikës dhe 
nuk ishte thjesht një “drejtor komunale”, siç e etiketoi Henri 
Çili si një kritikë se ai merrej vetëm me punët teknike të 
qytetit. Darka, ku Meta pranoi të bëhej president, 
tregoi për herë të parë para publikut imazhin 
e Veliajt si njeriu i besuar i Ramës dhe e 
vuri atë në krahun e djathtë. 

Ndërkohë, Veliaj punon pa reshtur 
për t’i rritur imazhin vetes; me 
mbjellje pemësh, e çmime nga çdo 
organizatë ndërkombëtare. Në 
mediat vendase rrallë ndodh të 
kritikohet, e po ashtu në mediat e 
huaja lobon të duket si një njeri që 
po rilind një qytet ish-komunist në 
një qytet të rinisë. Aq e aq shumë 
energji derdhet në krijimin e imazhit 
të kryebashkiakut karizmatik që u flet 
njerëzve me gjuhën e tyre si një tirons i 
vjetër, sa është harruar imazhi i dikurshëm 
i kryebashkiakut piktor që pushtoi mediat e 
huaja me pallatet parafabrikat të kthyera në telajo. 

Por, Rama nuk humbet rastin t’i tregojë benjamit të 
tij se sado i madh të duket apo të bëhet, mos të harrojë 
kush komandon këtu.

“Ore do e lyesh shkallën ti nesër, ça Kryeministri, 
ato zhgarravina nuk do jenë nesër. Mos na trego se 
çfarë do bëjmë ne, por çfarë do bësh ti. Bojën nesër në 
mëngjes të vish këtu. Unë dal në 5 e 30 të mëngjesit 

për të shku në punë. Ti do dalësh nesër në 4 e 30 
do lyesh shkallën. Ti personalisht!” iu drejtua Rama 
-Veliajt gjatë një vizite në shtëpinë e re të një qytetari 
të dëmtuar nga tërmeti i nëntorit 2019. 

Megjithëse gjetjet e Ramës ngjajnë si teka fëminore; 
duke i kërkuar kryetarit të bashkisë më të madhe në vend 
të lyejë shkallët e një pallati, apo të çojë një lopë, më 
shumë se sa për marrëdhënien e tyre, tregojnë ndoshta 
për sjelljet sado-mazokiste të Ramës me pushtetin e 
kryeministrit me ata që ai i konsideron vartës, duke 
mos respektuar kështu as seriozitetin e institucioneve 
që ata përfaqësojnë.  Ose këto janë lojërat e tij të 
propagandës për të tërhequr vëmendjen e publikut 
nga problemet e vërteta.

Vetë Rama do t’i quante batuta humori sjelljet e tij 
ndaj Veliajt: “Këto episode janë me humor. Nuk është 
raporti i një shefi me servilin. Është partneritet dhe 
miqësi. Çuarja e lopës tek fshatari duhet bërë, mënyra 
e të thënës është humor.”

Por pikërisht kur njerëzia mendon se Rama po 
mundohet ti “ulë hundën” të gjithpushtetshmit të 
Tiranës, krejt papritur ai vetë na thotë se ia dëgjon fjalën 
Veliajt për gjëra shumë të rëndësishme, siç është lista 
e kandidatëve për deputetë të Tiranës. 

Duke i veshur atij “veton” e kësaj liste, e cila krijoi një 
pështjellim të madh në PS, pasi nxori jashtë ish-themelues 
të saj dhe futi të rinj pa asnjë rekord politik, Rama tha 
publikisht se, Veliaj i kishte thënë se “Nuk shkon kjo mor 
plak” kur diskutoheshin emrat e kandidatëve. 

Po ashtu Veliaj mbajti mbi shpatulla fushatën 
zgjedhore si një prej drejtuesve politik të qarkut 
Tiranë. Ndërkohë pati aludime se ai mbështeti fort 
Fatmir Xhafën, i vetmi që arriti të thyejë herësin dhe të 

kalonte në listën fituese dhe pse Rama e kishte 
vendosur në fund të saj, një renditje kjo që u pa 
si tentativë e hapur për ta nxjerrë nga grupi një 

prej të paktëve kritizerë që i kishin mbetur 
akoma në parti.  Me Xhafën, si xhaketë 

e vjetër, e me të rinj që kanë hyrë në 
lista si “miq” të Veliajt një gjë është 
e sigurtë, ai po krijon listën e tij të 
mbështetësve në PS krahas asaj 
të shefit të madh. 

Kur të vijë dita për të synuar 
më shumë se sa vetëm kostumin 
e “djalit punëmbaruar” Veliaj 
po punon për fuqizimin e tij 
brenda partisë. E vetmja gjë që 

ai nuk di është nëse do t’i duhet të 
luftojë për hapin e radhës apo do 

t’i jepet “dhuratë”, ashtu siç iu zgjat 
dora në fillim.
Me këtë shef me teka asnjëherë nuk i dihet.   

Rama e di që s’do jetë përjetësisht kryetar i PS-së, 
që sido të vijnë punët në këtë vend dhe me një mandat 
të tretë qeverisës, pas kulmit e pret pensioni politik.  E 
kështu do i duhet, ose ta bekojë një pasardhës ose të 
bëjë si Nano; ta lërë karrigen bosh për të parë kush do 
jetë më i zoti që të ngjitet në të. 

Në secilin rast, deri më tani,  kandidati kryesor për 
ta zënë atë karrige është Erjon Veliaj. 

K
U

LISA
T

Veliaj po 
ndjek të njëjtën 

rrugë si Rama; u bë 
ministër, më pas kryetar 
i bashkisë Tiranë, ku me 
ndryshimin e qytetit, po 

realizon projektet e ideura e 
të lëna në tryezë nga vetë 

Rama kur iku nga ajo 
bashki pas 11 vitesh 

në vitin 2011
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TRAGJEDITË E 1991, EKSODI 
I SHQIPTARËVE DHE HUMORI 
I ZI I MUAJVE TË VËSHTIRË

VLORA E 
PËRGJAKUR

Një rikthim në muajt e vështirë në kapërcyell të ndryshimit të 
sistemeve politike; eksodi, politika dhe jeta në post-diktaturë. Çfarë 
ndodhte në Vlorën e “Pavarësisë”, ku Ramiz Alia zgjodhi të bëjë 
“Mea Culpa” për gabimet e komunizmit. Si u rrëmbyen anijet në 
port dhe pikpyetjet që nuk morën përgjigje sot e kësaj dite.

 | Nga ERGYS ALUSHI

Afrimi dhe Agroni e kujtojnë të përmalluar të shtunën 
e 2 Marsit 1991. Afrim Agalliu ishte 42 vjeç, në 

kulmin e moshës dhe emër i dëgjuar me “Parodistët e 
Vlorës” atëkohë. Ata të katërt, që asokohe simbolizonin 
shkëlqimin e qytetit bregdetar, vraponin. Përjetonin 
dhe ata lemerinë e kohës që po jetonin. Në njërën anë, 
shihnin radhët e gjata në teatrin “Petro Marko” aty ku po 
vendosej në skenë shfaqja e 15-të e Estradës Profesioniste 
të qytetit, “Dhëndrri me proteza”. Me qindra e qindra 
njerëz në radhë të malluar për pak humor e për të prerë 
një biletë për shfaqjen. Nga 
ana tjetër kishte radhë në port 
për të kapur një anije që do t’i 
dërgonte matanë detit. 

“Nuk kuptoheshin, nëse 
qeshnin me humorin tonë, apo 
qanin për largimin me dhimbje 
nga vendi i tyre. Përnatë teatri 
plot. Shumica e njerëzve kur 
mbaronte shfaqja shkonin 
përsëri në Skelë, në pritje të 
ndonjë anijeje për të ikur në 
Itali”, kujton sot pas 30 vjetësh 
ato ngjarje, parodisti i Vlorës.

*   *   *
Në Vlorë nuk punohej më. 

Vlonjatët e kishin mendjen 
të arratiseshin, anipse, kishin 
fatin të jetonin në një nga 
perlat e bregdetit shqiptar. 
Por shkurti i atij viti, u rezervoi 
një panoramë tragjike. 

Në  15  shku r t  1 99 1 , 
dy  motopeshkatore  të 
ndërmarrjes së peshkimit 
detar, “Hiqmet Tushi” dhe 
“Jonufra”, me nga 7 vetë 
ekuipazh secila, kishin marrë 
në bord ilegalisht edhe 24 
persona të tjerë. Për të shmangur gjurmët, zgjodhën 
dy porte të ndryshme: “Hiqmet Tushi” u drejtua drejt 
Otrantos, ndërsa “Jonufra” drejt Brindizit. U hapën fjalë 
se kjo e fundit, “Jonufra”, ishte mbytur në det të hapur, 
2-3 milje larg Brindizit. Menjëherë u ngritën në ajër dy 
helikopterë ushtarakë italianë që ishin rastësisht në zonë 
për stërvitje, siç u tha në atë kohë. Por e vërteta ishte 
ndryshe. Që nga fillimi i vitit, nisur nga zhvillimet në 
Shqipëri, forcat ajrore dhe bregdetare italiane partrullonin 
gjithnjë e më shpesh, ajrin dhe detin. Plot 22 persona, 
mes të cilëve dhe një grua, u shpëtuan pa dëmtime. Kur 
mbërritën në Itali, siç raportohet në median e kohës, 
një pjesë e të dy ekuipazheve kërkuan të kthehen. Pas 
kishin lënë familjet, dhe nuk dihej asgjë për fatin e tyre. 

Por, sidoqë të ishte, ky ishte rasti i parë i eksodit nga 
deti me mjete peshkimi në qytetin bregdetar të Vlorës. 

SITUATA POLITIKE: VLONJATËT, 
TË PARËT PËR TË DHËNË MEND

Para se të vinte eksodi i peshkarexhave të para, situata 
politike në Tiranë kishte precipituar dhe në janar, palët 
po nxeheshin fuqimisht për të përgatitur zgjedhjet e 
marsit 1991. Situata e Tiranës, reflektohej në të gjitha 
rrethet. Në 4 janar sheshi i Flamurit në Vlorë nuk kishte 
parë kurrë më parë aq shumë njerëz. Akoma ishte i fortë 
ideali i lartë socialist, qoftë edhe besimi te PPSH apo 
edhe tek programi i saj. Entuziazmin e forcoi edhe më 
shumë bindja se partia ishte ende e fortë. Në turmë, 

Busti i 
Hysni 
Kapos në 
skelë dhe 
mbrapa tij 
godina e 
Komitetit të 
Partisë

DOSSIER/
REFUGJATË
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ARRATISJA E PARË
Në 15 shkurt 1991, dy motopeshkatore 
të ndërmarrjes së peshkimit detar, 
“Hiqmet Tushi” dhe “Jonufra”, me nga 
7 vetë ekuipazh secila, kishin marrë 
në bord ilegalisht edhe 24 persona 
të tjerë. Për të shmangur gjurmët, 
zgjodhën dy porte të ndryshme: 
“Hiqmet Tushi” u drejtua drejt Otrantos, 
ndërsa “Jonufra” drejt Brindizit.

D
O

SSIER
/R

EFU
G

JA
TË

u përhap me shpejtësi 
lajmi se nga importi kishin 

mbërritur 41 traktorë të rinj të tipit 
T-28 që “do t’i vinin në ndihmë rritjes së 

sektorit të bujqësisë”, në një kohë që vetë sekretari i 
parë Ramiz Alia, e kishte pranuar krizën që po kalonte 
vendi. Vlora në fundin e asaj dekade, shkëlqente në 
të gjithë drejtimet, edhe në art e sport. Ndaj, politika 
nuk duhej të mbetej pas. Në fund të ’90, si rrallëherë, 
këngëtarja vlonjate Anita Bitri kishte fituar festivalin e 
29-të të këngës në Radio Televizionin publik shqiptar. 
Ndërsa “Flamurtari” i famshëm i Vlorës, ishte në vendet 
e para të kampionatit. Gjithmonë e më shumë tifozë në 
stadium për shkak të rezultateve shumë të mira. E gjithë 
kjo frymë entuziazmi, si të mos ishte meritë e partisë?!  

PD e sapoformuar nuk mund të rrinte pasive. Vetëm 
dy ditë më vonë, në 6 janar, i njëjti shesh u mbush plot 
e përplot me njërëz për të dëgjuar në mitingun e parë 
në Vlorë, Afrim Jupen, Hasko Hoxhën, Arben Imamin, 
Sali Berishën, Gramoz Pashkon, Azem Hajdarin e 
Dashamir Frakullën. “Demokratizim nuk do të thotë t’i 
vëmë shkelmin asaj që kemi ndërtuar me duart tona, 
por të ecim më shpejt me hapin e Evropës”, tha Petrit 
Stefa përballë turmës së ekzaltuar të atyre që kërkonin 
fitoren e PD. Edhe situata në qarqet intelektuale në Vlorë 

nuk mbetej pas. Te Turizmi, në parkun “Liria”, “Aulona”, 
“Interklubi”, “Adriatiku”, “Klubi i shtëpisë së ushtarakëve” 
mblidheshin përditë e përnatë elementë të rinj që të 
lodhur nga oraret e punës, shkonin e mendonin për hallet 
e kombit. Të gjithë jepnin mend, e bashkë me shthurrjen 
e punës, në qytet, po propozonin edhe kandidatët për 
deputetë në zgjedhjet e para pluraliste të 31 marsit. 

Por Ramiz Alia nuk mund të lejonte precipitimin e 
situatës në Vlorë, apo largimin e saj nga vija e deklaruar 
e partisë. Ndaj, pas mitingut të PD në sheshin e Flamurit, 
niset drejt qytetit bregdetar. Pak, pasi kishte kaluar 

Faksimile 
të gazetave 
të kohës 
(1991)
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mesdita e 12 shkurtit 1991, mblodhi në Pallatin 
e Sportit ajkën e qytetit të Vlorës për tu folur 
për gabimet e sistemit të shkuar, dhe çfarë 
duhet të bënin më mirë. 

“Po të metat e gabimet a duhen mbuluar? 
Jo, edhe ato duhen zbuluar, që të mos 
përsëriten, që të nxirren mësime për të 
ardhmen. Partisë sonë s’i ka munguar guximi 
t’i njohë ato. Bile ajo ka qenë iniciatore jo 
vetëm e zbulimit, por edhe e marrjes së 
masave për t’i korrigjuar ato. Kohë të vështira 
të luftës së ftohtë, ndikuan dhe na nxitën që 
lufta e klasave të trajtohej me mjaft sektarizma 
dhe në legjislacionin tonë të caktoheshin 
masa të rënda dënimesh për disa lloj fajesh 
që mund të trajtoheshin ndryshe. Partia 
e Punës ish ajo që mori iniciativiën dhe 
guxoi t’i korrigjojë. U nxituam me çështjen e 
tufëzimit e të oborrit kooperativist, por nuk 
ndenjëm të flasim si e qysh u bë. Vendosëm 
ta ndreqim këtë gabim dhe ua lamë në dorë 
fshatarëve ta ndreqin vetë. Gabuam kur 
ndaluam me ligj besimet fetare. E pranuam 
botërisht e po e korrigjojmë… Gjendja 
ekonomike nuk është e mirë. Ka 
shumë mungesa në treg, si 
për mallrat industriale të 
konsumit, ashtu edhe për 
ato bujqësore e blegtorale. 
Ka papunësi ,  ka edhe 
inflacion. Pa frikë mund të 
flitet për një situatë krize....”  

Ndërkohë që Ramizi bënte 
“mea culpa” në Pallatin e 
Sportit, dy ditë më vonë, në 
Skelë të Vlorës pati përleshje 
të ashpra me dy të plagosur, një 
prej të cilëve në gjendje të rëndë. 
Ishte një sulm i organizuar me gurë 
e sende të forta të një grupi njerëzish 
ndaj pjesmarrësve në një miting 
protestë për rrëzimin e shtatores së 
Enver Hoxhës në Tiranë. 

E ndërkohë që sallat mbusheshin 
me intelektualë, fabrikat zbrazeshin nga 
punëtorët, partitë zhvillonin mitingje, e 
veteranët e të rinjtë ziheshin me gurë e me 
drurë te Sheshi i Flamurit, “Skela” e Vlorës, 
asnjë natë nuk kishte pushim. Njerëz që donin 
të iknin një orë e më parë nga sytë këmbët. 

Në 22 shkurt 1991 u fut në Portin e Brindizit, anija 
çisternë ushtarake shqiptare, “Patosi”, 800 tonëshe. 
Agjencitë e lajmeve në Itali informuan se në bord kishte 
27 persona ekuipazh dhe pasagjerë, 3 nga të cilët civilë. 
Në anije kishte edhe 230 tonë naftë, 24 pushkë, pistoleta, 
granata e fishekë. Nga ata që mbërritën në Brindizi, 7 
shqiptarë, kërkuan të rikthehen. 

Por vetëm katër ditë më vonë, në 26 shkurt 1991, në 
Radë u rrëmbye anija “Lezha”. E në 28 shkurt, ndërsa anija 
“Kanina” shkarkonte grurë në port, nuk arriti të përfundonte 

procedurën. Grupe 
njerëzish hynë në anije, 

ndërprenë procedurën e 
shkarkimit të grurit dhe e detyruan 

kapitenin që në orën 08.00 të mëngjesit të nisej 
me gjithë grurë drejt Italisë. Gazeta “Zëri i Vlorës”, në 3 

mars 1991, shkruante për këtë ngjarje: “Gjatë rrëmbimit 
të anijes pati shkëmbime zjarri midis forcave të ruajtjes 
së kufirit dhe rrëmbyesve. Nga burime italiane, mësohet 
se ka patur një të vdekur e tre të plagosur, midis 117 të 
ikurve. Anija u ankorua në portin Italian të Otrantos. 
Në hambarët e saj gjenden ende 1.800 kuintalë grurë 
të destinuar për ushqimin e qytetit të Vlorës”. 

BILANCI I DHIMBSHËM I EKSODIT
Shkurti ia la vendin marsit me një bilanc të dhimbshëm: 

mijëra njerëz të ikur pa adresë drejt së panjohurës, dy të 

DOSSIER/
REFUGJATË Tuneli 

në Ujin 
e Ftohtë 
nga ku u 
nis anija 
Durrësi

Faksimile 
të gazetave 
të kohës 
(1991)
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RRËMBIMI 
I ANIJEVE
Në mesditën e 5 gushtit, 
një grup njerëzish 
rrëmbejnë anijen “Durrësi” 
që po furnizohej me ujë 
në Vlorë, dhe e detyruan 
të nisej drejt Sazanit. 400 
persona të tjerë, rrëmbejnë 
në Skelë anijen “Iliria” dhe 
e detyruan të dilte në det 
të hapur. Veç dy anijeve të 
njohura, rrëmbehen në port 
edhe dy anije të tjera.

mbytur, dy të humbur, dhjetëra të plagosur 
nga turmat e shfrenuara e të ligështuara 
nga etja dhe uria; një flotë e tërë me anije 
transporti, peshkarexha, apo të ushtrisë, që 

dergjen në portet e huaja, tre prej tyre të mbytura e të 
përplasura. Në mjediset e portit të ri, në portin e Vlorës, 
Skelë, e gjatë bregdetit, e gjithë pamja, mbas valës së të 
ikurve, të befason. Zyrat e kantierit të ndërtimit të portit 
të ri të kujtojnë më shumë shpellat e nxira nga tymi, se 
sa administratën e re të sapondërtuar. Është djegur e 
shkatërruar gjithçka, dyert, dritaret, karriket, tavolinat, 
raftet, dokumentacioni teknik. Muzeu i Pavarësisë është 
zhveshur nga jashtë, kanatat e dritareve janë përdorur 
për dru zjarri, pllaka te porta është thyer, lulishtet e 
ngritura me aq mund e djersë, krenaria e Vlorës, janë 
shpërdoruar, stolat kanë përfunduar në dru zjarri e 
njësitë e shitjes janë grabitur.

Kaosi solli viktimat e para. Në bregdetin e Vlorës, u 
gjetën dy kufoma, njëra në pikën e dytë të Jonufrës dhe 
tjetra midis Poros dhe Zvërnecit.  U gjetën 48-72 orë pas 
vdekjes. Nga autopsia rezultoi se shkaku i vdekjes kishte 
qenë mbytja. Kufomat u identifikuan. Njëri ishte Robert 
Zoto, 24 vjeç nga Orikumi, tjetri ishte Resmi Cenaj, 44 
vjeç nga Vlora me profesion murator.

Në qytet mungon vajguri, pluhuri larës, ndërsa sapuni 
vazhdon të jepet me racion.

Në 2 maj 1991, një grup detarësh në bashkëpunim 
me disa civilë rrëmbejnë forcërisht rimorkiatorin e 
vogël në pikën ushtarake të Pashalimanit. Ndalojnë 
në portin e Rradhimës dhe marrin aty 50-60 persona. 
Nisur edhe nga deklarata e qeverisë italiane, se nuk 
do të pranonte emigrantë ekonomikë, forcat e kufirit u 
vunë në ndjekje të rimorkiatorit që në përpjekje për të 
ikur, u përplas me një mjet tjetër detar. 8 vetë ranë në 
det, por u shpëtuan. Në anije u gjetën edhe dy fëmijë. 
Rrëmbyesit e braktisën rimorkiatorin.

Por shqiptarët nuk i ndalte asgjë. Meqë peshkarexhat 

s’po i merrnin dot më, sajuan trape, apo fuçi me dërrasa 
për të ikur drejt Italisë. Nata e 31 majit 1991, sipas kronikës 
së kohës ishte fatale: Forcat e sigurisë plagosën Nikollaq 
Lepurin, ndërsa hapën zjarr për të ndaluar ikjen e 6-7 
trapave të nisura nga brigjet e lumit Vjosë. Plagosja që 
ndodhi në Poro, shkaktoi reagimin e qindra njerëzve që 
ishin grumbulluar brigjeve të lumit në pritje për të ikur. 
Të irrituar, ndaluan një makinë me drejtues të Punëve 
të Brendshme dhe policisë së Kufirit dhe pasi i nxorrën 
nga makina, i izoluan në një godinë të braktisur në zonë. 
Dërguan një përfaqësi në spitalin e Vlorës për të parë 
gjendjen shëndetësore të Nikollaq Lepurit dhe kur morën 
garanci se ishte jashtë rrezikut për jetën, liruan pas 7 orësh 
drejtuesit e ministrisë së Brendshme që po i mbanin peng. 

TRAGJEDIA E DATAVE 6-7 GUSHT 1991
Askush nuk i ndalte shqiptarët, edhe pse në Tiranë 

ishte krijuar qeveria e drejtuar nga Ylli Bufi me president 
Ramiz Alinë. Zgjedhjet e marsit 1991 i fituan ata që kishin 
mbajtur diktaturën për 50 vjet, e shqiptarët, nuk kishin 
garanci se do ndryshonte gjë. Në mesditën e 5 gushtit, një 
grup njerëzish rrëmbejnë anijen “Durrësi” që po furnizohej 
me ujë në Vlorë, dhe e detyruan të nisej drejt Sazanit. 400 
persona të tjerë, rrëmbejnë në Skelë anijen “Iliria” dhe e 
detyruan të dilte në det të hapur. Veç dy anijeve të njohura, 
rrëmbehen në port edhe dy anije të tjera. 

“Gjatë natës midis 6 dhe 7 gushtit, forcat policore janë 
munduar të shpëtojnë nga rrëmbimi anijet e tjera, duke i 
larguar nga porti e duke i strehuar në ishullin e Sazanit. 
Turmat e njerëzve u sollën ashpër me policinë duke i qëlluar 
me gurë, dinamit e deri dhe me armë zjarri, ku për pasojë 
u plagosën 4 policë, njëri prej të cilëve në gjendje të rëndë”, 
shkruhet në komunikatën e policisë, siç raporton në atë 
periudhë gazeta “Zëri i Vlorës” (gusht 1991). 

Veprimet e anijes “Durrësi” ishin një mister. Ka shumë 
pyetje që edhe sot kanë mbetur pa përgjigje: -Përse 
do të furnizohej anija me ujë në Vlorë? Përse pikërisht 
në një pikë ushtarake, siç ishte zona te tuneli në Ujin e 
Ftohtë? - Pse kur u furnizua nuk u largua, por qëndroi 
aty edhe në datën 6 gusht? - Përse duhej të afrohej në 
breg dhe aty pranë tij të lëshonte shkallët e të lejonte 
hipjen e njerëzve që prisnin te bar “Riviera”?- Përse 
nuk u mjaftua me ata njerëz që hipën sipër, por nga 
anija filluan të thërrisnin njerëzit me megafon se kush 
dëshiron të largohet për në Hollandë?

Pasi dëgjuan një thirrje të tillë edhe ata njerëz që u 
ndodhën aty dhe nuk kishin mendje për të ikur, u lëshuan 
drejt anijes dhe hipën në bord, megjithë krismat në 
ajër të një çisterne ushtarake që u soll disa herë rreth e 
rrotull anijes. Të tjerët që nuk arritën të hypnin në anije 
sulmuan të zemëruar godinën e partisë në pushtet dhe 
rrëzuan bustin e Hysni Kapos. Sipas komunikatës së 
policisë së asaj dite, u desh veç një orë për ta rrëzuar 
bustin. Në orën 14.00 njerëzit u shpërndanë, duke 
lënë pas një pamje lufte, tym e shkatërrime në masë. 
Paradoksalisht vetëm disa muaj më parë, më 4 mars 
1991 Hysni Kapos, udhëheqësit të lartë komunist nga 
Tërbaçi i Vlorës, i ishte festuar 70-vjetori i lindjes me 
aheng në Shkollën e Lartë të Detarisë.Pas ngjarjeve 
tragjike të ndodhura në qytet, porti i Vlorës u shpall 
objekt ushtarak i rëndësisë së veçantë.
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Kur më 12 dhjetor 1990 nisi mbledhja e dokumentacionit 
për krijimin e Partisë Demokratike, fryma e 

përgjithshme nuk ishte për krijimin e një partie “tjetër”, 
por e një modeli të ri politik, një force të djathtë politike të 
kundërt me PPSH, të aftë të marrë përsipër udhëheqjen 
e proceseve demokratike dhe mirëqeverisjen e vendit. 
Ishte hera e parë në historinë e Shqipërisë që 
krijohej një subjekt politik nga pjesa më 
intelektuale dhe qytetare e shoqërisë, 
nga profesorë dhe studentë të 
universitetit të Tiranës. Midis 
listës së themeluesve gjenden 
intelektualë të tjerë të fushave 
të ndryshme, nga letersia, arti, 
arkeologjia, historia, inxhinieria 
dhe deri tek mjekësia, ekonomia, 
psikologjia dhe shkencat juridike. 
Ka një detaj që rrallë thuhet por 
ka rëndësi: fillimisht u mendua të 
firmosnin vetëm intelektualët dhe 
pak studentë, por për shkak se numri i 
të parëve nuk arriti as gjysmën e numrit 
të kërkuar, u ftuan studentët të firmosin, 
të cilët natyrisht dhanë mbështetje masive. 

Nga dokumentacioni i themelimit rezulton se 
studentët përbëjnë pjesën dominuese, numri i 
punëtorëve është minimal, mbi 99% e nënshkruesve 
ishin banorë në Tiranë, asnjë prej tyre nuk ishte direkt 
i përndjekur politikë, rreth 20-25 prej tyre rezultojnë 
anëtarë në PPSH, si dhe midis firmëtarëve gjenden 
edhe mbiemra të njohur të elitës së emëruar kulturore 
të sistemit të kaluar. Në këtë kuptim PD nuk ishte në 
përbërje një parti strukturore apo me ind antikomunist, 
por një parti që promovonte program dhe frymë kundër 
regjimit komunist. 

Krijimi i PD i tha jetë pluralizmit politik në Shqipëri. 
Programi i saj minimal u bë dokumenti më i lexuar dhe 
inspirues i kohës. Gazeta e saj në janar 1991 ishte gazeta 
më e lexuar/shitur në historinë e shtypit, ndërsa votat 
mbështetëse për PD më 1992 ishin numri më i lartë i 
votave për një parti politike në historinë e pluralizmit. 
Më shumë se parti, PD ishte një front, një lëvizje, një 

 | Nga AFRIM KRASNIQI
Instituti i Studimeve Politike

KRIZA E SË DJATHTËS: 
VOTA, IDENTITETI DHE KURBA 
E PËRFAQËSIMIT 1991-2021

frymë dhe një premtim për Shqipëri ndryshe, më të 
zhvilluar, më të hapur, më të lirë, më të integruar. 

Statistikisht, PD ka qeverisur vendin gjatë viteve 
1992-1996, 2005-2013 si dhe në dy periudha të shkurtra 
bashkëqeverisjeje me PS 1991 dhe 1997. PD ka zgjedhur 
dy kryeministra (Berisha dhe Meksi), si dhe tre Presidentë 
(Berisha, Topi, Nishani), ndërkohë që Presidenti Moisiu 
ishte zgjedhje konsensuale, por me propozim të PD. Asnjë 

(me përjashtim të Berishës), nuk është më në PD. 
PS ka qeverisur më gjatë Shqipërinë sesa PD, gjë 

që bie në kontrast me retorikën e PS kundër 
“30 viteve tranzicion dhe dështime”. PS 

ka zgjedhur 6 kryeministra (Nano, Bufi, 
Ahmeti, Majko, Meta, Rama), si dhe 

tre presidentë (Alia, Meidani dhe 
bashkë me LSI, Meta). Të gjithë 
(me përjashtim të Metës), janë 
ende në PS. Nëse i referohemi 
pushtetit real qeverisës, në 
12 vjet qeverisje pushteti i PD 
është përqendruar në vetëm 
një emër, Sali Berisha. Ai ishte 

dy herë President dhe dy herë 
kryeministër. Tek PS situata është 

më ndryshe, duke nisur nga Ramiz 
Alia, Ylli Bufi, Fatos Nano, Pandeli 

Majko dhe deri tek Ilir Meta dhe Edi Rama. 
Personalizimi dhe vertikalizimi i pushtetit tek 

PD e pamundësoi reformimin e saj dhe ekzistencën e 
një partie konservatore moderne, tek PS kalimi nga 
drejtimi kolegjial tek personalizimi dhe personalizimi 
i pushtetit e pamundësoi krijimin e konceptit të një të 
majte moderne në Shqipëri.

TRASHËGIMIA HISTORIKE? 
NJË E MAJTË SOLIDE PËRBALLË NJË 
TË DJATHTE NË KRIZË IDENTITETI

Kur flitet për trashëgiminë historike të së majtës 
vetë ata preferojnë të citojnë F.Nolin dhe vitin 1924, 
për të vijuar më pas me vitet postkomuniste (1992-
2021). Për periudhën komuniste PS pranon konceptet 
e trashëgimisë sociale, ekonomike, kulturore, etj, por 
jo trashëgiminë politike. Në ligjërimin e saj publik të 
krijohet ideja se e majta në Shqipëri është krijuar më 
1991 dhe jo më 1941. Më shumë ka shkrime, kujtime, 
intervista dhe deklarime për “vuajtjet politike” apo për 

ANALIZË

Ndryshe nga e majta, 
tek e djathta lideri e 

përshtat partinë për veten 
dhe pikëpamjet e tij dhe jo e 

kundërta, ndërkohë që po ashtu, 
ndryshe nga e majta, tek e djathta 
nuk ka pasur rotacion elitash dhe 
as strukturë që ruan, konservon 

dhe promovon kontributet 
historike të themeluesve apo 

protagonistëve të saj.

Eduart Selami, Sali Berisha
 dhe Lulzim Basha
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“shkatërrimet e institucioneve shtetërore” pas 1992 sesa 
për periudhën komuniste. Nga ana tjetër, në ligjërimin 
publik e majta sulmon të djathtën duke u bazuar kryesisht 
në periudhën e Zog, të Luftës II Botërore dhe të pikës më 
kritike të mandatit të djathtë, viteve 1991-1992 dhe 1996-
1997. Përmes këtyre qasjeve publike e majta synon të 
trashëgojë elektoratin e lidhur me periudhën komuniste, 
por jo bilancet dramatike politike të asaj periudhe. Në 
dy periudhat e pushtetit, vitet 2000 dhe dekadën e 
fundit, e majta ndoqi politika të djathta, privatizime 
masive dhe kalimin e përgjegjësive dhe shërbimeve 
shtetërore tek privatët, duke i marrë të djathtës bazën 
ekonomike dhe shtresën 
tradicionale mbështetëse. 
Bazuar në këtë strukturë 
mendimi, e majta mobilizon 
kategoritë dhe instrumentet 
e lidhura me të kaluarën, 
- ish ushtarakët, veteranët, 
shtresat punëtore, familjet 
pasuese të nomenklaturës 
qendrore dhe lokale, ish 
strukturën e policisë dhe 
të shtetit, etj, duke jetësuar 
në mënyrë periodike edhe 
rotacionin midis brezave të 
këtyre strukturave në parti. 
Kaq e theksuar është kjo, 
saqë tek e majta nuk është 
lideri që përshtat partinë për 
veten, por partia që përshtat 
liderin. Shembulli tipik Rama, 
një politikan që në nisje të 
pluralizmit kërkonte nxjerrjen 
jashtë ligjit të PPSH dhe e 
akuzonte për krime historike, 
tanimë i është përshtatur 

strukturës historike së identitetit në parti duke promovuar 
tezën se komunistët e djeshëm dhe socialistët e sotëm 
kanë qenë gjithnjë në anën e duhur të historisë.

Trashëgimia e të djathtës është shumë më komplekse, më 
e pa qartë dhe më relative. Në gjysmën e parë të tranzicionit e 
djathta bazohej kryesisht tek antikomunizmi, dhe strukturalisht 
tek rinia studentore dhe ish të përndjekurit, tek ish pronarët 
dhe familjet e mëdha të traditës. Ajo ishte e pavendosur dhe 
me trend kritik me trashëgiminë e Zog apo eksperimentin 
e viteve 1920-1938, ashtu edhe me partitë nacionaliste të 
viteve ’40. Më vonë pjesë e identitetit të saj u bënë përqasjet 
lokale dhe krahinore, fetare dhe nacionaliste. Në dallim nga 
e majta, e djathta nuk arriti të krijojë shtresim solid referues, 
- shumica e bizneseve të mëdha në vend janë më pranë të 
majtës sesa të djathtës, ish të përndjekurit nuk janë më zë 
me ndikim politik, rinia ka ndryshuar sjelljet politike, retorika 
antikomuniste nuk përbën më burim votash elektorale dhe 
se valët e emigrimit pas viteve 1997-1998 dhe sidomos gjatë 
dekadës së fundit, janë kryesisht votues të saj potencialë. Duke 
mos pasur identitet të qartë, duke i zgjidhur mosmarrëveshjet 
me përjashtime fraksionesh dhe jo më sjellje pragmatiste 
programore, duke iu frikësuar identitetit dhe mbështetjes tek 
strukturat e djathta në shoqëri, si dhe duke pasur të njëjtit 
aktorë që drejtojnë më shumë se 15-20 fushata elektorale, 
ajo ka hyrë prej vitesh në krizë identiteti dhe për pasojë, 
edhe në krizë elektorale. Ndryshe nga e majta, tek e djathta 
lideri e përshtat partinë për veten dhe pikëpamjet e tij dhe 
jo e kundërta, ndërkohë që po ashtu, ndryshe nga e majta, 
tek e djathta nuk ka pasur rotacion elitash dhe as strukturë 
që ruan, konservon dhe promovon kontributet historike të 
themeluesve apo protagonistëve të saj. 

Dallimet identitare dhe vështirësitë për të krijuar 
identiteti konkurruese midis palëve bëhen më të mëdha 
edhe për shkak të faktorëve të tjerë: Shqipërisë i mungon 
shtesa e mesme si garanci për stabilitetin demokratik, 
institucionet fetare nuk kanë ndikim në politikë, emigrimi 
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I PD
KANDIDAT / FORMA 

E ZGJEDHJES
FITUESI

1990 Azem Hajdari I komanduar përkohësisht Konsensus
1991 Sali Berisha I zgjedhur përkohësisht Konsensus
1991 Sali Berisha Neritan Ceka, Azem Hajdari 85%
1992 Eduard Selami Arben Imami, Azem Hajdari 84%
1993 Eduard Selami Ylli Vejsiu 91%
1996 Tritan Shehu Ferdinand Xhaferi 60%
1997 Sali Berisha Pjeter Arbnori 88%
1999 Sali Berisha Uran Butka 96%
2001 Sali Berisha Pa rivalë 99%
2005 Sali Berisha Pa rivalë 98%
2009 Sali Berisha Pa rivalë 99%
2013 Lulzim Basha Sokol Olldashi 80%
2017 Lulzim Basha Eduard Selami 90%

2021 Lulzim Basha Agron Shehaj, 
Fatbardh Kadilli, Edith Harxhi 80%
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NR PARTITË E 
DJATHTA POLITIKE KRIJUAR KRYETARËT (+ AKTUALË) KA FITUAR 

MANDATE

1 Aleanca Demokratike 01.11.1992 Neritan Ceka / Eduart Abazi Indirekt

2 Aleanca Popullore 27.12.2001 Artur Dojaka Jo

3 Balli Kombetar 04.10.1991 Abaz Ermenji / Adriatik Alimadhi Indirekt

4 Balli Kombetar Demokrat 25.09.1998 Hysen Selfo / Artur Roshi Indirekt

5 Bashkimi Demokrat 03.04.1992 Remzi Ndreu / Ylber Valteri Indirekt

6 Bashkimi Liberal 24.01.1995 Teodor Laço / Arian Starova Indirekt

7 Fryma e Re Demokratike 20.06.2012 Gazmend Oketa / Sali Shehu Jo

8 Levizja e Legalitetit 20.02.1992 Guri Durollari / Shpëtim Axhani Indirekt

9 Levizja Monarkiste Demokrate 07.03.2001 Guri Durollari Jo

10 Levizja per Demokraci 23.04.1997 Dashamir Shehi / Shkrirë Jo

11 Levizja per Zhvillim Kombetar 17.07.2002 Dashamir Shehi Indirekt

12 Lëvizja Demokratike 19.10.2020 Myslim Murrizi Jo

13 Lëvizja për Ndryshim 23.11.2000 Jozefina Topalli Jo

14 Ligj dh Drejtesi 17.02.2009 Spartak Ngjela Jo

15 Partia Demokrate e Re 16.03.2001 Genc Pollo / Shkrirë Direkt

16 Partia Demokratike 19.12.1990 Azem Hajdari / Lulzim Basha Direkt

17 Partia Demokristiane 10.10.1991 Zef Bushati / Nard Ndoka Indirekt

18 Partia Liberale 01.10.1991 Valter File Jo

19 Drejtesi dhe Integrim dhe Unitet 01.03.2011 Shpetim Idrizi Indirekt

20 Partia Republikane 10.10.1991 Sabri Godo / Fatmir Mediu Indirekt

21 Rimekembja Kombetare 28.02.1996 Abdi Baleta Jo

22 Rruga e Lirise 03.03.2005 Kurt Kola Jo

23 Sfida për Shqipërinë 19.10.2016 Gjergj Bojaxhiu / Hektor Ruçi Jo

24 Bindja Demokratike 23.04.2019 Astrit Patozi Jo

25 Nirma THURJE 15.01.2021 Endri Shabani Jo

ANALIZË

dhe migrimi i brendshëm kanë ndryshuar raportet e 
përfaqësimit, sistemi oligarkik dhe korrupsioni kanë 
zhvleftësuar konceptet e përfaqësimit dhe të votës. Për 
pasojë, të majtë dhe të djathtë bëjnë të njëjtat gabime 
kur janë në qeveri dhe opozitë dhe premtojnë të njëjtat 
gjëra në fushatë elektorale. 

E DJATHTA DHE KRIZA E LIDERSHIPIT
E majta ka pasur tri figura kryesore në lidershipin e 

saj të 30 viteve të fundit: Ramiz Alia, Fatos Nano dhe Edi 
Rama. Në periudha të caktuara kanë pasur rol thelbësor 

edhe Pandeli Majko dhe Ilir Meta. Nano e mori drejtimin 
e PS duke larguar Alinë nga anëtarësia (refuzoi dhënien e 
kartës së anëtarit), Rama e mori PS duke larguar Nanon 
nga partia, Meta në mosmarrëveshje për lidership krijoi 
partinë e tij politike. Tek e djathta nuk ka histori. Berisha 
mbetet figurë dominuese dhe aktiv në politikë, madje 
figura më me ndikim në tri mandatet e Bashës, sic ka 
pasur rol të njëjtë edhe gjatë periudhave kur formalisht 
PD drejtohej nga Selami apo Shehu. 

Nga ana tjetër, e majta ka krijuar disa figura të tjera 
gjatë historisë së tranzicionit, si Skender Gjinushi (PSD), 
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Ilir Meta (LSI), Paskal Milo (PDS), etj, ndërkohë që tek e 
djathta me përjashtim të S.Godos fillimisht, nuk ka më 
figura publike referuese. Kryetarët e partive të djathta 
janë kryesisht prurje të rastësishme në politikë dhe pa 
ndonjë CV të spikatur, me formim në mesataren e elitës 
politike. Për më tepër, e majta ka përdorur të djathtën 
vetëm më raste sporadike (DB, LZHK, PR, PDr gjatë 
viteve 1997-2002), ndërkohë që e djathta jo vetëm ka 
përdorur vazhdimisht partitë e majta, por është investuar 
ndjeshëm në forcimin dhe mbijetesën e tyre politike. Për 
shembull, më 1992 PD fitoi duke pasur aleat kryesor PSD e 
Gjinushit, më 2005 fitoi duke krijuar aleancë preferenciale 
me PAA të Xhuvelit, më 2009 ndau pushtetin me LSI 
dhe më 2021 ishte de facto në partneritet me LSI. Edhe 
simbolikisht asnjë deputet dhe figurë e rëndësishme e 
të djathtës nuk ka ndodhur të zgjidhet deputet tek e 
majta, kurse e djathta ka zgjedhur deputet edhe një 
deputet të PPSH (1991), kryetarin e parlamentit të PS 
dhe së paku 3 deputetë të tjerë të saj në vite. 

Një nga arsyet e mungesës së lidershipit konkurrues 
tek e djathta lidhet edhe me faktin se ajo nuk pati asnjë 
parti të modelit të LSI, pra parti që merr mbështetje 
për tu bërë përcaktuese në koalicionet qeverisëse. Në 
sistemin tripartiak, dy mbeten të majta (PS, LSI) dhe PD 
tek e djathta, ndërkohë që partia e dytë e djathtë me 
përfaqësim, PR, është parti simbolike dhe në vite me 
mandate të dhuruara parlamentare. Çdo përpjekje për 
lëvizje të reja politike, (DB, LPD, PDr, Fryma e Re, Sfida, 
Aleanca Kuq e Zi, si dhe tri partitë e reja të 2021), ka 
dështuar edhe për shkak të investimit maksimal të PD 
kundër tyre, si dhe mungesës reciproke të reflektimit dhe 
dialogut midis figurave kryesore drejtuese. Për pasojë, 
e majta ka marrë në koalicion parti ose mandate të së 
djathtës (PDIU, DBSH, PLL, PKB, etj), sa herë ka pasur 
nevojë për to, ndërkohë që e djathta nuk ka arritur të 
ofrojë asnjë parti serioze të së majtës, me përjashtim të 
disa mandateve individuale më 2007 dhe 2013. 

Në aspektin statistikor, PD mbetet partia kryesore e 
krahut të djathtë në Shqipëri. Modelet e saj dhe standardet 
zgjedhore kanë ardhur në rënie, nga gara reale dhe kufizimi 
i mandateve midis 1991-1995 në zgjedhje formale, me 

kandidatë të emëruar nga kryetari 
apo me proces të kontrolluar prej tij. 
Statistikisht këto janë kryetarët dhe 
kandidatët për kryetar tek PD në 30 
vite, si dhe në krah, përqindja e votave 
të fituara, - të cilat paradoksalisht 
pësojnë rritje edhe kur partia arrin 
rezultate me rekorde negative 
historike, si më 1997 apo 2017. 

Gjatë procesit të pritshëm, 
kalimit nga Front (1991) në Parti 
(pas 1992) prej PD dolën rreth 13 
parti të tjera, përfshirë Legaliteti 
dhe Balli Kombëtar, si dhe katër 
partitë e reja të zgjedhjeve të fundit 
parlamentare. Në disa raste për 
nevoja të politikës së ditës, edhe 
partitë e vogla u imponuan të 
ndahen në 2-3 parti më të vogla, 
duke defragmentarizuar votat, 

përfaqësimin dhe peshën elektorale të tyre (PBK-PBKD, 
PLL-LMN, PDIU-AP, PDK-ADK etj). Një listë në vijim 
e partive relevante të së djathtës e ilustron këtë fakt 
domethënës.

 
E DJATHTA, SHUMICË PËRFAQËSUESE 
VETËM MË 1992 DHE 1996

Një ilustrim i votës 30 vjeçare midis të djathtës (PD, 
aleatët dhe partitë e vogla të së djathtës) dhe të majtës (PS, 
aleatët dhe partitë e vogla të së majtës) tregon hendekun 
në rritje midis dy krahëve politikë. Vetëm më 1992 dhe 
1996 e djathta ka pasur më shumë vota mbështetëse sesa 
e majta, ndërkohë që në zgjedhjet 1991, 1997, 2001, 2005, 
2009, 2013, 2017 dhe 2021 e majta vijon të jetë dominuese. 
Për më tepër, në tri mandatet e mazhorancës aktuale e 
majta vijon të jetë me hendek të thellë me të djathtën, 
18% më 2013, 37% më 2017 dhe 16% më 2021. Viti 2017 
ka qenë rekord për të majtën, me 37% më shumë vota 
sesa partitë e spektrit të djathtës politik.

E djathta ka qeverisur vendin edhe në vitet 2005-2013, 
por statistikisht në zgjedhjet e vitit 2015 ajo përfitoi nga 
përçarja dhe rivaliteti i majtës në mazhoritar në 18 zona 
elektorale, kurse më 2009 PD ishte partia e parë me 
mandate, por e dyta në votat proporcionale, duke mbetur 
rreth 10 mijë vota pas PS. Teza se kur e majta përçahet 
fiton e djathta është provuar më 1992, 2005 dhe 2009, 
kurse teza se kur e djathta përçahet fiton e majta, nuk 
ka vlerë referuese për motive që sqarohen më poshtë 
në këtë analizë.

 
KURBA APOLITIKE 
E VOTUESVE NË SHQIPËRI

Në zgjedhjet e vitit 1991 opozita humbi shumicën 
e votave, por fitoi pjesën më qytetare të vendit. Ajo 
fitoi në qytetet e mëdha, Tiranë e Shkodër, Korçë dhe 
Vlorë, Durrës dhe Elbasan, Berat dhe Lezhë, etj, dhe 
humbi të gjitha zonat rurale në vend, me përjashtim 
të disa zonave në Shkodër. Krijimi nga elita studentore 
dhe universitare si dhe vota mbështetëse nga pjesa më 
qytetare e vendit ishin një garanci e fortë e rritjes së saj 
të shpejtë dhe e ndryshimit politik. Kjo erdhi në mars 

Themeluesit e PD-së, Azem Hajdari, Sali Berisha dhe Gramoz Pashko
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1992, kur rreth 500 mijë zgjedhës ndryshuan votën, nga 
votë për PPSH në mars 1991 në votë për PD në mars 
1992. Në zgjedhjet e vitit 1992 PD u shtri në të gjithë 
vendin, me rezultate minore vetëm në qarkun e Beratit. 
Kjo shtrirje nuk erdhi si reflektim dhe reformim i nivelit 
kulturor të shoqërisë ndaj pluralizmit politik, por si votë 
pragmatiste dhe populiste e qytetarëve, përfshirë ata 
në zonat rurale. Zgjedhjet e vitit 1992 ishin të vetmet, 
në të cilat dy palët politike ishin përgatitur, PD për të 
ardhur në qeveri dhe PS për të kaluar në opozitë, fakt që 
kushtëzoi edhe listët e kandidatëve, fushatën elektorale, 
programet, ligjërimin dhe në tërësi sjelljen politike.

Zgjedhjet e vitit 1996 u deformuan sipas një sondazhi 
të USAID, në 10-15% të tyre, megjithatë në aspektin 
statistikor, ato përsëritën zgjedhjet e vitit 1992, por me 
një sistem më penalizues zgjedhor për opozitën. Deri në 
maj 1996 PD ishte një parti me shtrirje kombëtare. Kriza e 
vitit 1997 ndryshoi hartën elektorale dhe përcaktoi sjelljen 
elektorale të viteve në vijim. PD humbi pothuajse të gjitha 

zonat jugore, juglindore dhe jugperëndimore, - humbje të 
cilën nuk e ka kompensuar ende edhe pas më shumë se 
dy dekadash. Nga ana tjetër, ajo krijoi një zonë sigurie në 
disa qarqe, kryesisht në veri dhe në Shqipërinë e mesme, 
ku vijon të ketë edhe sot dominim elektoral. Ka zona 
elektorale, në të cilat e majta apo e djathta fitojnë prej vitit 
1992, pa pasur detyrimisht një lidhje me shtresimin apo 
identitetin partiak, por bazuar në raporte preferenciale 
ndaj prejardhjes krahinore të liderëve politikë apo të 
pëlqimeve/mospëlqimeve historike midis krahinave. Ka 
zona të tjera ku fituesi përfaqëson modelin e “fortë”, pa 
identitet politik, pra individin ose partinë që ka pushtet 
financiar dhe fuqi klienteliste për përdorimin e shtetit në 
funksion të militantëve dhe votave elektorale, sic ka raste 
të shumta të hyrjes në politikë të individëve gjithnjë e më 
të rastësishëm, pa ide apo identitet politike, me njohje e 
preferenca personale tek liderit dhe përfitues për shkak 
të sistemit të listave të mbyllura partiake. 

Sondazhe të ndryshme tregojnë se motivi kryesor i 
zgjedhjes së një partie është tradita familjare (Shqipëria 
ka më shumë traditë të majtë politike për gjeneratat 

aktuale sesa traditë të djathtë), si dhe vota kundër palës 
tjetër. Disa prej rotacioneve apo zgjedhjeve konfirmuese 
politike, përfshirë 2005, 2013, 2021 janë tregues se 
votuesit kanë pasur nxitje të votojnë më shumë si votë 
kundër palës tjetër sesa si votë pro palës fituese. Kjo do 
të thotë se sjellja zgjedhore është apolitike, dhe se harta 
elektorale nuk lidhet me identitetin majtas vs djathtas 
dhe as me programet politike, por lidhet me zhvillime 
specifike deformuese të tranzicionit, - një dukuri që e 
dallon Shqipërinë nga pjesa më e madhe e vendeve ish 
komuniste dhe në thelbin e saj, e pengon funksionalitetin 
e sistemit përfaqësues. 

PERSPEKTIVA? 
Shqipëria nuk bën dallim nga disa prej vendeve të 

tjera ish komuniste, të cilat kanë kaluar të njëjtat faza 
dhe të njëjtat dukuri. Zgjidhja është afatgjatë, strategjike 
dhe ka të bëjë me aftësinë e shoqërisë për të krijuar një 
kulturë të re politike dhe zgjedhore. Sipas INSTAT (2021) 

numri i popullsisë që kanë lindur pas 1990, pra që nuk 
ka jetuar asnjë moment në periudhën komuniste, arrin 
në 1.3 milionë ose 46% e numrit total. Sado defektoze të 
jetë integrimi i kësaj pjese në politikë e vendimmarrje, ata 
kanë prirjen të sillen në mënyrë më të përgjegjshme dhe 
pluraliste sesa brezi i mëparshëm, dhe se një brez tjetër 
pasues do të arrijë të ketë ndikim edhe më të madh. Kriza 
e të djathtës është pjesë e krizës së përfaqësimit, është 
produkt i dukshëm i krizës së demokracisë së brendshme 
dhe eksperimenteve me sistemin zgjedhor, ndaj zgjidhja 
e qëndrueshme është reformimi tërësor i legjislacionit të 
partive politike, detyrimi më ligj që partitë të shndërrohen 
nga korporata biznesi & politike personale, familjare apo 
krahinore në institucione demokratike të mendimit të lirë 
dhe katalizatore për ofrimin e zgjidhjeve alternative për 
vendin. Reforma të tilla kërkojnë reformim të legjislacionit 
zgjedhor dhe aplikim të demokracisë direkte, si dhe 
institucionalizimin e normave të transparencës dhe të 
llogaridhënies edhe në partitë politike. Jo rastësisht, 
këto janë edhe një sfidave kryesore të kapitullit 23-24 
në procesin e negocimeve të Shqipërisë me BE.

ANALIZË

DIFERENCA MIDIS TE DJATHTES DHE TE MAJTES 1991-2021
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Si u bë banania fruti i lakmuar 
për trafikantët e drogës.  Rrëfimi 
për Newsbomb.al i një ekperti në 
sektorin e Antidrogës:  Pse porti 
i Durrësit u kthye në një portë 
për trafikun e drogës dhe pse 
policia shqiptare vepron vetëm 
kur merr sinjale të ardhura nga 
DEA dhe EUROPOL. 
Revista sjell për herë të parë 
dosjen e plotë të kokainës 
që vjen nëpërmjet importit 
të bananeve, rrugët që ndjek 
dhe pse u rrit ky import në 
vitet e fundit. 
Cili është vendi i largët ku 
trafikantët tanë janë martuar 
e kanë ngritur familje, për 
të kontrolluar trasportin 
banane-kokainë. 

BANANE
DHEKOKAINË
NJË RRUGËTIM 
I PËRBASHKËT...

 | Nga NIKOLETA KOVAÇI

Si s temuesi t  e  arkave me banane në disa 
supermarkete frutash në Gjermani, u shokuan 

kur brenda kutive panë se gjysma e mallit ishte diçka 
që s’kishte të bënte me banane. Pako 1 kg ishin me 
mbishkrime të ndryshme, kryesisht që lidheshin me 
skuadrën bavareze të Bajernit dhe të vendosura poshtë 
bananeve. U lajmërua policia dhe nisën hetimet. 
Fillimisht u dyshua se trafikantët kishin gabuar kodet 
në identifikimin e arkave në momentin e daljes së 
kontejnerëve nga porti i Hamburgut! Më pas, u zbulua 
kompania e importit, e cila dorëzoi të gjitha shkresat 
edhe për disa porosi të tjera që priste t`i vinin nga 
Ekuadori. Hetimi zgjati 6 muaj, ku policia gjermane 
mundi të sekuestronte plot 1.8 ton kokainë, me të 
njëjtën mekanizëm transporti. Policia vuri kamera 
nëpër disa supermarkete në të cilat kishin mbërritur 
arkat e kushtueshme dhe nga aty nisën verifikimet e 
personave të interesuar për këto arka. U identifikuan 
12 persona, ndër ta rezultuan të ishin 9 shqiptarë e 
3 gjermanë.  

Pas përfundimit të operacionit, në majin e 2018-s, 
policia theksoi: “Ne tentuam disa herë të ndërhynim, 
ndërsa trafikantët vinin në supermarket për të ‘riblerë’ 
arkën e bananeve, por gjithnjë shquajtëm se ata ishin 
të armatosur”! Detajet e operacionit u bënë publik 
nga gazeta ‘Bild’ ndërsa vetëm pak javë më parë një 
rast ishte pikasur edhe në portin e Durrësit! Në fakt 
sinjali vinte nga agjensitë e huaja, përfshirë edhe ato 
gjermane ku thuhej se në kontejnerin me banane që 
vinte nga Ekuadori kishte kokainë. Malli u shkarkua në 
magazinat e kompanise që kishte për pronar një djalë 
me emrin Arbër Çekaj, që si për koinçidencë doli që 
gjendej dhe madje edhe jetonte në Gjermani... Rastet 

kishin element të përbashkëta, ndërsa Arbëri i mohoi 
613 kg e kokainës, por ama rasti i tij zgjoi interesin e 
kompanive të tjera për të realizuar import të dyfishtë 
nën stemën e bananes! 

SI U RRIT IMPORTI I BANANEVE 
Shqiptarët u njohën me frutin ‘magjik’ në fillim të 

viteve `90! Hyrja e saj në vendin tonë ishte një ndër 
risitë e mëdha të asaj kohe, ndërsa shpejt do të bëhej, 
jo vetëm fruti i preferuar i shqiptarëve, po edhe një nga 
elementët e pasurimit kompanive të fuqishme në tregun 
vendas. Por shqiptarët, bashkë me sigurimin e tregut të 
frutit ekzotik, zbuluan në vendet e furnizimit edhe një 
‘frut’ tjetër që ishte më i kushtueshëm se sa banania. 

INVESTIGIM
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Të paktën prej një dekade ky treg njohu bum dhe 
dhjetra kompani u përfshinë në këtë tregëti duke i bërë 
shqiptarët konsumues të mëdhenj të bananes, kur në 
të vërtetë tonelatat e bananeve që zhdoganoheshin 
fshihnin poshtë tyre disa tonë kokainë. Aktualisht janë 
47 kompani që importojnë fruta ekzotike drejt vendit 
tonë. Sipas të dhënave nga Doganat importi i bananeve 
në vitin 2020 ka kapur shifrën e 27 mijë tonëve, duke e 
çuar konsumin për frymë nga 8 në afërsisht 10 kg në vit!

Trendi ka pësuar rritje në dekadën e fundit, ndërsa 
ka patur bum, sipas të dhënave të përpunuar nga 
INSTAT që nga viti 2014. Por ajo që bie në sy për 
importet e vendit tonë, sa i takon frutit të bananes 
është tregu nga ku furnizohen kompanitë shqiptare. 
Sipas të dhënave të publikuara vit pas viti vihet re se 
nga viti 2016 e në vazhdim, importi bëhej në pjesën 
më të madhe nga Ekuadori dhe më pak nga Kolumbia 
dhe Meksika. Rreth 80 për qind e importit realizohej 
nga Ekuadori, ndërsa në vitet 2017 dhe 2018, Meksika 
ka dalë nga harta e importeve. Ndërsa interesant 
është fakti se në vitet 2019 dhe 2020 importi është 
kryer vetëm në Ekuador, duke lënë jashtë Meksikën 
dhe Kolumbinë dhe duke ngushtuar kështu hartën 
e shteteve nga ku merret banania. Kështu Ekuadori 
është aktualisht eksportuesi më i madh i bananes që 
furnizon vendin tonë, që me sa duket vjen i shoqëruar 
edhe me lëndën e kushtueshme narkotike. 

RRUGËT E  KOKAINËS
Prej vitesh porti i Durrësit është kthyer në portën 

kryesore nga ku trafikantët fusin dhjetëra e qindra 
kilogramë të lëndës së kushtueshme narkotike. 
Tranportuesi kryesor janë kontejnerët e bananeve, 

që vendnisje kanë Ekuadori, ndërsa rrugët kryesisht 
lidhen me portet e mëdha; Roterdam në Holandë dhe 
Pireun në Greqi. Shqiptarët prej vitesh janë vendosur 
në vendin ku realizohen eksportet e frutit ekzotik, 
kryesisht Panama, Kolumbi dhe Ekuador. Në këtë të 
fundit kanë edhe aktivitetin më të organizuar. Që nga 
nisja e në vazhdim, ata kanë përmirësuar, jo vetëm 
mekanizmat e përshtatjes me ligjet vendase, por madje 
edhe teknikat e fortifikimit të mjeteve të transportit të 
lëndës narkotike brenda automjeteve që transportojnë 
frutin ekzotik! Po përveç kontejnerëve më banane, 
trafikantët përdorin edhe mjetet e transportit të mishit 
dhe të frutave të thata. Kur droga vjen në porosi mishi, 
atëherë afërmendsh që ngarkesa është e marrë në 
Brazil, ndërsa kur bëhet fjalë për fruta të thata, dalin 
në skenë vende si Panamaja, Venezuela e Meksika. Kjo 
e fundit ka patur një rol kyç në furnizimin me banane 
në drejtim të Europës, ku përfshihej edhe vendi jonë, 
por viteve të fundit, Ekuadori i ka mundur në eksport 
atë dhe Kolumbinë, ç’ka lë të kuptohet se përqendrimi 
më i madh i lëndës së kushtueshme narkotike që është 
rezervuar për vendin tonë niset nga Ekuadori. Prej 
aty, tashmë nuk vijnë vetëm tonelata me banane dhe 
kokainë, por edhe një seri hasmërish të frikshme dhe 
të përgjakshme, të cilat nisin në vendin e ngarkesave 
dhe përfundojnë nëpër rrugët e vendit tonë!

RASTET E FUNDIT...
Ndërsa përgatitej ky artikull për revistën Newsbomb.al 

lajmet për kapjen e ngarkesave të drogës në Portin e 
Durrësit vijonin.  E fundit ishte më 7 shtator, kur u kapën 
7.7 kg kokainë. Ngarkesa vinte me të njëjtën firmë importi 
babanesh si edhe sasitë e muajve të fundit! Një ditë më 
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pas në Vërmicë u kapen 9 kg kokainë me mbishkrimin 
‘Dior’. Nga pakot mendohet se është pjesa nga ngarkesa 
së qershorit që u kap në Maqedoni

Më 13 korrik policia njoftoi se në Portin e Durrësit 
u ndalua një mjet që tranportonte banane brenda 
të cilit u gjend një sasi prej afro 13 kg të lëndës 
narkotike kokainë. Mjeti po tranportonte bananet 
për në selinë qëndrore të kompanisë “Alba Exotic 
fruit”, me vendndodhje në Kombinat, një kompani 
që gjendet në treg prej një dekade dhe që operon 
në të njejtin treg me 46 kompani të tjera, që janë 
enkas për eksportin e frutave ekzotike në vendin 
tonë. Hulmutimet në lidhje me këtë ngarkesë që 
i përkiste kësaj kompanie, e identifikuar edhe më 

herët si e përfshirë në transportin 
e lëndës narkotike, nxorën në pah 
edhe rrugëtimin e mjetit, që ishte 
nisur që me 26 maj në Ekuador. Mjeti 
me lëndën narkotike kishte bërë 5 
ndalesa, që nga vendi i ngarkesës 
deri sa kishte mbërritur në portin 
e Durrësit. Hetimet nxorën në pah 
faktin se kontejneri ndalesën e parë 
pas nisjes e bëri në Guayaquil të 
Ekuadorit në orën 02:47 të 27 majit. 
Aty u tha se qëndroi 2 ditë dhe më 
pas, orëve të para të 29 majit u nis 
drejt Marokut. Këtu kontejneri ka 
qëndruar nga data 16-24 qershor. 
Nga Maroku, ka udhëtuar drejt 
portit të Pireut për të mbërritur 

më pas në Portin e Durrësit, ku dhe pas kontrollit të 
detajuar u gjet sasia prej afro 13 kg kokainë.

Ministri i Brendshëm, Bledi Çuçi, bëri me dije se për 4 
muaj në portin e Durrësit u kap më shumë se 1 ton drogë! 

PORTI PORTË...
“Në Durrës është më lehtë të operohet! Prej vitesh aty 

janë instaluar njerëzit e duhur për të lejuar lëvizjen e lirë 
të trafikut të drogës! Fillimisht ishte si domosdoshmëri e 
daljes së sasisë e shumtë të kanabisit dhe më pas sigurisht 
e sjelljes së kokainës”! Kështu e nis rrëfimin e tij një ekpert 
i sektorit të Antidrogës, i cili refuzon të jetë i identifikuar 
publikisht për shkak të detyrës në të cilën ai shërben në 
Policinë e Shtetit. Duke qenë në detyra të larta, ai ka parë 
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dekadë
1

Departamenti Amerikan i Shtetit foli për 
herë të parë për bashkëpunimin e grupeve 
kriminale shqiptare me ato kolumbiane për 
trafikimin e kokainës në Evropë. Në këtë vit, 
u kapën edhe rastet e para të ngarkesave 
me kokainë me destinacion Shqipërinë.

Nga Ekuadori vjen në Mal të Zi 
një ngarkesë me 250 kg e fshehur 
në një kontenier bananesh. 
Ngarkesa ishte porositur nga 
kompania “Rrapo” në Fier. 

Nga porti e Tarragonas në Barcelonë u 
gjurmua një rrjet ndërkombëtar. Ishte lidhur 
me kartelet kolumbiane dhe sillte kokainë 
nga Kolumbia në Spanjë dhe Belgjikë, duke 
e shkrirë drogën në vaj palme!

NË VITIN

QERSHOR  MARS 

2011 Në një kontejner u zbuluan 125 
kg kokainë me destinacion portin 
e Durrësit. Një vit më vonë nga 
i njëjti port, policia ekuadoriane 
sekuestroi 89 kg që sërish 
destinacion kishte Durrësin.

NËNTOR 

2013

2014

Porti i Durrësit
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me vëmendje dhe ka kaluar në analizë thuajse gjithë 
evolimin e grupeve shqiptare të trafikut ndërkombëtar 
të drogës. Sipas tij trafiku i kokainës ka pësuar rritje 4 
vitet e fundit, ku vetëm sasitë e sekuestruara nga policia 
që kanë hyrë nga porti i Durrësit kalojnë 2 ton! Në këtë 
sasi nuk nuk janë të përfshira sasitë e kapura ndër vite 
me rrugë tokësore! 

Rasti i parë i konstatuar nga policia lidhet pikërisht 
me Arbër Çekajn! Për shkak të pozicioneve drejtuese, 
shpesh herë është përballur me transferime, për shkak 
të goditjeve të trafikut të narkotikëve: “ Vazhdoj të 
jem kundër faktit që shqiptarët janë më të fuqishmit e 
trafikut të drogës në Europë. Ekzagjerohet me këtë fakt. 
Sigurisht që kanë ecur me hapa të shpejtë. Kanë mundur 
të sigurojnë lidhje jashtë vendi, janë trajnuar nga kapot 
e Ndraghetës, janë përdorur për shkak se kanë qenë më 
të lirë si krah pune e sigurisht edhe më të padjallëzuar. 
Nëse shihet më vëmendje ecuaria, emrat e përveçëm 
dhe përfituesit nga ky trafik, përfshirë këtu edhe pikat 
kufitare nga ku realizohet trafiku, atëherë afër mendsh, 
kushdo e mendon dhe e beson se personat kanë lidhje të 
forta me hallka të ndryshme të pushteteve! Marrim një 
shembull të thjeshtë; fikjen e radarëve! U tha se ata u ulën 
për të lejuar kalimin e kanabisit drejt Italisë! Atëherë ka 
edhe mundësi reale të hyrjes së kokainës po nga e njëjta 
rrugë. Si pjesë e policimit e kam të vështirë ta pranoj, 
por në të gjithë operacionet e kryera, ku janë kapur sasi 
të ndryshme, sidomos kohëve të fundit, kanë qenë të 
përfshira agjencistë e huaja ligjzbatuese. Pra autoritetet 
tona, kanë vepruar vetëm pas sinjaleve të ardhura 
nga DEA dhe EUROPOL! Në fakt janë rritur kërkesat e 
tregut, por prapë ne jemi një vend i papërfillshëm në 
konsum duke u krahasuar me vendet e tjera! Trafikantët 
shqiptarë sjellin sasitë që kërkon tregu këtu, ndaj edhe 
kanë gjetur bananet si mundësinë më të mirë dhe më 
të lirë të transportit. Kompanitë që ekportojnë frutat nga 
Amerika e Jugut kanë lidhje të fuqishme me hallkat e 
shtetit, ndaj ndodh të jenë edhe të paprekura, përveç 
rasteve kur ata devijojnë nga këto lidhje. Po ashtu kur 
janë edhe të pakujdesshme në lëvizjet që bëjnë nëpër 
portet e huaja, kryesisht kur hyjnë në zonën europiane”!     

E ndërsa eksperti i policisë tregon se Policia jonë 
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Në Ekuador arrestohet Dritan 
(Gramoz) Rexhepi. Operacioni u 
krye në Quito, ku u kapën 278 kg. 
U tha se sërish kishte destinacion 
portin e Durrësit!

Në Laç zbulohet një laborator 
kokaine dhe heroine, në një vilë 
në pronësi të ish-efektivit Gëzim 
Çela. U arrestuan punëtorët po 
Çela iku në drejtim të paditur

QERSHOR  

2014

2018

2019

2020

2021

JANAR   

2015
Policia shqiptare e detyruar nga hetimi 
gjerman goditi laboratorin e kokainës 
në Xibrakë të Elbasanit. U tha se ishte 
laboratori më i madh i zbuluar në 
Ballkan. Policia gjeti aty 121 kg drogë, 
prej të cilëve 100 kg ishin kokainë e 
përzierë, 18 kg kokainë e pastër dhe 3 kg 
e papërpunuar. Në laborator u zbuluan 
gjithashtu rreth 4 tonë përzierës, të 
sjellë nga Kolumbia dhe Bolivia. 9 
persona u arrestuan, mes të cilëve dy 
kolumbianë, të njohur si ekspertë të 
përpunimit të kokainës. Policisë iu iku 
koka e grupit,  Genci Xhixha! 

KORRIK    

2016
Ekuadori godet një ngarkesë të nisur për 
Shqipëri në kontejner bananesh, 101 kg! 

U kap në Maminas ngarkesa më e madhe e 
kokainës në Shqipëri; 613 kg, me vlerë 180 
milionë euro. 

Në një operacion të DEA-s dhe policisë spanjolle u 
arrestuan në Spanjë Julian Deblini dhe Dritan Gradica. Ata 
ishin pjesë e rrjetit që trafikonte kokainë nga Kolumbia me 
fluturime charter.  U kap rreth 1 ton kokainë e importuar 
nga grupi ‘Clan del Golfo’!Grupi u tha se të njëjtën rrugë 
ndiqte edhe për Shqipërinë, por asnjëherë nuk u fol nga 
autoritetet një trafik kokaine nga Rinasi! 

Policia zbuloi laborator në fshatin Brenog të Hasit. U 
arrestuan 5 persona, ndërsa 17 të tjerë u  shpallën në 
kërkim, përfshi edhe dy shtetas. U akuzuan dhe hetuan 4 
grupe kriminale në Shijak, Lezhë, Fier dhe Sarandë. 

Arrestohet Dorian Petoku, i dyshuar si i përfshirë në klanin e 
Casamonicas, që thuhet se trafikonte 5 deri në 7 ton kokainë 
në vit nga Amerika Latine në Itali

Në një qytezë të Brazilit u sekuestruan 617 kg kokainë, në pako 
të mbështjella me logon e klubit të futbollit të Elbasanit.

Shkatërrohet karteli i drogës, EUROPOL njoftoi sekuestrimin e 4 
ton kokainë e 5.5 mln €, u arrestuan 20 persona, shumica shqiptarë

U fol se y sekuestrua sasia më e madhe e kokainës që ishte kapur 
ndonjëherë. Fillimisht u tha për 2.2 ton, më pas sasia u tha se ishte 
400 kg. Hyri nga porti i Durrësit dhe destinacion pati Kosovën! 
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i ka të gjithë mekanizmat për ta ndaluar trafikun e 
drogës, edhe pse sofistikohet dhe fuqizohet çdo ditë e 
më shumë, Policia e Shtetit zyrtarisht bëri me dije pas 
kontaktimit nga Newsbomb.al se nuk mund të fliste 
për këtë çështje: “Të gjitha janë çështje në hetim. Ne 
e kemi të pamundur të flasim për rastet e kokainës që 
kapen në portin e Durrësit”!  

‘KURTHI’ I DEA-s
Thuajse të gjitha operacionet që finalizohen me 

gjetje të lëndës narkotike që hyn nga porti i Durrësit 
i marrin sinjalet nga agjensitë e huaja të Sektoreve 
kundër Narkotikëve. Sinjalet nisen nga portet nisëse 
dhe më pas në lojë hyjnë të gjitha shtetet nga ku kalon 
ngarkesa. Kështu ndodhi edhe me rastin e një sasie prej 
137 kg, e cila u zëvendësua në portin e Pireut me oriz! 
Trafikantët u kishin vendosur pakove GPS të fjalës së 
fundit të teknologjisë. Pakot ishin të izoluara edhe me 
pjesë gome, ishin të ndara në 4 kontejnerë frigoriferikë 
që transportonin banane për llogari të një kompanie 
që i përkiste një biznesmeni nga Vlora. Pakove me GPS 
të trafikantëve iu vihet edhe GPS i DEA-s e për pasojë 
gjithë rrugëtimi kontrollohej nga Greqia! Operacioni u 
konsiderua si “dorëzim i kontrolluar” dhe u zhvendos 
nga porti i Pireut në portin e Durrësit menjëherë sapo 
4 kontenierët nisen udhëtimin njëherazi me të njëjtin 
mjet lundrues. Policia jonë e vënë në dijeni, nis operimin 
sipas udhëzimeve. Nga kqyrja e kamerave rezultoi se në 
afërsi të portit vjen një makinë me targa franceze. Një 
person, i pajisur me një badge hyn në terminal vetëm 
duke çekuar dhe më pas identifikohet si Gentian Malindi. 
Ky i fundit rezultonte edhe pronar i një anije peshkimi. 
Me të kanë hyrë edhe dy persona të tjerë, ku njëri prej 
tyre rezultoi patrullues kalate në port ndërsa tjetri shkon 
dhe tërheq çantën që kishte porosi nga Malindi. Dalin 
nga porti dhe në afërsi të Golemit, Malindi i cili ngiste 
mjetin i kërkon njërit prej shokëve të hapnin pakon. Kur 
shohin që brenda kishte oriz, ai thuhet se i udhëzoi të 
mos flisnin  për shkak se e kuptoi se mund të ishte në 
përgjim. Malli u hodh në rrugë dhe u gjet nga policia, 
por jo mjeti me tre personat që më pas u vunë nën akuzë 
duke iu referuar pamjeve që fiksuan kamerat e portit. 

EVOLUIMI I TRAFIKUT TË KOKAINËS...
Pak kohë më parë, Holanda, me anë të një 

urdhërarresti, ktheu edhe njëherë në vëmendjen e 
shqiptarëve një emër proverbial, që krejt historia e 
jetës së tij lidhet me trafikun e kokainës. Bëhet fjalë për 

Frederik Durdën, të njohur nga hetuesit ndërkombëtar 
si Leko Durda. Emri i tij lidhet me trafikimin e tonelatave 
të kokainës nga vendet e Amerikës Latine drej vendeve 
të BE-së, kryesisht Spanjës dhe Holandës. Ai e nisi i pari 
lidhjen me vendet e baronëve të drogës, duke u bërë 
edhe sjellësi i parë i anijes me lëndën e kushtueshme 
drejt vendit tonë më shumë se dy dekada më parë. 

Por Durda dhe grupi i tij, jo vetëm që ishin të parët 
që vendosën lidhjet me vendet e kokainës, por madje, 
hetimi zbuloi edhe metodat që thuajse rëndom dhe 
përgjakshëm përdoren edhe sot nga klanet e fuqishme 
të këtij trafiku. Por izolimi i rastit të tyre, iu hapi rrugë 
kompanive që në ato vende zbuluan se mund të merrnin 
edhe materiale ushqimore për të mundësuar futjen e 
lëndës së kushtueshme në vendin tonë. Nisi me vajin 
e palmës. Ishte porositur nga një punishte ëmbëlsirash 
në Gjirokastër. Bëhej fjalë për të paktën 200 kilogramë. 
Mjeti që transportoi fuqitë e vajit brenda të cilave 
gjendej kokaina u tha se u nis nga Kolumbia, më pas 
për të mbërritur në Spanjë dhe iu drejtua Shqipërisë 
duke kaluar nëpër Belgjikë, Austri, Slloveni, Kroaci, 
Serbi dhe Maqedoni! Ngjarja ndodhi fiks 10 vite më 
parë. I zoti i mallit mohoi lidhje me kokainën, pasi ai 
pretendoi se kishte porositur dhe priste vetëm vajin që 
i duhej për punë.

 Hetimi nuk u mor gjatë me atë ngjarje, duke ngjallur 
dëshirën e trafikantëve të vijonin punën. Dhe në fakt 

ashtu ndodhi! Pika kufitare me 
Maqedoninë dhe Kapshtica u 
bënë dy portat kryesore nga ku 
hynin ndrogërat e forta. Elbasani 
u bë pritësi, meqë ishte pika e 
parë e ndalimit të mallit. Më vonë, 
grupet ngritën edhe laboratore. 
Pajtuan ekspertë kolumbianë të 
përpunimit të lëndës narkotike, 
që i sillnin në vendin tonë si 
futbollistë apo trajnues futbolli 
dhe më pas vendosen edhe lidhjet 
për instalimin atje të personave 

Brazili, Panamaja, Kolumbia 
dhe më së shumti, Ekuadori 
u bënë vendet e preferuara të 
emrave më të përfolur të trafikut 
të drogës. Ata u vendosën atje, 
u martuan ose me vendase 
ose me femra spanjolle, pjesë 
e trafikut, dhe shpejt u gjenden 
të ‘rehatuar’ në zonat më afër 
porteve kryesore të vendit.

Porti i Durrësit
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që do të shërbenin si furnizuesit kryesor të mjeteve që 
sillnin fruta ekzotike në vendin tonë. Brazili, Panamaja, 
Kolumbia dhe më së shumti, Ekuadori u bënë vendet e 
preferuara të emrave më të përfolur të trafikut të drogës. 
Ata u vendosën atje, u martuan ose me vendase ose me 
femra spanjolle, pjesë e trafikut, dhe shpejt u gjenden të 
‘rehatuar’ në zonat më afër porteve kryesore të vendit. 

Goditja e laboratorit të kokainës në Xibrakë të 
Elbasanit bëri që trafikantët të ndryshonin linjë, nga 
ajo tokësore, t`i ktheheshin portit të Durrësit, meqë prej 
kohësh ishte kthyer në favorizues për trafikun gjithfarësh. 
Ndërsa trafiku i kanabisit gëlonte nga të gjitha anët, 

në rrugë tokësore, detare dhe ajrore, trafiku i kokainës 
dhe i heroinës kërkonte një angazhim më fin, e kjo 
vetëm për shkak të gjeografisë së origjinës së lëndës. 
Autoritetet tona të zbatimit të ligjit e humbën moralin 
e hyrjes në betejë me këtë trafik-eksporti, për shkak të 
qindra e mijëra fakteve, raporteve e hetimeve që vinin 
nga vendet e BE-së! Për pasojë ishte e pamundur të 
bllokoheshin ‘miqtë’ e tyre apo edhe miqtë e ‘miqve’ 
të kryenin edhe ata ‘punët’ e tyre! Prokuroria rrallë u 
ngrit në lartësinë që i duhej duke u fshehur pas provave 
të pamjaftueshme që çonte policia! Gjykatat hynë në 
lojën e pamjaftueshmërisë së fakteve në dosje, e kështu, 
thuajse gjithë zinxhiri i drejtësisë dukej se ishte në anën 
e tyre. Këtij zinxhiri nuk mund t`i shkëputej hallka ‘port’, 
për faktin e thjeshtë që aty zhdoganoheshin vetëm 
fruta dhe se trafikantët ishin kaq të zotët sa e fshihnin 
drogën aq mirë sa nuk e kapnin aparaturat e kontrollit 
në portin tonë! 

VRASJET
Janë me dhjetëra vrasje e zhdukje personazh në 

vendin tonë dhe jashtë tij, që kanë si shkak sherret për 
transportin, marrjen dhe shitjen  e kokainës. Vrasje mes 
shqiptarëve kanë ndodhur edhe në vendet e origjinës 
së mallit, ndërsa më pas vendngjarjet janë zhvendosur 
në Shqipëri, kryesisht në vende ku kanë folenë personat 
e njohur në saj të jetës së luksit që demonstrojnë! Një 
prokuror, që është marrë me hetimin e disa ngjarjeve 
të rënda, në kufinjtë e masakrave, tha: “Trafiku i drogës 
në përgjithësi dhe ai i kokainës në veçanti, është shkaktar 
kryesor i të gjitha vrasjeve mafioze! Ka herë që ata veprojnë 
edhe hapur. Janë dy ngjarje të padokumentuara ende si 
duhet; ajo e ndodhur në ish-Bllok dhe një tjetër në Laç, 
ku u vranë një biznesmen i njohur dhe një person tjetër 
që kanë lidhje me kokainën që hyn në vendin tonë. Të 
dyja u lanë në kuadër të motiveve banale, ndërkohë 
që të gjitha informacionet i lidhin këto dy ngjarje me 
prishjen e pazareve për një sasi kokaine! Nëse SPAK do 
të funksionojë ashtu siç ka bazën”.

Më 30 maj të vitit 2017, u vra në një lagje të 
Guayaquilit në Ekuador, Ilir Hidri, një 40 vjeçar nga 
Vora. Ai u ekzekutua me 3 plumba nga dy persona që 
po e ndiqnin me motor të vogël. Autoritetet vendase 
e lidhën vrasjen e tij me trafikun e drogës dhe pazaret 
mes shqiptarëve. Pak muaj më pas, në të njëjtin qytet, 
më 8 nëntor 2017 u sulmua shtetasi Remzi Azemi nga 
Kosova. Ai u qëllua me 4 plumba teksa po udhëtonte 
me bashkëshorten dhe vajzën e tij me një makinë të 
blinduar. Azemi kishte shtetësi ekuadoriane dhe jetonte 
prej 8 vitesh atje. Autoritetet e Ekuadorit po e hetonin 
edhe për lidhje me vrasjen e Ilir Hidrit. Plagosja e Azemit 
nxori në dritë dhe një grup të strukturuar kriminal në të 
cilin bënin pjesë shtetas shqiptarë, ekuadorianë edhe 
grekë. Një vit më pas, në në Bogota vitet Adriatik Lagji 
nga Saranda, i cili u tha se jetonte prej 14 vitesh në 
Kolumbi. Sërish dyshimi kryesor për vrasjen e tij është 
përplasja për trafikun e kokainës. Dhe me 17 janar të 
2019-s, në Kamzë u rrëmbye, vra dhe më pas u zhduk 
trupi i Jani Prenga. U dyshua se rrëmbimin e kishte 
urdhëruar Dritan Rexhepi si garant për një sasi kokaine 
që nuk ishte dorëzuar në Angli të grupi i tij.
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“Si pjesë e policimit e kam të 
vështirë ta pranoj, por në të 
gjithë operacionet e kryera, ku 
janë kapur sasi të ndryshme, 
sidomos kohëve të fundit, kanë 
qenë të përfshira agjencistë e 
huaja ligjzbatuese. Pra autoritetet 
tona, kanë vepruar vetëm pas 
sinjaleve të ardhura nga DEA 
dhe EUROPOL!”

Arbër Çekaj
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KUSH PO E VJEDH 
ARIN E ZI TË 
SHQIPTARËVE?
NAFTA SHFRYTËZOHET NGA KOMPANI 
OFFSHORE, BUXHETIT TË SHTETIT I MUNGOJNË 
GJYSËM MILIARDË DOLLAR NË 7 VITE

 | Nga FATOS ÇOÇOLI

Një ndër të vërtetat më të hidhura ekonomike të historisë 
sonë të tranzicionit e përbën abuzimi kolosal me 

pasurinë numër një të truallit tonë, naftës (lëndës së parë 
që shumë e quajnë “Ari i Zi”). Shfrytëzimi i naftës tek ne 
njohu kompani të rregjistruara në parajsat fiskale, të cilave 
nuk u dihej emri i pronarit. Pa naftë të marrë direkt nga 
vendburimet e Albpetrol, si “këmbim në natyrë” të disa 
detyrimeve të kësaj kompanie shtetërore, pa asnjë kontroll 
dhe praktikisht, të vjedhur nga gjiri i nëntokës shqiptare.

Njohu shfrytëzim barbar dhe pa asnjë kriter të puseve 

ekzistuese, duke shteruar dy të tretat e tyre.
Njohu shpenzime për hapje pusesh të reja nafte, të 

fryra qëllimisht, të paktën dy herë (zakonisht shpenzimet 
për hapjen e një pusi të ri shkojnë deri në 500 mijë dollarë. 
Tek ne, nga viti 2007 dhe deri më 2018, nuk është hapur 
asnjë pus me shpenzime më pak se 1 milion dollarë)!   

Njohu sponsorizime dhe aktivitete për komunitetin, 
të futura qëllimisht në shpenzimet prodhuese të 
kompanive, si e si të rriteshin tullumbac kostot dhe të 
evitohej që koefiçienti i famshëm “R” të bëhej më i madh 

PRODHIMI
I NAFTËS NË

SHQIPËRI

1974
VITI 2.25 MILIONË 

TONË

2014
VITI 1.36 MILIONË 

TONË

2018
VITI 0.91 MILIONË 

TONË

2020
VITI 0.69 MILIONË 

TONË
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se 1 (fitimet nga shitjet e naftës të kalonin shpenzimet për 
prodhimin e naftës).

SA NAFTË KISHIM DHE SA KEMI?
Në vitin 2006, sipas specialistëve të ish-Institutit të 

Naftës, në Shqipëri rezervat mendohej të ishin në nivelin 
e 30 milionë tonë naftë ose 13.5 miliardë eurove. Sot këto 
rezerva po nga inxhinierët e paktë dhe të ndershëm të 
naftës që na kanë ngelur, vlerësohen përafërsisht në një të 
katërtën e sasisë që kemi patur 15 vite më parë. Ku shkuan 
9.5 miliardë euro naftë në 15 vjet? Sa nga këto para të shitura 
në bursat ndërkombëtare apo të trafikuara pa dijeninë e 
shtetit shqiptar, shkuan në xhepat e taksapaguesit shqiptar? 
Çfarë ndodhi, pasi më 18 dhjetor 2006 u miratua Ligji Nr. 
9663 “Për Koncesionet”? (http://atrako.gov.al/?page_id=92) dhe nisi 
shfrytëzimi i naftës nga kompani të huaja që nënshkruan 
me shtetin tonë marrëveshje hidrokarbure? 

PËRMASAT E MASAKRËS
Një hapësirë në Kutinë e Pandorës së abuzimeve me 

naftën na e jep më 24 shtator 2014 Kontrolli i Lartë i 
Shtetit, me gjetjet e tij gjatë një auditimi në kompaninë 
shtetërore AlbPetrol. KLSH depozitoi në atë kohë në 
Prokurori një kallëzim penal, duke argumentuar se buxhetit 
te Shtetit i ishte shkaktuar një dëm prej afro 10 milionë 
eurosh nga veprimtaria e kundraligjshme e Albpetrol 
Sha, duke anashkaluar procedurat standarde dhe duke 
tejkaluar kompetencat e veta administrative, në shkelje 
flagrante të kontratave koncensionare (http://klsh.org.al/web/
Mbi_Auditimin_e_Ushtruar_ne_Albpetrol_Sha_2603_1.php).

Albpetrol i ka zbritur një kompanie koncesionare nga 
sasia e naftës së prodhuar sasinë e holluesit të përdorur, 
duke sjellë një dëm prej 9.5 milionë euro në buxhetin e 
Shtetit. “Si pasojë e këtij veprimi, kompania nuk i kishte 
dorëzuar shoqërisë Albpetrol për vitin 2013 sasinë prej 
23,004.35 ton naftë me vlerë 7.2 milionë euro, ndërsa deri 
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Nëse Koefiçienti “R” 
do të ishte ai reali në 
shumicën e të paktën 
shtatë  viteve 2007-
2014, pra “R” më i 
madh se 1 (ashtu ka 
qenë realisht), sipas 
përllogaritjeve të 
KLSH, do t’i kishte 
dhënë shtetit tonë një 
shumë prej afro 504.55 
milion dollarë, përveç 
rentës minerare që ka 
marrë prej 199,4 milion 
dollarë. Pra mbi gjysëm 
miliardë dollarë të hequr 
padrejtësisht nga fondet 
për familjet në nevojë, 
për shëndetësinë dhe 
arsimin tonë publik, për 
pensionet e 660 mijë 
shqiptarëve!

18 5 44

Burimi: https://www.altax.al/al/lajme/602-industria-e-naftes-dhe-treguesit-e-saj-2019

SHPESH NDONJËHERË GJITHMONË ASNJËHERË

%
% %

33%

Kompania
Prodhimi 
në %

Bankers 
Petroleum 89%
AlbPetrol 6%

Kompanitë e 
tjera 5%
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më 30.06.2014 sasinë prej 7,188.70 ton naftë bruto me 
vlerë 2.3 milione euro”, denoncon KLSH. “Kjo zbritje e 
holluesit nga Albpetrol është bërë në kundërshtim me 
pikat 3.5.dhe 1,3 të marrëveshjes së datës 19.06.2004 me 
kompaninë koncesionare dhe është kryer, duke ndikuar në 
faktorin R, ecuria e të cilit ka lidhje direkt me përfitimet e 
Shtetit shqiptar”, thekson auditi publik. Nga ky denoncim 
i KLSH, po në vitin 2014 qeveria shqiptare vendosi ta 
taksojë solarin me akcizë, pasi dyshohej se ky produkt, 
edhe pse deklarohej si lëndë e pare për prodhimin e 
naftës, ishte duke u shitur në treg, duke krijuar kështu 
një skemë gjigande evazioni fiskal.

KLSH denoncoi edhe abuzimet me shpenzimet e fryra 
gjoja prodhuese që e deformonin qëllimisht koefiçientin 
“R”(raportin e të ardurave me shpenzimet prodhuese), 
për të mos lejuar ndarjen e fitimit me Shtetit shqiptar, 
sipas marrëveshjes koncesionare të lidhur. Kur Koefiçienti 
“R” është më i madh se 1, pra të ardhurat janë më shumë 
se shpenzimet, shteti ynë merr 50 përqind të fitimit. Kur 
është më i vogël, merr disa herë më pak.

E vërteta e hidhur është se kurrë tek ne, Faktori R 
nuk u bë më i madh se 1!  Edhe pse vitet 2009-2013 
përkojnë me një çmim shumë të lartë të naftës (deri 
100 dollarë për fuçi) në tregjet ndërkombëtare dhe me 
prodhim të rritur të arit të zi edhe tek ne. 

Çfarë ka ndodhur? Thjesht, për të mufatur sa më 
shumë shpenzimet, kompanitë koncesionare kanë 
trukuar shpenzimet prodhuese, madje kanë futur në 
to edhe donacionet dhe sponsorizimet e kryera. Janë 
konvertuar në naftë, në shpenzimet “Cost Recovery (në 
anglisht, mbulim i kostos)”, edhe ndërtimi i një ure për 
komunitetin apo sponsorizime gjithfarësh. 

Nëse Koefiçienti “R” do të ishte ai reali në shumicën 
e të paktën shtatë  viteve 2007-2014, pra “R” më i madh 
se 1 (ashtu ka qenë realisht), sipas përllogaritjeve të 
KLSH, do t’i kishte dhënë shtetit tonë një shumë prej 
afro 504.55 milion dollarë, përveç rentës minerare që ka 
marrë prej 199,4 milion dollarë. Pra mbi gjysëm miliardë 
dollarë të hequr padrejtësisht nga fondet për familjet 
në nevojë, për shëndetësinë dhe arsimin tonë publik, 
për pensionet e 660 mijë shqiptarëve!

VIJIMI I MASAKRËS  
Më 24 qershor 2019, qeveria shqiptare gjobiti një 

nga kompanitë kryesore që shfrytëzon naftën tek ne 
(Bankers Petrolium) me 120 milionë euro për evazion të 
rëndë fiskal (shmangje të detyrimit ndaj shtetit) (http://
www.mcntv.al/2019/06/24/qeveria-e-penalizon-bankers-petrolium-me-
120-mln-euro-gjob-kompania-e-mohon). 

Sipas hetimit të ndërmarrë nga strukturat tona 
doganore, gjatë viteve 2014-2018, kompania e gjobitur ka 
shmangur të paktën 30 milionë euro detyrime akcizë për 
lëndën e parë në prodhimin e naftës si karburant. Bëhet 
fjalë për akcizën e një karburanti gjysmë të gatshëm, 
i njohur me emrin solar, i cili përdoret për të holluar 
naftën bruto. Kompania i ka shmangur 30 milionët 
euro akcizë përmes solarit të prodhuar nga Armo në 
rafinerinë e Ballshit. Mbi këtë detyrim është zbatuar 
edhe gjoba trefish prej 90 milionë euro, siç parashikon 
ligji i procedurave tatimore, duke e çuar shumën totale 
që duhet të paguajë kompania në 120 milionë euro. Ja 
përse 9.5 miliardë euro naftë të nëntokës sonë, që nga 

PUSET E 
NAFTËS NË 
SHQIPËRI

PUSET NË 
GJENDJE PUNE

PUSE TË RINJ/TË SHTERUAR

1990
VITI

2019
VITI

4,900 

2.149

396

3,285 

PUSE NË GJENDJE PUNE
(800 të thellë dhe shumë të thellë)

(9 herë më shumë se puset e rinj) 

2014
VITI

2.637  
PUSE

PUSE

PUSE TË RINJ TË HAPUR 
NË 20 VITET E FUNDIT 

PUSE TË SHTERUAR 
NË 20 VITET E FUNDIT

Burimi: https://www.facebook.com/groups/517986685007853/posts/714291088710744/ 
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9.5 miliardë euro naftë të 
nëntokës sonë, që nga viti 
2006, për 15 vite me rradhë 
janë vjelur barbarisht nga 
kompanitë koncesionare, pa i 
dhënë buxhetit të shtetit dhe 
gjithë shoqërisë sonë atë që i 
takon, gjysmën e të ardhurave 
nga veprimtaria fitimprurese e 
shitjes së arit të zi shqiptar.

EKONOMI

viti 2006, për 15 vite me rradhë janë vjelur barbarisht nga 
kompanitë koncesionare, pa i dhënë buxhetit të shtetit 
dhe gjithë shoqërisë sonë atë që i takon, gjysmën e 
të ardhurave nga veprimtaria fitimprurese e shitjes së 
arit të zi shqiptar. 

DRITA NË FUND TË TUNELIT
Ringritja e Institutit të Studimeve për Naftën, i cili do 

të ishte oponenca e sinqertë dhe e çmuar në ecurinë 
e marrëveshjeve për shfrytëzimin e naftës sonë këtej e 
tutje, pasi kemi ende inxhinierë të mrekullueshëm dhe të 
ndershëm të naftës, mund të jetë një zgjidhje për situatën 
e krijuar. Ky institut u la të shuhej ngadalë, pikërisht për 
të nxitur abuzimet kolosale në fushën e nxjerrjes dhe 
shitjes së naftës shqiptare në rrugë koncesionare.    

DRITË NË FUND TË TUNELIT
Tetë muaj më parë, Prokuroria e Tiranës nxori urdhër 

arrestimet për 8 persona, ndër të cilët 4 punonjës të 
Agjencisë Kombëtare të Burimeve Natyrore dhe dy 
punonjës të organeve tatimore. Agjencia Kombëtare 
e Burimeve Natyrore, si institucioni mbikqyrës me ligj 
i përdorimit dhe ruajtjes së pasurisë kombëtarë të 
naftës, krahas burimeve të tjera natyrore të vendit, 
është përgjegjëse për lejimin e grabitjes së qindra 
miliona eurove vlerë të naftës shqiptare, duke filluar 
nga viti 2006 e deri tani.

Skema e këtyre dy viteve të fundit për të mashtruar 
shtetin tonë me 1.5 milionë dollarë, u zbulua vetëm nga 
ndershmëria, integriteti dhe këmbëngulja e zyrtarëve 
të kompanisë amerikane Black Sëan Energy, lidhur me 
tetë fatura për shërbime që nuk janë përfituar kurrë 
nga kjo kompani. Pas kallzimit penal të AlbPetrol, 
kompania amerikane iu drejtua autoriteteve gjyqësore 
amerikane dhe gjykatësit amerikanë konfirmuan 
falsitetin e faturave për një vlerë prej 1 milionë e 299 
mijë dollarë. Faturat janë “vërtetuar” si të mirëqëna 
nga inspektorë të Agjencisë Kombëtare të Burimeve 

Natyrore dhe nga akte kontrolli të Drejtorisë së 
Tatimeve Tiranë.

Albetrol njohu një periudhë të artë të shitjeve në 
fund të vitit të kaluar.

Vetëm në dhjetor të vitit 2020 kjo kompani shiti 25 
milionë euro naftë stok për Buxhetin e Shtetit (një kohë 
e pamundur shitjeje). Pas kësaj ringritjeje AlbPetrol 
sot po kontrollon me kujdes ecurinë e Faktorit “R”. 
Të gjithë këtë kontroll dhe mbikqyrje, AlbPetrol po e 
kryen në partneritet të plotë me kompanitë serioze 
dhe që shikojnë për nga e ardhmja e bashkëpunimit 
me shtetin shqiptar dhe me këtë institucion.

Muajt e fundit, kjo kompani ka realizuar disa 
takime pune në Delvinë, Patos, etj., me kompanitë 
koncesionare, për të parashtruar idetë dhe planet e 
bashkëpunimit, si dhe planet zhvilluese të kompanive 
private me të cilat ka kontrata hidrokarbure. Në 
këto takime, AlbPetrol parashtroi edhe idetë e veta 
si institucion publik, për ndërhyrjet mjedisore që të 
pakësohet ndotja nga shkarkimi i papërgjegjshëm i 
mbetjeve të naftës buzë lumenjve dhe përrejnve në 
zonat naftëmbajtëse, si dhe mundësitë për shfrytëzim 
teknologjik dhe ekonomik të gropave të naftës në 
zonën e Patos-Marinzës.

Gjithashtu Albpetrol po provon të kontribuojë 
në ringritjen e Institutit të Studimeve të Naftës, të 
mbyllur dhe bojkotuar qëllimisht 14 vite më parë, 
për të mos i dhënë shtetit tonë një mjet vlerësimi 
konkret dhe mburojë profesionale të arit të zi. Nëse 
i vijon këto përpjekje të pastra, institucioni do të ketë 
pas të gjithë njerëzit e ndershëm dhe opinionin e 
shëndoshë publik të vendit.

Më në fund ky institucion po ngrihet nga hiri i 
abuzimeve kolosale me pasurinë numër një natyrore 
të kombit tonë, të kryera gjatë viteve 2006-2019, në 
formën e heshtjes dhe mosveprimit ndaj shkeljeve 
flagrante të kushteve të kontratave të lidhura me 
kompanitë private që shfrytëzojnë puset e naftës.
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MILIONAT PA 
KONTROLL TË
“AFTER SCHOOL”-ve

 | Nga ESMERALDA KETA

Edhe këtë vit nxënësit e arsimit 9-vjeçar në kryeqytet 
do të qëndrojnë vetëm 2 orë e 15 minuta në shkollë. 

Orari i reduktuar ka ardhur si pasojë e rregullave të 
diktuara nga pandemia e covid -19. Në këtë situatë, mijëra 
prindër në kryeqytet, zgjedhin t’i dërgojnë fëmijët në 
qendrat ditore të mësimit që njihen si “after school”(pas 
shkolle), një biznes privat që po njeh vetëm rritje. 

Alma, ka dy vajza. Njëra ndjek klasën e gjashtë dhe 
të voglën në klasë të dytë pranë shkollës “Dëshmorët e 
Lirisë”. “Fëmijët qëndrojnë 2 orë në shkollë dhe pjesën 
tjetër në shtëpi, por vajza e vogël nuk mund të qëndrojë 

e vetme në shtëpi deri në orën 5 kur kthehemi ne. Kështu 
që zgjidhja e vetme ishte ‘after school’”, - tregon Alma. 

Ajo rrëfen se edhe vajzën e parë gjatë klasës së parë 
dhe të dytë e ka dërguar në një afterschool, që ishte 
pranë një kopshti privat, por e pakënaqur me rezultatet, 
këtë herë provoi një tjetër. 

“Ka edhe kopësht privat, edhe afterschool dhe pagesa 
më e mirë që arrita të gjej ishte 12 mijë lekë në muaj, 
me ushqim, por me kushtin që në orën 17:00 të shkoj 
ta marr, pra nuk ta sjellin në shtëpi. Në kushtet ku jam 
kjo është zgjidhja më e mirë për familjen tonë”, - thotë 
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Qendra mësimi pas shkolle është biznesi i ri që po lulëzon në kryeqytet. 
Me reduktimin e orarit mësimor prindërit janë detyruar të gjejnë zgjidhje 

alternative ku të lënë fëmijët gjatë orarit të punës. Por, pa kuadër ligjor dhe 
pa kontroll, këto biznese rrezikojnë të kthehen në një minë me sahat, ndërsa 

ekspertët apelojnë rishikim të ligjit për arsimin parauniversitar, me qëllim 
përfshirjen edhe të qendrave që ofrojnë mësim pas shkolle.

Alma, megjithëse pranon se kjo është një faturë e kripur 
për familjen e tyre me të ardhura mesatare. 

“Bëjmë detyrat në klasë” projekt pilot i bashkisë së 
Tiranës, nisi në katër shkolla të kryeqytetit më 2018-ën.  
Përfshinte 3 mijë nxënës dhe parashikonte që fëmijët të 
qëndronin në shkollë deri në orën 17:00, të bënin detyrat 
me mësues të dedikuar si dhe të kishin edhe ushqim 
me vete.  Pas pilotimit në Tiranë, Ministria e Arsimit 
ishte gati ta shtrinte në të gjithë shkollat e vendit duke 
i dhënë kështu fund makthit të prindërve për kohën e 
gjatë pas shkollë që fëmijët duhet të qëndrojnë vetëm. 

Një vit pas aplikimit projekti thuajse dështoi krejtësisht, 
ndërsa aktualisht, pas tërmetit të 26 nëntorit dhe 
pandemisë, mund të konsiderohet i harruar. 

Sidomos gjatë pandemisë koha e qëndrimit në 
shkollë u reduktua në mënyrë drastike, duke njohur rritje 
galopante biznesi i “afterschool”-ve. Revista nuk arriti 
dot të mësojë sa është numri total i këtyre bizneseve 
në Tiranë, pasi një pjesë regjistrohen si kopshte, pjesa 
tjetër si qendra ditore apo qendra mësimi pas shkolle. 

Çmimet që ato ofrojnë nuk janë aspak të lira. 
Kryesisht ata variojnë nga 100 euro në muaj, që 
mund të jenë të hapura nëpër kate pallatesh, pa 
mësues të dedikuar, ose e bëjnë edukatoret e 
kopshtit gjatë kohës që të vegjlit flenë. 

Qendrat ditore që ofrojnë një shërbim më cilësor 
shkojnë deri në 200 euro në muaj dhe mësimi bëhet 
nga mësues të lëndës. Një pjesë më e vogël janë edhe 
më të kujdesshëm i marrin nga portali i Ministrisë së 
Arsimit, por këtu nuk përfshihet ushqimi. Pjesa më e 
madhe e kanë parë vetëm si biznes dhe cilësia që ofrojnë 
lë shumë për të dëshiruar.    

Sonila, e cila ka dy fëmijë në shkollën “Emin 
Duraku” shpëtimin e gjeti tek këto qendra 

ditore. “Gjysma e godinës së shkollës doli 
jashtë funksioni nga tërmeti, kështu që 
fëmijët zhvillonin mësim me 4 turne. Një 
turn ishte 1 orë e 50 minuta dhe e keqja 
ishte se fëmijët nuk ishin në të njëjtin 

turn.….Kështu që zgjidhjen e gjetëm tek 
afterschool. Nuk është se ofrojnë shërbim 

kushedi, por nuk kishim ku t’i linim”, 
- na rrëfen Sonila. “Shkollat publike 

nuk mendojnë për familjet. Është 
e paimagjinueshme që një fëmijë 

të qëndrojë në shkollë 2 ose 3 orë…. Dhe nuk po flas 
këtu vetëm për situatën nga pandemia, por edhe në 
kohë normale klasa e parë dhe e dytë mbaron mësim 
në orën 11:00”, - thotë ajo. 

E gjendur në këtë situatë, ajo sot është e bindur që 
bëri zgjedhjen e gabuar duke i dërguar fëmijët në një 
shkollë publike pasi kostoja e “after school”-ve është e 
lartë. “Kam paguar 16 mijë lekë në muaj për një after 
school, që ishte pjesë e një kopshti privat, detyrat në 
shumicën e rasteve i bënin gabim dhe ia grisja fletën 
nga fillimi, e fëmija kalonte gjithë ditën duke bërë një 
palë detyra. Dhe këto janë kosto të mosfunksionimit të 
shkollës publike. Në shkollë private vërtetë paguan më 
shumë por nuk i ke këto halle”, - sugjeron ajo. 

PO ÇFARË JANË AFTERSCHOOL? 
Pa një status të përcaktuar ligjërisht, “afterschool”-et 

janë qendra ditore ku fëmijët, kryesisht të moshës nga 
6-12 vjeç, shkojnë pas mësimit për të bërë detyrat e 
shtëpisë dhe kurse të tjera sipas interesave. Në kushtet 
kur shkolla publike ofron një shërbim shumë minimal, 
“after school” ka marr një rol shumë të madh duke 
ofruar në disa raste edhe ushqim për fëmijët, por edhe 
transport për në shtëpi. 

E ndërsa ky biznes po përjeton një “boom”, sidomos 
gjatë pandemisë, institucionet janë të papërgatitura për 
ta futur në hulli, duke e lënë pa rregulla të qarta loje. 
Neësbomb.al mësoi se “after school”-et, pavarësisht se 
ofrojnë kujdes për fëmijët, hapen si biznes i thjeshtë në 
QKB, mjafton të deklarojnë hapsirën në dispozicion dhe 
drejtuesin teknik që duhet të ketë një diplomë didaktike.   

Ironikisht pas një kërkese për informacion drejtuar 
Ministrisë së Arsimit, ky institucion, 
pohon se nuk ka asnjë njohuri për 
“afterschool”-et.  “MASR nuk disponon 
informacione që lidhen me subjekte të 
ashtuquajtura “afterschool”, - thuhet 
në përgjigjen zyrtare të Ministrisë së 
Arsimit për revistën. 

MASR shpjegon se në bazë të 
ligjit Nr.69/2012, “Për sistemin arsimor 
parauniversitar në Republikën e 
Shqipërisë”, në nenin 2 të tij, 
parashikohet se ajo përgjigjet 
për licencimin e kopshteve/

Albana Muçaj,
Qendra “Kallz”

Rigers Xhemollari, 
“Qendresa Qytetare”
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çerdheve dhe shkolave private si format më të zakonshme 
të shkollimit. Ndërsa ligji njeh edhe dy forma të tjera 
shkollimi që janë : “Institucion arsimor plotësues” 
është institucioni që pasuron përvojat mësimore dhe 
jetësore të nxënësve dhe  “Veprimtari plotësuese” janë 
veprimtaritë që planifikohen nga institucioni arsimor 
dhe kanë për qëllim pasurimin e përvojave mësimore 
e jetësore të nxënësve”. 

Por referuar ligjit, “afterschool”-et nuk futen tek 
asnjë prej këtyre kategorive, që do të thotë se nuk janë 
në varësi të ministrisë së Arsimit për kriteret që duhet 
të plotësojnë për të marrë një licencë në këtë fushë. 

Neni 15 i ligjit nr.69/2012, njeh edhe qendrat kulturore 
të fëmijëve janë institucione plotësuese, por jo qendrat 
ditore që njihen si “after school”. Paradoksalisht as 
pushteti lokal duket se nuk ka kopetenca kontrolli, 
duke e zhytur në një mjegullnajë të gjithë këtë biznes 
gjigand. Disa pronarë të këtij biznesi i thanë revistës 
se nuk varen nga bashkia, ndërkohë që Bashkia Tiranë 
nuk i ktheu përgjigje zyrtare pyetjes së revistës nëse 
“është në kompetencën e saj kontrolli mbi këto qendra”. 

Rigels Xhemollari nga “Qëndresa Qytetare”, një lëvizje 
që ka në fokus arsimin, e konsideron lënien e “after 
school”-ve jashtë kuadrit ligjor, një risk për nxënësit që 
i vendos ata përballë një stafi të pakualifikuar që mund 
të devijojë njohuritë e tyre, zhvillimin psikosocial dhe 
kulturën edukative.

 “Format dhe institucionet e arsimit janë të përcaktuara 
qartë në ligjin 69/2012 “Për arsimin parauniversitar” nga 
arsimi parashkollor deri në atë të mesëm. After School 
nuk ka as program, as kritere, as kontroll dhe në mungesë 
të mbikqyrjes nga shteti apo inspektoriatet arsimore, 
ata mund të rezultojnë minë me sahat për kategoritë 
e nxënësve”, - thotë Xhemollari. “Ministria e Arsimit, 
nëse ka nevojë për këtë formë mësimi apo 
trajtimi të nxënësve duhet të procedojë 
me bllokimin momental të këtyre 
qendrave, të propozojë bazën ligjore 
dhe pasi të ligjërohet si një nga 
format e mësimdhënies mund 
të ketë liri zhvillimi. Arsimi nuk 
është vetëm biznes, por edhe 
kontribut në mirërritjen dhe 
edukimin e brezit të ri, ndaj 
në këtë rast interesi më i lartë i 
fëmijëve prevalon mbi interesat 
e biznesit”, përfundon ai. 

Albana Muçaj ,  e hapi 
Qendrën “Kallz” një “after 
school” thuajse 5 vite më parë. 
Ajo rrëfen se ideja i erdhi pikërisht 
kur iu desh të përplasej me një mori 
shërbimesh të munguara për fëmijët e 
saj nga shkolla publike. 

“Nuk dija ku të sistemoja fëmijën tim të parë, i cili 
ishte në shkollë publike. Jam detyruar t’i lë me dado, në 
kopësht (ku shoqërohet me fëmijë më të vegjël, - rrëfen 
Albana. Por sipas saj, “kushdo që e ndërmerr këtë nismë 
duhet ta ketë pasion, dhe jo sepse ka një mundësi, si 
thjesht kopështi afër shkollës”.

Ajo rrëfen se shërbimi “after school”, futet tek 

shërbimet e kujdesit komunitar, ku nevojitet të ketë një 
drejtues didaktik, trajnerë dhe mësues për shërbimet e 
ndryshme. Për të gjithë punonjësit ka kritere punësimi 
ku përfshihet edhe kushti që të mos ketë apo të ketë 
pasur çështje penale dhe mjafton të marrin një licencë 
si biznes në QKR. 

Megjithatë ajo është e bindur se ka ardhur koha që 
ky biznes të regullohet qartë.  

“Shërbimi After School ka marrë një rol më të 
rëndësishëm me pandeminë. Nga një shërbim që synonte të 

mbulonte 4-5 orë në ditë, pra nga përfundimi i 
shkollës deri në përfundimin e orarit të punës 
së prindit, ka kaluar në 6-7 orë. Shkollat janë 
me orar të reduktuar dhe fëmijët kanë nevojë 

për siguri e shërbim gjatë orarit të punës”, 
- shpjegon Muçaj. Sipas saj “nisur nga 

nevoja e prindërve dhe zhvillimi 
i tregut, mendoj se do të duhen 

rregulla më të qarta”. 
Mirela Çërraga Karabina, 

eksperte e arsimit, thotë se 
këto institucione, ku shkojnë 
me qindra fëmijë çdo ditë, nuk 
mund të lihen në ndërgjegjen 
e atij që e ka hapur. 

“Së paku njësitë e qeverisjes 
vendore duhet t’i kontrollojnë. 

Ata dinë ku rri baon apo ku rri me 
qira secili prej nesh dhe u likapa 

kontroll një qendër që merret me 
dhjetra fëmijë në ditë. Fakti që drejtuesi 

duhet të ketë diplomë didaktike thotë 
shumë që nuk bëhet fjalë për një biznes dosido, 

por për jë biznes që ka lidhje me arsimin. Dhe arsimi 
nuk ëhstë vetëm përgjegjësi personale”, - sugjeron ajo.  

Deri kur institucionet përgjegjëse do të vendosin 
të krijojnë një rregullator ligjor për këto qendra, ato 
do të njohin vetëm rritje për shkak të kërkesës së 
madhe të prindërve për të gjetur mënyra alternative 
për kujdesin e fëmijëve pas shkolle. 

Kostot
Qendrat ditore që ofrojnë një 

shërbim më cilësor shkojnë deri 
në 200 euro në muaj dhe mësimi 
bëhet nga mësues të lëndës. Një 
pjesë më e vogël janë edhe më të 
kujdesshëm i marrin nga portali i 

Ministrisë së Arsimit, por këtu 
nuk përfshihet ushqimi. 
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Kolegji Profesional i Lartë TESS është akredituar nga 
Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë, si një 
Institucion i Arsimit të Lartë, në nivel institucional me 
Vendim të Bordit të Akredimit nr. 04, datë 24/01/2020.

Programet e Kolegjit Profesional të Lartë TESS janë të 
licensuara nga Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë si 
programe studimi profesionale me kohëzgjatje 1 ose 2 
vite akademike, pas arsimit të mesëm, në përfundim të 
të cilave do të merrni një Diplomë Profesionale me 60 
ose 120 Kredite ECTS.

TESS është 
frymëzuar nga 

dëshira për ta bërë 
estetikën dhe të 

bukurën pjesë të 
jetës së përditshme, 

kudo. TESS është 
shkolla e parë, e 

vërtetë, e cila krijon 
profesionistë me 

njohuri të plota në 
programet e 

estetikës, hair artist, 
make up dhe 

menaxhimin në 
sektorin e bukurisë.

Kolegji Profesional i Lartë TESS është 
hapur me Vendim të Këshillit të Ministrave 
Nr. 483, datë 31.07.2019 dhe është i 
organizuar në dy departamente:

- Departamenti i Estetikë-Nutricionit
- Departamenti i Kozmetologjisë

Adresa : Rr. "Gjeneral Nikols" Pallati Shushica, Kati 1, Tiranë, AL 

tess.albania TiranaEstheticsStyleSchool

Zbuloni më shumë në;
www.tess.al



52 www.newsbomb.al

PROFIL

PËR ZHGËNJIMIN 
NGA POLITIKA 
DHE DHEMBJEN 
E PAMATË TË NJË 
BABAI PA TË BIRIN

 | Nga BLERINA GJOKA
Z
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Në verë të vitit 2019 takova për herë të fundit Visar Zhitin.  Në 

Tiranë, ku jetoj e punoj, e ku nuk më shqitet nga mendja 
përgjigja që i dha pyetjes klishe që shoqëron thuajse çdo 
fillim bisede: “Jam si një i vdekur që jeton jetën pas vdekjes”. 

Visari po jetonte një tjetër ferr në këtë jetë tokësorësh. 
Në prag Krishtlindjeje, në vitin 2014, njeriu nën lëkurën e 
shkrimtarit, u zvogëlua e u bë një grusht. Ndarja nga jeta e 
birit të vetëm, në moshë fare të re, do t’i përmbyste konceptin 
për jetën e realitetin, si dhe do t’i jepte dhembjes përmasa të 
reja, të pafundme. Visari, rinia e së cilit u nëpërkëmb në galeri 
minierash e u shkelmua në terrorin e diktaturës komuniste, 
mban mbi shpinë më të rëndin kryq mundimesh.

“Nata është atdheu im: Po ku është pëllumbi yt, Bir, pëllumbi 
i bardhë i fëminisë tënde? E nuk doje të rriteshe/ se ashtu as 
pëllumbat/ nuk trembeshin prej teje…”- pyet njeriu në lëkurën e 
shkrimtarit, babai, miku i Atjonit.

Më 30 gusht, Atjoni do të mbushte plot 26 vjeç. Por, përtej 
dyerve të jetës, bisedave e mbamendjeve, i biri dhe shoku i shtrenjtë 
i Visarit, mbeti përjetësisht 19. Me një buzëqeshje gurgulluese, i 
vogli, i bukuri i Visarit, u rrit për të mos e njohur kurrë plakjen.

Enden udhëve të dhembjes, Visari dhe Eda. Prej 2 vitesh, ata 
jetojnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ku dhembja iu flet 
jo njerëzve, por pemëve, liqeneve. Dhe së shkuarës, që fare mirë 
mund të ishte një e ardhme, gjurmëshumë, skicash e ëndrrash. 
Të pahapura dhe të mbushura plot mbeten valixhet.

Ndërsa realitetin vijon ta lidhë me përditshmërinë, Visari e 
sheh jetën si një dimension tjetër, me sytë kah qiellit, ku pëllumbi 
i tij i bardhë rrahu krahët për të fundit herë. “Jemi shpirtra mes 
shpirtrash”- një tjetër përgjigje imune ndaj harresës, me jep sot 
në një bisedë virtuale për revistën “Newsbomb”.

Prej politikës, ku ishte angazhuar deri në detyrën e ministrit 
të Kulturës dhe së fundmi si diplomat 
në Vatikan, ka mbetur një tis i vrazhgë 
zhgënjimi për të cilin flet shkurt, si të 
donte ta kishte hedhur në oqean.

Sa i takon shkrimtarit, Visari e di 
se të shkruarit është mundësia për 
të ndërtuar një jetë paralele, një 
realitet brenda shumë të tillave, ku 
personazhet diç janë miq e armiq.

 Visar, prej disa kohësh miqtë e të 
njohurit nuk ju takojnë me rastësisht 
në kafenetë e Tiranës apo rrugëve të 
qytetit. Bashkë me bashkëshorten, 
Edën, po jetoni në Amerikë, një 
vendim që në një letër tuajën të vonë 
ju e përshkruani si “dorëzim në një 
ëndërr”... Çfarë ëndrre është për ju 

Amerika? A po ua bën më të lehtë dhembjen tuaj, apo është 
thjesht një iluzion se mundet t’i largohemi fizikisht asaj që 
e marrim me vete kudo që shkojmë?

Ç’t’ju them, ju me pyetjet tuaja sikur keni dhe përgjigjet e 
mia. Vërtet tani ne jemi shpërngulur në SHBA, është një ikje e 
vonë, por, e them prapë, pasi i kreva detyrat dhe detyrimet në 
atdhe. Erdhi koha e tërheqjes. Dke qenë “i dënuar me liri” kësaj 
here zgjodhëm të ishim larg ku do të mund të kishim më shumë 
qetësi dhe paqe...

Ika jonë nuk ngjan me atë të afganëve tani. Nuk ishte alarm, 
as shkak mbijetese. Unë jam mësuar të përballem. Ishte si një 
ëndërr. Ka ca udhëtime, në të cilat mbërrin para nisjes, shkencërisht 
të parashikueshme me shpejtësitë më të mëdha se të dritës, në 
univers. Diçka të tillë desha të kryej. Të arrija para nisjeve të mia 
dhe të ndalesha në të shkuarën ku të doja, duke i bërë të ardhme 
të re. Dhembjen time të mos ma prekte kush. E të mos flisja për 
të…Tani, më shumë se sa njerëz, kam pranë pemë, liqene më 
shumë se sheshe qytetesh, sorkadhe më shumë se ndodhí. Kujtesa 
zgjedh se ç’mund të shkruhet...   

Kur jetohet me një dhembje të tillë, a ndodh ajo që 
Kundera e përshkruan kështu: “Dhembja më e fortë është 
ajo që ndahet me dikë tjetër dhe shumëfishohet nga 
imagjinata”. Apo keni gjetur një udhë tjetër, krejt tuajën 
për ta jetuar këtë goditje që u dha jeta?

Jeta? Realiteti, do të thosha, se jeta është tjetër nga realiteti, sipas 
meje. Jetën e kemi brenda vetes dhe e vazhdojmë si të duam dhe 
me kë të duam duke besuar te Qielli i saj. Realiteti i prekshëm, me V
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A
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FILNjë letër nga përtej oqeanit për muzikën e humbur 
dhe moralin e rrëzuar. Si jeton me dhembjen e babait 
dhe zhgënjimet që ka marrë në valixhen e udhëtimit. 
Bisedë me shkrimtarin e poetin Visar Zhiti, i cili prej dy 
vitesh jeton në SHBA, dhe që së shpejti do të vijë për 

lexuesit me një botim anastatik.

Visar, Eda dhe Atjon Zhiti
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konkreten, shpesh të pamëshirshme, të rëndomtë, na bën 
materialë, përditësorë. Jemi dhe shpirtra mes shpirtrash. 
Edhe pamundësitë janë dhembje tjetër. Edhe padrejtësitë, 
mënjanimet, varfëria e tjetrit, vrasja e shpresave, ëndrrave. 
Kundera mbase është i aftë ta ndajë dhembjen, por ka 
dhembje që s’mund të ndahen, janë shumë vetanake dhe 
imagjinata përmbushet me atë mjaftueshmërisht. Më 
nëpërmendet ajo që thoshte Dostojevskij se po t’i jepnin 
një dhembje, do t’ua kthente me një roman. Ndalim këtu. 
Mund të jetë dhe i pashkruar. Dhe i padukshëm. Kryevepër 
është dhe përjetimi...

Në valixhen e udhëtimit, përveç kujtimeve, a i 
keni marrë dhe zhgënjimet? Para se të largoheshit 
përtej oqeanit, presidenti i asaj kohe, Bujar 
Nishani, nuk pranoi të dekretonte emërimin 
tuaj si ambasador në Vatikan. Çfarë shije ju ka 
lënë ai debat? E konsideroni një sulm personal 

ndaj jush apo një shkak për përplasjet politike 
të institucioneve të shtetit? A keni pasur që prej 
asaj kohe ndonjë komunikim me Z.Nishani? 

Jemi udhëtarë që në valixhe kemi dhe zhgënjimet, 
siç e thoni dhe ju. Ndonjëherë ato zënë më shumë vend. 
Në aeroporte nuk lejojnë të kesh bagazhe mbi peshë, 
dua të them se jo gjithçka ia vlen që ta marrësh me vete. 
Nuk do të më pëlqente të flisja për asnjë lloj presidenti 
tani, jo më për një ish president aksidental, por nuk po 
i shmangem përgjigjes për respekt ndaj jush, ku më e 
rëndësishme nuk është se çfarë bëri ai president me mua, 
por me Shqipërinë. Nga oficer i ushtrisë së diktaturës, 
pa asnjë betejë, përveç zellit për të rivendosur shtatoren 
e Enverit atëhere, atje, ku populli e rrëzoi, pra ky, befas 
vendoset president republike. Dhe ai, nga ajo lartësi 
përbashkuese, kryen vepra nga më të ulëtat, deri dhe 
shpifje, e pabesueshme për një president, ndaj një ish të 

PROFIL

Visar dhe Eda Zhiti, në SHBA
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…Nuk pati as drejtësi të vërtetë, 
të madhe dhe as ”katarsisin e 
nevojshëm” siç e cilësoni ju. Në vend 
të një “Nurembergu shqiptar” vazhdoi 
një lloj “lufte klasash”, retorikë në 
kushte demokratike. Gjithsesi të gjithë 
u bëmë më të lirë. Aq të lirë sa dhe ta 
shpërdoronim këtë liri të gjithë.

burgosur politik, qendrestar, refuzues i bashkëpunimit me 
Sigurimin e Shtetit, shkrimtar ndërkohë, etj, se ashtu ia 
donin aferat korruptive, interesi i vogël dhe sa absurde, 
pikërisht po atë njeri ai e kishte dekoruar dhe dekretuar 
për ministër më parë. Pra, punët e shtetit dhe moralin e 
punëve ai dhe shumë si ai nuk e kanë parësore. As ideal 
atdhetar. Por mundësira pasurimi e lavdie të shterpët. U 
zgjata sepse tashmë ai përfaqëson një dukuri penguese 
për demokracinë. Se sa për mua, ai as Vatikanin nuk ma 
hoqi dot. Unë punova i mirëpritur atje. Shija që më ka lënë 
ai, presidenti? Atë të hiçit. I parëndësishëm, vlen veç për 
personazh në letërsi. Vetëm aty e kam takuar dhe shpresoj 
ta takoj prapë brenda në ndonjë libër.

Shqipëria shënoi këtë vit 30-vjetorin e rrëzimit 
të diktaturës komuniste, një diktaturë,  mizorinë 
e së cilës ju e provuat me privimin e lirisë dhe 
rinisë tuaj, duke përjetuar ferrin për disa poezi. 
Si ndiheni 3 dekada më pas? A e ka bërë shoqëria 
shqiptare katarsisin e nevojshëm të ndërgjegjës me 
komunizmin apo vijon të mbartë ndasitë e “luftës 
së klasave” edhe sot e kësaj dite?

E kam thënë dhe më parë e duhet të jenë nënkuptuar 
dhe nga më sipër, se fatkeqësi e demokracisë shqiptare 
ishte se ajo po ndërtohej me armiqtë e demokracisë. U 
kalua në një sistem të ri shoqëror, atë të kapitalizmit, me 
në krye kundërshtarët e përbetuar të pronës private, të 
tregut të lirë, duke krijuar oligarkë, të të drejtave të njeriut 
me ata që kanë dënuar padrejtësisht njerëz apo kanë 
qenë nga kahu i tyre…Nuk pati as drejtësi të vërtetë, të 
madhe dhe as ”katarsisin e nevojshëm” siç e cilësoni ju. 
Në vend të një “Nurembergu shqiptar” vazhdoi një lloj 
“lufte klasash”, retorikë në kushte demokratike. Gjithsesi të 
gjithë u bëmë më të lirë. Aq të lirë sa dhe ta shpërdoronim 
këtë liri të gjithë. 

A e përfaqëson sa duhet dhe natyrshëm Partia 
Demokratike filozofinë antikomuniste dhe sa e 
sinqertë dhe e fortë është lidhja e kësaj partie, si 
mundësia e vetme politike për ta,  me kategorinë 
e ish të përndjekurve politikë?

Do të thosha se filozofinë antikomuniste duhej ta mbarte 
çdo parti e krijuar pas ’90 dhe lidhjet me “kategorinë e ish 
të përndjekurve politikë” duhet t’i ketë e gjithë shoqëria 
shqiptare, është lidhje vulnerabile me vuajtjen e vendit dhe 
idealin, me sakrificat dhe ecjen përpara. Të përndjekurit e 
diktaturës janë prekursorët realë të demokracisë, deputetët 

shpirtërorë të popullit, janë dënuar dhe janë martirizuar për 
këtë kohë, që duhej t’u ishte mirënjohëse të paktën. Se si 
është një parti a qeveri, president a kryeministër shihet dhe 
nga qëndrimi që mbajnë sot ndaj “burgut të dikurshëm”. 
Pa kujtesë nuk ka ardhmëri. Pritej nga të gjithë të bëhej më 
shumë. Dhe më mirë. Më pëlqen të them shpesh vargun 
e një poeti të madh: Ne jemi ajo që kujtojmë.

Për herë të parë pas komunizmit një qeveri arrin 
të marrë mandatin e tretë, si i lexuat zgjedhjet e 
25 prillit? Çfarë e pengoi opozitën e djathtë të 
vinte në pushtet? A po krijohet para syve tanë një 
pushtet autokratik me Edi Ramën, siç thonë kritikët 
e tij në Tiranë?

Isha i ikur larg dhe s’munda të votoj, diaspora ende 
nuk voton dot, dhe se si shkuan zgjedhjet, rregullsitë apo 
parregullsitë e tyre, rezultatin, ritualin e kontenstimeve, 
etj, i mora si të thuash zyrtarisht, nga mediat, por dhe nga 
bisedat me njerëzit e mi. Lidhjet sot janë të shumanshme, 
në kohë reale.Vetë jam me ata që punojnë, që arrijnë 
të bëjnë vepra për vendin, seriozisht, rrugë, biblioteka, 
hidrocentrale, mirëqenie, liri, gëzime, që japin mundësira 
e hapin perspektiva, nuk më shqetëson se sa herë mund 
të marrë mandatin një qeveri, por programet, vizionet për 
një Shqipëri normale, Euroatlantike. Po, është një mision 
që nisi me të djathtën e re, ishte në kohën e saj politike.

Tranzicioni i gjatë i padurueshëm, varfërimi dhe ikjet, 
acarimet e brendshme politike, degradimi parlamentar, 
papërgjegjshmëritë instituconale, opozita e opozitës, 
cilado qofshin ato, me egërsinë për pushtet, korrupsioni 
galopant, mosndëshkimi i çdo lloj krimi, sa më lart, aq më 
pak drejtësi, kalimet partiake nga kahu në kah, keq e mos 
më keq, koalicionet e përçudnuara, presidenca e paaftë 
për të qenë mbi palët, madje e dobishme, qëndrimet ndaj 
së kaluarës diktatoriale, revanshi i saj, “Blloku” në qeveri, 
mënanjimi i shtresës së të përndjekurve, tashmë e shkolluar 
sërish dhe jashtë, mosbashkëpunimi me diasporën në 
përgjithësi, ku ajo në SHBA është e fuqishme, investimet 
e rëndësishme, jetike, mungesa e një strategjie kombëtare, 
bashkëpunimi i shëndetshëm ndërshtetëror i shqiptarëve, 
rënia e shpresës, e moralit ca më keq, e kujtesës kolektive, 
nëpërkëmbja e krijuesve, e artit të tyre, letërsi, muzikë, 
pikturë, teatër, sportet,  etj, nuk i përmenda sipas hierarkisë, 
po sipas kaosit që na ka përpirë, frika gjenerale, etj, etj, japin 
një gjendje Status Quo-je të pamirë, me shenjën minus 
dhe mundësira të autokracisë së lidershipit, cilidoqoftë ai.      

Me këtë nuk dua të them se nuk ka progres ndryshimesh, 
por krahasimet nuk duhen bërë vetëm me atë se si ishim, 
por sot më shumë me atë se ku duhet të jemi..

Të shkruarit për ju është një mënyrë për ta 
përjetuar realitetin me të gjitha nuancat e tij, apo 
një shpëtim nga realiteti?  A keni një libër të ri në 
duar dhe kur do të jetë në duart e lexuesit?

Të shkruarit, sipas meje, krijimi vetë, është një realitet 
tjetër brenda realiteteve, që unë as u jam shmangur e as 
nuk dua t’u shmangem. Është një jetë paralele. Së shpejti 
do të kem një botim anastatik, risi për mua, që është 
dhe dëshmi, dokument, poezi mbi të gjitha. Pres të më 
ridalë një roman në Prishtinë, me shtesa, që sikur e kanë 
përditësuar, ndoshta dhe në Itali del i përkthyer po këtë 
vit “Rrugët e ferrit”. Jam në mesin e një romani të ri, me 
përzierje kohësh në një të vetme, që mbase u bën jehonë 
dhe këtyre që folëm së bashku.
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 | Nga LUELA MYFTARI

Ajo, një bullgare e bukur, një vajzë e re që kishte 
rënë në dashuri me një shqiptar kishte bërë një 

pakt me veten. Ishin vitet ’70 kur punonte në Radio 
Televizionin shqiptar, kalonte çdo ditë në të njëjtin 
koridor ku kolegët e saj mbanin jo vetëm emrin me të 
cilin i ishin prezantuar, por edhe pseudonimet: LEXUESI, 

KALTËRSIA, TIGRI, TAVOLINA E PUNËS, ARTISTI, 
BUTRINTI, I PENDUARI, QIELLI I KUQ, DANUBI, 
MORAVA, DAJTI, AJAKSI, GËRSHËRA, VULLNETI apo 
KRISTALI, si emrat që sot mund t’i quajmë zyrtarisht 
bashkëpunëtorë të Ish Sigurimit të Shtetit, apo edhe 
thjesht spiunat e kohës tiranike.

RTSH
SPIUNËT

-së

Godina e RTSH-së

Faksimile 
nga dosja e 

ish-Sigurimit të 
Shtetit

Çfarë fshihet në dosjen me 500 faqe të ish-Sigurimit të Shtetit për RTSH-në, 
“fortesa” e propagandës komuniste.  Rrëfimi i përkthyeses Janka Trifonov Selimi 
e përndjekur nga vetë kolegët e saj.
Ish- kameramani i TVSH-së, Ilir Kasneci tregon se si “Komiteti i Partisë” kamuflonte 
togfjalëshin “Sigurimi i Shtetit” për çdo punë që bëhej në këtë institucion. 
Revista Newsbomb.al sjell pseudonimet e spiunëve dhe atmosferën e frikës 
brenda godinës që i ngjante “Pallatit të Ëndrrave”. 
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“Janka Trifonov Selimi, e datëlindjes 1935, lindur në 
Bullgari, me kombësi bullgare e shtetësi shqiptare, e 
martuar me …, e padënuar, e paorganizuar, me punë në 
Radio-Tirana, përkthyese. Ka frekuentuar ambasadën 
bullgare. Burri i saj S.S është me qëndrim të keq politik. 
Janka mban lidhje të ngushta me bullgarët Marije 
Hafizi e Kalina Fortuzi, të dyja të dënuara si agjente të 
mundshme të zbulimit bullgar. Ka material”.

Ky është vetëm pak nga materiali që gjendet në dosjet 
e sigurimit të shtetit për Janka Selimin. Është ndër të 
paktat të huaja që sot ende jetojnë me kujtimet e asaj 
kohe ku shkoje në punë me frikën se nesër mund të 
mos ktheheshe jo vetëm aty, por as në shtëpinë tënde. 
Janka tanimë vijon të jetë përkthyese, por jo më në 
RTSH. Historia e saj është e trishtë, por e mbushur me 
dashuri për familjen dhe përkushtim për punën. Sepse 
ajo e dinte që kur vendosi të jetonte në Shqipëri, jeta e 

saj nuk do të ishte e thjeshtë. Ishte në survejim 
tërë kohën.

Letrat e familjarëve, të miqve, takimet me 
ndonjë person të ambasadës bullgare apo edhe 
bisedat në shtëpi, të gjitha do të përgjoheshin. 
Nuk do t’i njihte dot miqtë e vërtetë, apo spiunët; 
bashkëpunëtorët e sigurimit të shtetit, apo kolegët 
e saj në koridoret e RTSH-së. Kur e pyesim, na 
tregon se vetëm dy vite mban mend si e lirë në 
Shqipëri, sepse pas viteve ’60 kuptoi se përgjohej. 

“Shqipëria ka pasur vetëm disa vite të bukura, 
të lira dhe të qeta për mua, nga viti 1958 e deri 
në 1960-ën. Sepse në vitin 1961, kur punoja në 
bibliotekën shkencore të Universitetit, me drejtor 
Mihal Hanxharin, mora vërejtje në biografi për 
një libër të porositur që ishte vonuar në dorëzim 
të një studiuesi. Në mungesën time, dikush e 
kishte vendosur në tavolinën time, pa e ditur. 
Aty fillova të mendoj se njerëzit përreth nuk 
ishin të gjithë dashamirës. Unë isha gjithmonë 

‘e huaj”, tregon ajo.
Ky ishte momenti që Janka, filloi të besonte se duhet 

të kishte frikë nga të tjerët. Për më tepër historia e jetës 
së saj do të merrte rrjedhë tjetër. E martuar me artistin 
Skënder Selimi, kjo vajzë e bukur e huaj, në vendin e 
bashkëshortit vuajti jo pak. Pasi pak vite më vonë, edhe 
Skënder Selimi vuajti pasojat e një mendimi më “modern” 
nga ai komunist. Vitet ’70 kur Janka Selimi punonte në 
Radio Tirana si përkthyese ishin më të vështirat.

“Kam ndier ndjekjen në vitet ‘74-’76, ishin vitet kur 
im shoq Skënder Selimi u transferua në Koplik. Atë kohë, 
punoja si përkthyese e bullgarishtes në Radio-Tirana. 
Dy miq të afërt të familjes sonë u arrestuan dhe kur 
shkoja në punë me biçikletë, ndieja se më shoqëronte 
një xhip, që e dinim se ishte makina e Sigurimit, sepse 
të tilla ishin makinat e Sigurimit të Shtetit”, tregon sot 
pas gati 50 vitesh Janka Selimi.

Ajo rrëfen se këtë periudhë e dinte që ndiqej në 
lëvizjet që bënte, prej miqve që u arrestuan, por nuk e 
dinte se mes miqve, fqinjëve apo kur shkonte në punë 
në RTSH, aty bisedonte me ARTISTIN, QIELLIN E 

KUQ, LEXUESIN, TAVOLINËN E PUNËS APO 
TIGRIN. Edhe sot, ndoshta nuk i njeh përtej 

pseudonimit.

SI PËRGJOHEJ 
ROBERT SHVARC

Nuk ka rëndësi nëse ishe teknik, shofer, apo redaktor, të 
gjithë ishin të rrezikuar edhe kur heshtnin. I tillë ishte 

edhe fati i përkthyesit të njohur Robert Shvarc, që në vitet ’70 
punonte në RTSH. Për secilin prej tyre mbaheshin relacione 
herë pas here, por për ata që kishin shfaqur qëndrim të 
keq politik, ashtu sikurse edhe cilësohet Shvarc, shteti 
informohej edhe për lëvizjet që ata kryenin jashtë pune; 
për takimet e tyre me persona të ambasadave apo ku i 
blinin frutat dhe me kë takoheshin 
ata rrugës për në shtëpi. 

Dokument sekret ,  mbi 
personat me qëndrim të keq 
politik që punojnë në Radio-
Televizion.

Robert Julias Shvarc, i 
datëlindjes 1932, lindur në 
Sarajevë të Jugosllavisë, me 
arsim të lartë, përkthyes në 
radion e jashtëme. Roberti 
rrjedh nga një famlje zanatçi 
individual, i ati i tij është 
me origjinë çifute. Roberti 
është implikuar nga i dënuari 
Stathi Qehaja. Ka zhvilluar dhe 
zhvillon aktivitet armiqësor dhe 
aktualisht ndiqet nga ana jonë.

Ky është një nga dokumentet 
sekretë shkruar për përkthyesin, por 
100 faqe më pas emri i tij përmendet 
sërish, pas një viti përndjekjeje, 
sigurimsat bëjnë përmbledhjen e 
gjetjeve që vijnë nga informacione 
te mbledhura dhe puna e kryer nga spiunët e RTSH-së.

“Si nga agjentura dhe nga denoncimet e 
punonjësve kanë dalë të dhëna për persona të 
ndryshëm që kanë zhvilluar aktivitet armiqësor 
në formën e agjitacionit dhe propagandës. Kemi 
regjistruar në fashikullin e informative gjithsej 20 
veta. Në këtë institucion punojnë edhe tre persona 
të marrë në përpunim 2/A dhe që ndiqen nga 
dega e kundërzbulimit: Robert Shvarc si agjent i 
mundshëm i zbulimit Gjerman dhe Janka Selimi 
si agjente e mundshme e Zbulimit Bullgar dhe 
Vjeslava Hidri si agjente e Zbulimit Polak. Nga të 
dhënat që disponohen në ngarkim të tyre rezulton 
se Robert Shvarc zhvillon agjitacion dhe propagandë 
armiqësore, ndërsa dy të tjerat janë të huaja dhe 
për to ka material të dyshimta si agjente”.

Por, nuk ndalen me kaq. Në raportin e shkruar nga 
Drejtori i Punëve të Brendshme Nusret Dautaj vijojnë 
detyrat për të përndjekur tre të huajt: “Për elementët në 
2/A: Janka Selimi, Robert Shvarc e Vjeslava Hidri do të 
bashkëpunojmë me punëtorin operativ Vladimir Bregu 
të degës së KundërZbulimit që i ndjek ata me qëllim 
për t’i patur në kontroll të fortë si gjatë kohës në punë, 
por edhe jashtë saj”. Dhe qëllimi fillestar i tyre ishte 
që këto persona dhe të tjerë që i përkisnin këtij 
kontigjeni t’i largonin nga puna në media, 
pasi ata nuk duhet të punonin në një 
institucion të rëndësisë së veçantë 
si ishte RTSH, e vetmja dritare 
informative e asaj kohe.

Robert Shvarc



“Në ato vite, në kohë 
të ndryshme, një makinë e 
tillë e sigurimit qëndronte 
natën, në cep të pallatit 
tonë. Inën, shoqen time 
e arrestuan në rrugë. 
Prania e një mjeti të tillë 
pranë banesës tonë, ose 
që më shoqëronte, ishte 
një presion i frikshëm 
psikologjik. Gdhihesha e 
ngrysesha me idenë se kur 
do të më vinte radha mua”. 

E ndonëse e dinte që 
përndiqej në lëvizjet që 
bënte, tregon se për një 
periudhë të gjatë as që e 
ka besuar se edhe në punë, 
apo në shtëpi përgjohej. 
Këtë e zbuloi gjatë bisedës 
me miken e saj, Inën, pasi 
kjo e fundit doli nga burgu.

“Kam qenë e rrethuar me 
njerëz të thjeshtë, artistë, gra 
të huaja. Nuk e kam ditur 
kurrë se kush spiunonte. 
Gjithmonë gjendej një 
familje shumë e afërt me 
ne, e quaja diçka njerëzore 
atë komunikim. Por, një ditë, 
dikush më tha se aty vinte 
herë pas here operativi i 
lagjes, që me siguri merrte 
informacione. Më vonë, 
mësova se ishte njësoj 
dhe me librat e diktatorit 
që i kërkonin fëmijët e 
komshinjve. Vendosnin çip 
përgjues kur i kthenin. Nuk 
e kam ditur, por e mora vesh 

pas daljes nga burgu të shoqes sime Ina”.
Me kohën, Janka Selimi mësoi që të tregohej më e 

rezervuar. Bisedat që bënte ishin të kontrolluara, fjalët 
të përzgjedhura me kujdes dhe akoma me më shumë 
rezerva edhe tema e bisedave në punë.

“E kam ndjerë ndjekjen, vëzhgimin, por dhe në Radio 
ne ishim “delja e zezë”. Askush nuk na fliste për biseda 
jashtë pune, askush nuk pinte kafe, çaj me ne. Ishim të 
huaja dhe dihej që bisedat me ne përgjoheshin. Edhe me 
njëra-tjetrën ne flisnim vetëm për gjellë, receta ëmbëlsirash, 
qepje, fëmijët. Kurrë nuk kemi hapur biseda politike”, rrëfen 
ajo, por kur e pyesim nëse dyshon diçka apo ka mundur të 
zbulojë se kush mund të ishin ata që bashkëpunonin me 
sigurimin e shtetit ajo tregon se puna në radio të përballte 
me shumë njerëz dhe është shumë e vështirë të kuptosh 
cili prej tyre ishte LEXUESI, e cila KALTËRSIA. 

Të njëjtën situatë përshkruan edhe Ilir Kasneci, dikur 
kameraman në RTSH, e më vonë regjisor, që sot vijon punën 
me filmin dokumentar i pavarur në Shtetet e Bashkuara 
të Amerikës. Sipas tij, thuajse gjithë Shqipëria e dinte që 
ish –Sigurimi i Shtetit i kishte shtrirë tentakulat kudo, por 

asnjëherë s’ka dëgjuar të flitet haptazi për këtë në RTSH. 
“Ne nuk bënim asgjë që nuk na aprovohej më 

parë nga Komiteti i Partisë. Atë kohë fjala që dëgjoja 
më shpesh ishte Komiteti i Partisë. Jo Sigurimi. Nuk e 
citonin asnjëherë Sigurimin, por të gjithë e dinim që 
ishin shpërndarë ngado. Të gjithë e dinim se duhet të 
bënim punën si të thonte Komiteti. Nëse Komiteti i 
Partisë apo ndonjë që na shoqëronte na thoshte mos i 
regjistro në kamera këta fëmijët e 
klasës X se janë të deklasuar, ne 
nuk e bënim. Në fund të fundit 
ishte producenti, ose autori i 
fimit ai që vendoste çfarë duhej 
e çfarë nuk duhej për materialin. 
Duke qenë në terren e jashtë 
përgjegjësive direkte, kisha pak 
të bëja me çështje që mund të më 
përfshinin në ngjarje të hidhura”. 

Megjithatë, Kasneci ashtu 
sikurse edhe të tjerë, patjetër 
që kanë pasur kontakte me të 
huajt e këtij institucioni. Kur e 
pyesim për komunikimin me atë 
që përndiqeshin më shumë, ai 
tregon: “Nuk na thonte asnjë 
bëni kujdes me këtë, apo atë. 
Mos flisni për këtë apo atë gjë, 
thjesht e kishim të ngulitur 
vetë, që përtej profesionit që na 
lidhte s’duhet të bënim biseda 
të tjera. edhe kur shkonim të 
flisnim me përkthyesit, bisedat 
ishin të ftohta, profesionale, 
çfarë kërkonte një palë, e çfarë 
donte tjetra dhe kaq. Vetëm 
kështu mund t’ia dilmin të 
mos përfshiheshim në ngjarje 
që edhe mund t’na përfshinin. 
Jam përpjekur të bëj punën time 
dhe të mos flas shumë, njëlloj si 
shumica e shqiptarëve që e dinin 
që Sigurimi ishte kudo edhe pse 
nuk citohej apo nuk përmendej 
ndonjëherë si emër”.

Këtë zgjidhje gjeti edhe Janka 
për të mbijetuar në një ambient 
ku edhe në shtëpi përgjohej. “Kam 
kryer punën me përgjegjegjësi, 
me stres të madh, sepse në Radio isha e rrethuar me 
sekretarë partie, vëzhgues të gjuhëve që punonin në 
Degën e Brendshme, por kam besuar tek puna ime dhe 
kam menduar ky ishte shpëtimi për të mbijetuar. Sot, 
që lexoj këto rreshta dhe kuptoj se kam qenë e ndjekur 
thjesht konfirmojnë çfarë kam jetuar, vite me ankth, stres, 
përgjime, diskriminim, për gabimin e vetëm që të gjitha 
gratë e huaja bënë në emër të dashurisë”.

Të ndara nga familjarët, të spiunuara jo vetëm në 
ambientin e punës, por të survejuara edhe kur shkonin 
të blinin frutat, apo qumshtin në dyqan, nga këta njerëz 
që hiqeshin si kolegët e tyre, ato vajzat e huaja që u 
dashuruan me shqiptarë vuanin të njëjtin fat. 

“E kam ndjerë 
ndjekjen, 
vëzhgimin, por 
dhe në Radio 
ne ishim “delja 
e zezë”. Askush 
nuk na fliste për 
biseda jashtë 
pune, askush nuk 
pinte kafe, çaj 
me ne. Ishim të 
huaja dhe dihej 
që bisedat me ne 
përgjoheshin. Edhe 
me njëra-tjetrën 
ne flisnim vetëm 
për gjellë, receta 
ëmbëlsirash, 
qepje, fëmijët. 
Kurrë nuk kemi 
hapur biseda 
politike”

JANKA 
TRIFONOV 
SELIMI:

“Atë kohë fjala 
që dëgjoja më 
shpesh ishte 
Komiteti i Partisë. 
Jo, Sigurimi. Nuk e 
citonin asnjëherë 
Sigurimin, por të 
gjithë e dinim që 
ishin shpërndarë 
ngado. Të gjithë 
e dinim se duhet 
të bënim punën si 
të thonte Komiteti. 
Nëse Komiteti i 
Partisë apo ndonjë 
që na shoqëronte 
na thoshte mos i 
regjistro në kamera 
këta fëmijët e 
klasës X se janë të 
deklasuar, ne nuk e 
bënim”.

ILIR 
KASNECI: 
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SPIUNAZHIT 
NË RTSH
NGA TEKNIKA DERI 
TEK DREJTORI - NË ÇDO 
STUDIO NGA NJË SPIUN

sepse ato kanë mundësi t’i kryejnë më së miri detyrat 
e ngrakuara, ndërsa ELEKTRONI dhe GËRSHËRA janë 
në Drejtorinë e Televizionit, pasi punojnë në aparaturat 
qëndrore të transmetimit dhe kanë mundësi për t’u 
informuar mbi ngjarjet aty. 

“Në drejtorinë teknike kemi bashkëpunëtorët LAPSI 
dhe TAVOLINA E PUNËS, i pari inxhinier dhe i dyti 
teknik për riparimin e aparaturave të projektimit. Në 
derjtorinë e Plan-Financës punon me detyrën e furnitorit 
bashkëpunëtori DANUBI, i cili është në korent të 
vazhdueshëm me problemet e kësaj drejtorie. Në grupet 
e filmave televizive kemi bashkëpunëtorin STUDENTI, 
ndërsa në Radion e Jashtme STUDIUESI. Kemi edhe 
një bashkëpunëtor në në orkestrën e RTV, i cili mban 
pseudonimin DETI. Edhe radiostacionet mbulohen 
me agjenturë, si psh TIGRI në Kashar. BUTRINTI në 
radiostacionin e Kamzës dhe në antenën e Dajtit 
bashkëpunëtori DAJTI”.

Ndonëse nga ky raport ata që kanë punuar në RTSH 
mund të zbulojnë diçka përtej pseudonimeve, ne po ju 
zbulojmë edhe më shumë. Sipas këtij dokumenti deri 
më tani sekret, këto agjentë janë të rinj dhe efektivë në 
punë. Këto të dhëna janë shkruar në janar të vitit 1975: 
“Dy bashkëpunëtorë janë 25 vjeç, gjashtë prejt tyre 
janë të moshës 26-35 vjeç dhe gjashtë të tjerë 36-45 
vjeç”. Në këtë raport, zbulohet gjithashtu se shumica 
prej tyre janë të shkolluar, pra kanë përfunduar arsimin 
e lartë dhe i përgjigjen në mënyrë rigoroze urdhrave 
që vijnë nga punëtorët operativë që kanë në funksion 
Radio Televizionin Shqiptar. 

Dokumentet sekrete, letrat apo raportimet fillojnë 
e janë më të sakta pas vitit 1977. Për shembull LEXUSI, 
fillon të shkruhet saktë LEXUESI apo TAVOLINA 
PUNËS plotësohet me nyjen që i duhej. Gjatë vitit 1977, 
në raportet sekrete përveç emrit të bashkëpunëtorit, 
shënohet edhe baza ku ato operojnë. BAZA LABËRIA, 
për shembull nis të shkruhet në qershor të vitit 1977 dhe 
në të operojnë TIGRI e DANUBI, GËRSHËRA operon në 
BAZËN PLEPI.  TRADITA SHQIPTARE është një tjetër 
bazë që ka në qendër të vëmendjes RTSH-në, ndërsa një 
tjetër bashkëpuntor i mëvonshëm MONUMENTI shfaqet 
në janar të vitit 1978 si pjesë e BAZËS PENTAGRAMI, 
por emri i bashkangjitet edhe te BAZA LISI.

Pas viteve ’80, agjentët nisin të ndryshojnë. Në 
skemë përfshihen edhe emra si STAMPA, LAHUTA, 
KALAJA, SHKËLZENI, PENA. Organizimi i spiunëve 
fillon e pasurohet edhe me ata që ndonjëherë punojë me 
kohë të pjesshme dhe rekrutohen për raste të caktuara. 
Citojmë nga dosja: “Kemi edhe bashkëpunëtorë të tjerë 
nga radhët e artit dhe kulturës që aktivizohen si bp. të 
jashtëm në Radio e Television. Kemi 2 agjentë dhe 5 
informatorë të cilët aktivizohen në këto institucione e që 
kanë dhënë në këtë drejtim”. Këtë status të pjesshëm të 
aktivizimit kanë edhe AVIONI dhe PATRIOTI, që në fakt 
janë spiunë në Agjencinë Telegrafike Shqiptare (ATSH), 
por herë pas herë mund të raportojnë dhe për ngjarjet 
në RTSH. ELEKTRONI është i vetmi bashkëpunëtor që 
lakohet në dosje si një person që është tërhequr. 

Dosja e plotë e ish Sigurimit të Shtetit u vu në 
dispozicion të revistës nga Autoriteti i Informimit për 
Dosjet e Sigurimit të Shtetit.

Revista Newsbomb zbardh dosjen e 
plotë të spiunimit dhe pseudonimet 
e dhjetra spiunëve që vëzhgonin çdo 
lëvizje e çdo bisedë në koridoret e 
Radio Televizionit Shqiptar. DAJTI 
dhe KALTËRSIA që janë teknikë 
mirëmbajtjeje, ELEKTRONI dhe 
GËRSHËRA punojnë me studion 
televizive, kurse DANUBI është furnitor, 
por duhet për info te Financa.

Ministria e Punëve të Brendshme e kishte strukturuar 
më së miri rrjetin e agjentëve që përdorte dhe këtë 

e shpjegon me saktësi në një ekzemplar sekret i janarit 
të vitit 1978. Bashkëpunëtorët, që nga fillimi i viteve ’70 
nuk duket se ishin organizuar me baza, në fakt fillojnë ta 
kenë të qartë skemën e agjenturës gjatë vitit 1977. Në 
fashikullin e dytë të dosjes së Radio Televizionit Shqiptar 
zbulojmë 14 bashkëpunëtorë dhe skemën e agjenturës. 
Kjo është një strukturë e detajuar, e cila fuste në rrethin 
e spiunëve edhe 25 vjeçarët. Ja, si shpërndaheshin ata 
në ambiente të ndryshme të RTSH-së.

Radiotelevizioni përbëhet nga pesë drejtori: Drejtoria 
e Radios së Brendshme, Drejtoria e Radios së Jashtme, 
Drejtoria e Televizionit, Drejtoria e Teknikës dhe ajo e 
Plan-Financës. Radiostacionet janë një tjetër pikë e 
rëndësishme e agjenturës, sidomos ai i Kasharit, Fllagës 
dhe ai i Antenës së Dajtit që përmenden më shpesh 
nga bashkëpunëtorët.

“Në këto objekte kemi gjithsej 14 bashkëpunëtorë, 
nga të cilët 13 janë informatorë, ndërsa njëri prej tyre 
resident. Informatorët janë ngritur në princip objekti dhe 
në princip drejtimi”, thuhet në raportin për Ministrinë 
e Brendshme, ku më pas shpjegohet qartë që DAJTI 
dhe KALTËRSIA që janë teknikë mirëmbëjtjeje janë 
të pozicionuar në Drejtorinë e Brenshme të Radios 
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NGA CIGARJA E FERDINAND DEDËS 
TEK HEQJA E NJË KABLLI, SI RREZIKOHEJ 
BURGU PËR PUNONJËSIT E RTSH-së

HISTORI TË 
SPIUNUARA

shtëpitë e shqiptarëve. Aty shëtisnin dhe hynin e dilnin 
bashkëpunëtorët e Sigurimit të Shtetit, si miq shtëpie 
ndonjëherë apo si vetë punonjës në RTSH herë të tjera.

Në dosjen RTV të deklasifikuar nga Autoriteti 
për Informimin mbi Dokumentet e ISH-Sigurimit të 
Shtetit, në fashikullin e dytë, gjen mbi 300 letra të 

shkruara nga bashkëpunëtorët 
e sigurimit të shtetit që në emra 
të fshehur pas pseudonimeve 
jo vetëm raportonin ngjarje, 
por edhe jepnin alternativa 
se kë duhet të përndiqnin pas 
një ndodhie. Të tilla janë edhe 
këto histori që do t’ju zbulojmë. 

“PAKON E FRANCEZIT 
NUK E HAPËM DOT”

Nëse ishe i huaj, afërmendsh 
që një pako e mbërritur nga jashtë 
kufijve do të kontrollohej. Ky është 
një raportim i zakonshëm ku 
njoftohej se pakot e hapura nuk 
ishin problematike, por në RTSH 

ka qarkulluar një arkë e mbyllur me çelëës të cilën nuk 
mundën ta kontrollojnë. Letra i kalon shërbimit operativ.

Shënim operativ: 
“Në zyrën doganore të Tiranës para tre javëve mbërritën 

nga Franca 2 pako të mëdha të cilat pasi u panë ishin 
literaturë marksiste në gjuhën frengjisht që i takonin një 
francezi që ndodhet me punë pranë Radio- Tiranës. Në 
datën 8.9.70 mbriti dhe një arkë e madhe metalike, por 
e mbyllur me çelës që i takonte po këtij personi. Arka 
në fjalë nuk u hap e u pa nga doganierët dhe ne sepse 
Radio- Tirana e tërhoqi atë me anën e një shkrese, duke 
mbajtur vetë përgjegjësin për çfarë ajo ka pas brenda me 
pretekstin se ay është i huaj, i ftuar nga ana tonë dhe ne na 
vjen rëndë ti kërkojmë çelsin. Punëtori operativ Piro Prifti.

“DY KRONIKAT E ZGJEDHJEVE 
NUK U TRANSMETUAN”

Një ndër rastet më të veçanta që gjejmë të 
raportuara në këtë dosje është edhe ai 

i mungesës së dy kronikave që ishin 
përgatitur për zgjedhjet. Kronika 
që nuk u transmetuan.

“Puna  qënd ron  kë sh tu : 
Manipulantja e transmetimit të figurës 

e quajtur Luljeta, pasi nxorri spikeren që 
dha programin e mbrëmjes, nxori spikerin 

e lajmeve Çlirim Poron. Ai filloi të lexojë 
lajmin e parë. Në këtë moment Luljeta 

shikon në monitor filmi nuk kishte figurë. 
Ajo shtyp butonin e filmit, por filmi nuk del. 

Ajo u flet teknikëve dhe nxjerr përsëri spikerin e 
lajmit që fillon tjetrin. Gjatë kësaj kohe njëri nga 

sektori i teknikëve bën lidhjen me kabëll që lidh 
figurën e filmit me pultin qendror të transmetimit. 

Luljeta kur i del në monitor e nxjerr menjëherë në 
transmetim, por filmi i dytë nuk zgjat më tepër se një 

sekondë dhe mbaron (sepse ishte afër fundit). Kështu 
pra dy kronika të filmuara me rastin e zgjedhjeve nuk 

Shkëputja e energjisë elektrike apo ajo e transmetimit 
të sinjalit televiziv mund të mos duken probleme 

të mëdha shtetërore sot, por për shtetin totalitar të 
Shqipërisë komuniste, të mbyllur në vete, rrethuar me 
spiunë anëekënd vështrimit, këto ishin çështje madhore. 
Madje, edhe cigarja që pinte artisti Ferdinand Deda 
ishte e rrezikshme për bashkëpunëtorët që shëtisnin 
koridoreve të RTSH-së.

Zëri i vetëm i së vërtetave që vinin si skenare 
të përgatitura nga pushteti në Radio Televizionin 
Shqiptar të asaj kohe, dritares së vetme nga ku mund 
të merrej informacioni e nga ku mund të shihje 
çndodhte përtej shtëpisë tënde, nuk ishte ndryshe nga 

Faksimile nga dosja 
e ish-Sigurimit të Shtetit
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u dhanë, vetëm u lexuan 
si tekste nga spikeri. Luljeta 
tha se kabllin do ta ketë hequr 
Kelmendi (teknik transmetimi) 
dhe se ajo para transmetimit ka 
bërë provat në rregull. Kelmendi e 
mori gjysmë me të qeshur dhe nuk 
tha as po as jo. Inxhinieri dezhurn pyeti 
pastaj për ngjarjen, por nuk e di se ç’ka 
bërë më pas. “KALTËRSIA”. 

KALTËRSISË pas këtij raportimi i jepen 
detyra që “të afrohet më së shumti me 
Kelmentin për të zbuluar pse e ka bërë këtë veprim, e ka 
inat Luljetën apo ka arsye tjetër. “Gjithashtu të afrohesh 
edhe me Çlirim Ballukun për të zbuluar marrëdhient 
mes atyre” shkruhet në këtë dokument. 

Më të shpeshtat janë letrat që kanë të bëjnë me 
ndërprerjen e sinjalit apo ato të transmetimit me gjasë 
“qëllimisht” nga ana e shokëve të punës. Ky është një 
tjetër prej atyre rasteve.

Sekret / Ekzemplar i vetëm
“Në kohën që do të lidhesh televizioni ynë me 

Jugosllavinë për të transmetuar ndeshjen e “Ajaksit” 
me skuadrën e Spanjës, u gjet i hequr një lidhje kablli. 
Sipas Alfred…, kryeinxhinierit të televizionit personi që 
e ka hequr merr vesh nga televizioni sepse kablli nuk 
mund të hiqet lehtë”.

Punëtori operativ në këtë rast e vijon raportimin e 
tij me skema dhe emrat e atyre teknikëve që ishin pjesë 
e turnit të ditës, duke dhënë një hartë për gjurmimin 
që i duhet bërë këtij problemi për të dënuar fajtorin 
a fajtorët. Skemat e realizuara mbi dokumentin me 
stilolap, tregojnë se shërbimi ishte i bindur që duhet 
ta vijonte këtë kërkim.

“TË KURSEJMË 
PARTINË E PUNËS”

TAVOLINA PUNËS është një nga bashkëpunëtorët 
që raporton më së shumti për abuzimet që bëhen me 

materialet e punës apo me idenë për të kursyer sa 
më shumë Partinë e Punës. Pseudonimin e gjejmë 
për herë të parë në këtë dosje për çështjen e 

Telerekordingut, në vitet ’70, por deri në vitin 1988, 
TAVOLINA E PUNËS nuk ka ndryshuar aspak.

“Merret me riparimin e një aparati që 
quhet TELEREKORDING, mbasi kishte 

disa difekte. Kur i bëri provë konstatoi 
se parametrat e përdorur deri atëherë 

ishin të gabuara… kjo solli që filmat e 
fundit të dalin normal dhe me cilësi 

të kënaqshme, për këtë lloj aparati. 
Në mbledhjen që u bë në zyrë të 
kryeinxhinierit për përcaktimin 
e fajtorëve, për daljen jo të 
mirë të gjashtë akteve film, 
të cilat u rixhiruan, ai mësoi 
se më parë janë xhiruar 

40 km film dhe nga këto 
është vetëm një pakicë e 

vogël arshiv… një metër 
film që përdoret nga 
telerekordingu kushton 
10 lekë.  Tavol ina 
Punës” 

Këtë TAVOLINA 
PUNËS e shkruan në 

3 korrik të vitit 1973, por 15 
vite më vonë shërbimi ndaj Partisë 

mbetet me të njëjtat prioritetet, ndonëse 
ishte janari i vitit 1989, kur edhe diktatori kish 

vdekur dhe sensi i shërbimit sekret do të duhet 
të mos kishte të njëjta doza. Përtej kësaj, TAVOLINA E 
PUNËS shkruan: 

“Ndiqet një praktikë e keqe, të gjitha evenimentet 
xhirohen me shirit, bile edhe kongreset, në një kohë që 
këto i ruajnë vlerat vetëm 10 vjet, ndërsa intervistat 
e parëndësishëme xhirohen me film në një kohë që 
duhet të bëhet e kundërta. Kjo praktikë justifikohet me 
pretektstin se filmi kushton shtrenjt dhe se shiriti mund 
të regjistrohet disa herë”.

Një tjetër rast është ai i pezullimit të xhirimeve për 
filmin “Pengjet”, pasi del i ngjashëm me një tjetër të 
realizuar nga Kinostudio Shqipëria e Re. TAVOLINA E 
PUNËS sërish kërkon të vulosë fajtor, jo për filmin, por 
për paratë. “Deri tani janë harxhuar rreth dy milionë 
lekë dhe na dhanë urdhër ta ndërpresim dhe të mos 
vazhdojmë më. Kur burimi i shfaqi keqardhjen për lekët 
B. i tha: ‘Unë shyqyr që shpëtova, si skenari dhe regjisori 
ishin të dobët, skenarin e ka shkruar Vangjel Leka ndërsa 
regjisor Ilir Bega. Vendet e xhirimit ishin të vështira dhe 
ushqimi i thatë, por s’ka rëndësi se dështimet njihen në 
kinematografi’. Duhet biseduar përsëri për të sqaruar 
nëse këta e dinin që ky skenar i dobët ishte i ngjashëm 
me atë te kinostudios dhe kush është përgjegjësi kryesor 
për dëmin ekonomik prej 2 milionësh?” 

Faksimile nga dosja 
e ish-Sigurimit të Shtetit
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FUSHATËN NË PD E BËRA ME TË RINJ 
JO-PARTIAK, KAM CA FILIZA TË REJA DASHURIE
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 | Nga ALIDA CENAJ

Në politikë, por edhe në ekran. Në biznes dhe 
strukturat e larta të Partisë Demokratike. Vjeshta 

e vrullshme e Ori Nebiajt, ambicjet e të cilës 
shkojnë shumë më larg sesa vetëm një riaktivizim i 

përkohshëm në jetën politike

Sapo ka dalë nga takimi me stafin e emisionit “Wake 
Up” dhe të rejat e sezonit televiziv që nis së shpejti, 

janë lajmet i para për të cilat mund të tregojë me qejf. 
Ori Nebiaj nuk u shkëput as këtë verë nga ekrani i Top 
Channel, e ndoshta sa i takon emisionit të saj veror 
edhe mund të ketë ndryshime deri vitin tjetër. Ama për 
emisionin e mëngjesit, nuk ka asgjë për të shënuar. As 
tërheqje e as ndryshim ekrani. Do të jetë edhe këtë 
sezon, çdo mëngjes me Isli Islamin dhe, pavarësisht se 
ka 4 vjet që jeton të njëjtin ritual, ky është një impenjim 
që ende e gëzon. Të paktën edhe për këtë vjeshtë, ky 
është vendimi i Orit, pavarësisht se nuk i kanë munguar 
ofertat nga ekranet e tjera për formate televizive më të 
rëndësishëm se emisioni i mëngjesit me të cilin është 
identifikuar këto vitet e fundit. 

“Po, kam pasur oferta, por as nuk jam afruar t’i dëgjoj 
sepse ky emision më ka dhënë mundësinë të tregoj 
veten në të gjitha dimensionet e mia. Përvec kësaj kemi 
shumë kimi aty brenda si staf, ndihem mirë dhe ka tjetër 
ndjesi kur e di se hyn në shtëpitë e shqiptarëve herët në 
mëngjes, kur nis ditën me ta”.

Do të vazhdojë aty ku e ka lënë me pak fjalë, edhe 
pse nuk do të ishte çudi – do të kish qenë normale 
madje – sikur Ori Nebiaj të ishte ndarë një herë e mirë 
me ekranin këtë vjeshtë. Rikthimi në politikën aktive, 
kandidimi për deputete e Kuvendit të Shqipërisë, 
riaktivizimi i saj në strukturat e Partisë Demokratike ishin 
arsye të mjaftueshme që të hiqte dorë nga një punë që, 
sado fort t’a dojë, i kushton një pjesë të mirë të kohës. 
Deri përpara zgjedhjeve të 25 prillit, këtë ide mund ta 
ketë menduar edhe vetë ajo. Por nuk e ka bërë. 

NË POLITIKË PËR TË NDENJUR GJATË
Ndonëse mori 5600 vota në Tiranë, e 18-ta në listën 

e Partisë Demokratike, Ori nuk e arriti dot pragun e 
fituesve për në Kuvendin e Shqipërisë. Vlen të thuhet 
se rezultati i saj, si një prej emrave risi të PD-së ishte i 
kënaqshëm, e akoma më shumë ra në sy stili i fushatës 
që bëri dhe qasjen që pati ndaj liderit demokrat, Lulzim 
Basha. “Stafi im elektoral ka qenë vetëm me të rinj dhe 

jo të gjithë anëtarë të Partisë Demokratike”, thotë duke 
u kthyer pak muaj pas në kohë. 

Thënë ndryshe, nga njërëzit e afërt me të cilët ka 
punuar gjatë fushatës, njeriu më me eksperiencë në 
politikë ka qenë vetë ajo. “Ishin vajza e djem, jo të gjithë 
politikisht të angazhuar, që më përkrahën vullnetarisht 
sepse besojnë tek fuqia jonë e ndryshimit”, shton ndërsa 
është gati të shtrohet për një bisedë të gjatë politike. Por 
sa ndikoi kjo në fushatën e saj dhe sa ia ndjeu nevojën 
pranisë së një njeriu me eksperiencë në staf? 

“Ndikoi për mirë sepse edhe angazhimi ishte i 
natyrshëm dhe i plotë. Fushata ishte qetë dhe përqendruar 
në thelbin e ndryshimit që çdo shqiptar do. Natyrisht 
që kur gara u bë e fortë dhe dita e zgjedhjeve afroi e 
kuptova mungesën e njeriut me përvojë në stafin tim 
elektoral. Megjithatë, ju them me bindje, se jam ndjerë 
jashtëzakonisht mirë mes njerëzve gjatë fushatës dhe 
ajo që më ka bërë shumë përshtypje ishte përkrahja 
që më dhanë të rinjtë, ata që politikën nuk e kishin as 
synim e as ambicje. Ajo pjesë e elektoratit gri që përfshin 
grupmoshat e reja, më përkrahën deri në fund”. 

A mund të thuhet e njëjta gjë për konkurencën brenda 
partisë? Sa kërcënues ishte një emër i ri, një vajzë e re, 
për më tepër me profil të ngritur publik, në garën për 
në Kuvend? “Është normale të ketë konkurencë gjatë 
fushatës, por nuk mund të them se nuk jam ndjerë e 
mirëpritur. PD u soll shumë mirë më mua”. 

Por edhe sikur, tanimë Ori ka ndër mend të 
angazhohet me kohë të plotë në Partinë Demokratike 
tani e tutje. E sapo zgjedhur në Sekretariatin e 
Organizatave Partnere në PD, ajo është gati t’i futës 
punës, që nënkupton koordinim mes Forumit Rinor 
dhe Forumit të Gruas në PD. “Është një pozicion që po 
ringjallet tashmë dhe natyrisht ka shumë punë për të 
bërë”, thotë duke shtuar se është ende shpejt për të 
përmendur planin konkret të punës e duke theksuar 
përkrahjen e saj për çdo lëvizje të kreut të partisë ku 
bën pjesë, Lulzim Bashës. 

A ekziston më mundësia që Ori të tërhiqet me 
qetësi nga politika, siç bëri disa vjet më parë? Jo, thotë 
e vendosur kësaj herë. “Unë jam pjesë e së djathtës prej 
një bindjeje të përhershme të tillë. Në 2013 isha zëdhënëse 
dhe hoqa dorë nga ky post kur kandidova për Forumin 
Rinor. Nuk jam larguar asnjëherë nga PD dhe gjithë këtë 
vite kam qenë në Këshillin Kombëtar. Pas kandidimit për 

 | Fotografia: GELJANT KALECI



64 www.newsbomb.al

PERSONAZH

Forumin, i lashë gjërat të rridhnin me qetësinë e tyre 
dhe gjatë kësaj kohë u mora me Orin, u rrita vetë për të 
ardhur deri këtu, e gatshme të marr përgjegjësitë dhe 
sfidat që më takojnë”. 

NË PAQE ME VETEN
E la kohën të rrjedhë, duke ndërtuar imazhin e Orit, 

të asaj që shohim çdo mëngjes në ekran, i njëjtë qysh 
në krye të herës kur u shfaq për herë të parë në publik. 

Ori Nebiaj është ndër të paktët personazhe që nuk 
ka pësuar metamorfoza të forta në profilin e saj publik. 
I është ruajtur ambicjes së famës së shpejtë, kurthit të 
rrjeteve sociale me të cilët ka një marrëdhënie dashuri-
urrejtje ende edhe sot, ka investuar në televizion, biznes, 
por sidomos edhe në jetën e saj personale. Bukuri 
natyrore, ujë e sapun, fizik modelesh, meritën e të 
cilit ia lë geneve, Ori është nga ato vajza që dukshëm 
është në paqe me veten. Shijon ato që ka, punon fort, 
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“Duhet partneritet në çift”, thotë Ori, 
“nëse lidhja kthehet në toksike, të 
mbyt, nuk ka të ardhme”. I ka dhënë 
fund dhe po shijon të qenit beqare dhe 
shoqërinë e vet të afërt në maksimum. 
Ka shijuar verën, udhëtimet, plazhin, 
por edhe një ndjenjë të re që duket 
se po lind për dikë. 

shumë e lidhur me familjen, e hapur për çdo sfidë që e 
mendon të përshtatshme me veten. “Jam në televizion, 
por kam ngritur ndërkohë edhe biznesin tim, një kompani 
produksioni dhe menaxhimi mediatik, “One Production”. 
Është një punë që unë e bëj çdo ditë, prandaj nuk është se 
me merr kohë apo energji të tepërt. Emisionin veror sivjet 
në Top Channel e kam realizuar vetë, edhe si producente”. 

E gatshme për të mbajtur një biznes dhe jo për herë 
të parë. Këtë prag e ka shkelur si fillim me shef Renato 

Mekollin dhe restorantin e tyre qe u hap bujshëm në 
Tiranë, jo shumë vite më parë. Ai u bë i njohur nga 
një format i famshëm televiziv, ndërsa ajo një figurë 
e konsoliduar televizive, ortakëria e tyre u mirëprit në 
jetën e kryeqytetit. “Ishte një sfidë e re asokohe në të 
cilën u pëqendrova dhe investova plotësisht. Nisi bukur, 
por për fat të keq ortakëria jonë hyri në një ngërç që e 
bëri të pamundur bashkëpunimin më tej”. 

Një histori e përfolur jo pak, prej faktit se dy miqtë, 
Ori dhe Renato, përveç biznesit, humbën edhe miqësinë 
që i lidhte ditën që vendosën t’i jepnin fund investimit 
të tyre të përbashkët. “Por e kemi rigjetur njëri-tjetrin”, 
sqaron Ori për lajmin aq të përfolur të atyre ditëve.

Ka rigjetur mikun e vjetër, por çfarë ndodh përtej 
ekranit, politikës dhe biznesit? 

Është i natyrshëm interesi për jetën personale të 
vajzave si Ori Nebiaj, prandaj ajo nuk duket se trazohet 
prej thashethemeve që rreken të zbulojnë nëpër lajme 
portalesh diçka më shumë nga ajo çfarë duket nga 
ekrani. A ka një të dashur? Cili është ai?

Qesh lumturisht kur i kujton familjen sepse e para që 
i vjen ndër mend është familja e saj, e ëma, dy motrat, 
mbesat që jetojnë afër e që ka luksin t’i përqafojë sa 
herë shkon në shpi, sa herë zgjohet në mëngjes e çdo 
ditë, para se të niset për në punë. Nuk kompleksohet 
pse ende jeton me të ëmën, përkundrazi është e 
lumtur që e ka ende këtë luks, madje që ka edhe të 
motrën një kat më poshtë shtëpisë së tyre. Natyrisht e 

planifikon dhe ëndërron edhe 
ajo familjen e saj, mundësisht 
me shumë fëmijë, por kur 
të jetë momenti i duhur e 
sidomos kur të vijë njeriu 
i duhur. Tregon se ka lënë 
pas një lidhje të lodhshme 4 
vjeçare, ndoshta e zgjatur më 
shumë se duhet, por që i ka 
dhënë fund tashmë. 

“Duhet partneritet në çift”, 
thotë Ori, “nëse lidhja kthehet 
në toksike, të mbyt, nuk ka të 
ardhme”. I ka dhënë fund dhe 
po shijon të qenit beqare dhe 
shoqërinë e vet të afërt në 
maksimum. Ka shijuar verën, 
udhëtimet, plazhin, por edhe 
një ndjenjë të re që duket se 
po lind për dikë. 

“Nuk ka ende diçka. 
Është ajo koha kur hedh 
e pret sinjale të bukura, 
që të ngacmojnë... Vetëm 
kaq”, thotë duke qeshur. 
Por që, nëse rezulton z. i 
Duhuri, padiskutim që do 
të jetë i mirëpritur në jetën 
e Ori Nebiajt, ku sfidat nuk 
mungojnë, por as dëshira për 
ta gëzuar jetën në të gjitha 
dimensionet e saj. Pa dalë 
kurrë nga stili i vet.
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SUPERLIGA 
SHQIPTARE, 
NJË KOTHERE

Revista NEWSBOMB.al sjell një 
investigim për klubet e Superiores të 
futbollit në Shqipëri; Borxhe të mëdha 
në Tatime, paga minimale të deklaruara 
për lojtarët... Ndërsa pagat reale të 
“yjeve” paguhen në të zezë.

SPORT

Do të shkosh të luash në Shqipëri, kam gjetur një 
skuadër të mirë për ty”, u dëgjua zëri i menaxherit 

që nxitimthi kërkonte t’i mbushte mendjen për të 
mos i dëgjuar pyetjet; “Pse, qysh, tek?!”, lojtarit të tij 
që padyshim do të bënte diferencën në Kategorinë 
Superiore. Do të vinte të luante në një klub me histori 
në dekadën e fundit në kampionatin shqiptar. Të 
paharrueshmet ishin shkruar në fushë, por shpesh 
gojëdhënat kishin nxjerrë nga zyrat e Kukësit ngjarje të 
çuditshme që mund të ndodhnin vetëm në një vend si 
Shqipëria. Vesel Limaj mori ‘rraqet’ në krahë dhe u nis për 
të provuar eksperiencën e re në Kategorinë Superiore. 

Me pyetjen në mendje që e shqyente pambarim “A 
përnime mund t’ia vlejë?”, mbërriti në vendin tonë. Vinte 
në një ekip si Kukësi që kishte shëtitur shumë vitet e 
fundit në Kupat e Europës, kishte kaluar ture e kishte 
fituar titullin kampion, kupë dhe Superkupë Shqipërie. 
Dukej si habitati i fantazistit që shkonte paralelisht me 
asistet e mrekullueshme të tij në fushë. U prezantua ashtu 
siç i kishte hije dhe në resme shkëlqente, madje edhe 
me kalemin në dorë duke u bërë gati për të nënshkruar 
kontratën që e lidhte me verilindorët për dy sezone. U 
ndje komod deri në momentin që nisi të shquajë me sytë 
e tij atë që shkruhej në letër. Parimisht kishte arritur një 
akord tjetër, por në kontratë ishin shkruar shifra të tjera. 

I habitur pyeti përfaqësuesit e klubit, si dhe 

ndërmjetësuesin e tij: “Çfarë është kjo pagesë mor?” 
Të gjithë njëzëri, furishëm, nisën t’i shpjegonin se si 
funksiononin dhe përpiloheshin kontratat në Shqipëri. 
I joshur nga paratë “Cash” në dorë, bëri, ç’bëri dhe ai 
e pa veten në listën e lojtarëve të organikës kuksiane. 
S’mbetej gjë tjetër veçse të luante këmbët me shpresën 
se do të “bluanin dhëmbët” pa pengesa dhe strese të 
veçanta. Kishte lexuar në media probleme të mbartura 
të klubit verilindor me ish-futbollistë, gjyqe të humbura, 
çështje juridike për falsifikime firmash e gjëra të tilla.
Kontratat “tip” në Shqipëri janë kthyer në modë, ku 
rroga e deklaruar është ajo minimalja me 30 mijë lekë 
në muaj duke i paguar sigurimet shëndetësore dhe 
shoqërore. Tentohet përgjithësisht mos të arrihet paga 
100 mijë lekë, për t’iu shmangur tatimeve mbi pagë. 
Çështja «Elton Cale» ishte e freskët në klubin kuksian, 
ku i ishte rinovuar kontrata pa dijeninë e tij. Më e bukura 
ishte se kishte dhe një firmë të brazilianit në të. Dhoma 
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Informaliteti i klubeve në 
Shqipëri, mosdeklarimi i 
pagave të lojtarëve në tatime 
është një problem i ngritur 
prej kohësh, por ende nuk 
ka marrë një zgjidhje
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e Zgjidhjes së Konflikteve në FSHF i 
dha drejtim kësaj çështje duke e lënë 
shtatshkurtrin të lirë, por pa marrë 
asnjë masë kundrejt klubit të Kukësit. 
Ndoshta marrëdhënia e presidentit të 
nderit, Safet Gjici me Armand Dukën 
është e mirë e gjëra kaq të vogla në 
dukje për agjendat e tyre, s’mund 
ta cënonin dashurinë e pakufijshme.

Sezoni i Limajt ishte i mirë në 
fushë, por jo për sytë e drejtuesve. 
Fantazisti kishte ardhur nga Gjermania e 
atje nuk ishte mësuar që rrogat t’i merrte 
me “t’i kam”, e thënë ndryshe kur të bëhej për 

mbarë presidenti. Në formë revolte shpesh ulte ritmin 
e herë të tjera kërkonte largimin. E pa veten të luante 
edhe në skuadrat zinxhire, megjithatë asnjëherë s’u 
tut. Përkundrazi vijonte të mbante lart ritmin. “Sa keq 
paskam zgjedh”, mendonte me vete duke u përpjekur 
që t’i jepte fund aventurës te Kukësi. Kudo që ta çonte 
s’do të mund të përfitonte asgjë, pasi në kontratë ishte 
e shkruar e zezë mbi të bardhë paga e tij minimale që 
për presidentët në Shqipëri mund të konsiderohen si 
thërrime buke. Bëri, ç’bëri, më në fund u duk se do 
të kishte pak dritë në fund të tunelit. Fundi i sezonit 
të dështuar për Kukësin erdhi e tashmë drejtuesit po 
mendonin për rinovimet. Limaj ishte në listën e atyre të 
shenjuar për të qenë sërish pjesë e kuksianëve. 

Në klub kishte zëra se do të shpërndaheshin 
rrogat e prapambetura, që ishin plot 6 të tilla. 
Sikurse fëmijët që presin zilen për të dalë nga 
bankat e shkollës pas 6 orësh mësim, ashtu edhe 
lojtarët ishin “sy e veshë” nga paria. 

“Vesel, eja te zyrat e klubit të marrësh pagat. Kemi 
dëshirë të vijojmë bashkëpunimin”, ishte një bisedë 
e fantazistit me dikë nga klubi. Pjesa e parë e kishte 
gëzuar, ndërsa e dyta do të kishte shumë “pse” përpara 
se të vendosej. Mbërriti në zyrë dhe kur hyri brenda, 
u befasua. Aty ishte vetëm ekonomistja e klubit dhe 
askush tjetër. Në tryezë ishin dy fleta, njëra do t’i mbetej 
klubit, ndërsa tjetra lojtarit. Limaj i habitur pyeti: “Si 
është e mundur që vetëm për mu janë dy fleta, ndërsa 
për të tjerët ka vetëm një? Ekonomistja me urdhra nga 
lart tentoi ta bindte duke i treguar se s’kishte asgjë të 
jashtëligjshme. Në fakt një gjysmë lëvizje, do t’i hiqte 
nga xhepat një shumë të madhe parash lojtarit. 

“S’ka shanse të firmos asgjë!”, ishte përgjigja 
kërcënuese e mesfushorit. “Dua vetëm një mandat si 
të gjithë të tjerët”, përfundoi ai. Të ndryshoje mendjen 
e tij në ato momente ishte njësoj si t’i thuaje se do të 
lësh futbollin në kulmin e karrierës. Pas një konsulte 
me drejtuesit, strategjia për të ndryshoi. Edhe ai do të 
kishte vetëm një mandat mbi tryezë. Disa ditë më pas, 
Limaj shkoi sërish te zyrat dhe e firmosi duke besuar se 
nuk do të kishte asnjë prapaskenë. Firmosi sikur i kishte 
marrë paratë, por në fakt në xhepin e tij s’kishte shkuar 
asnjë kacidhe. Si me magji mandatet ishin fshehur në 
sirtarin e komodinës. Ishte pikërisht momenti kur nuk 
mund të bësh lidhje logjike me veprimin për shkak të 
nervozitetit të madh. Ai u ngrit nga tryeza dhe i kërkoi 

ekonomistes atë që kishte firmosur, pasi donte ta 
griste. Në atë çast, duke dëgjuar me kërshëri pas 

dere, futet i biri i presidentit Safet Gjici. Nervat 
kishin tjetërsuar atë futbollistin e qetë që 

jemi mësuar ta shohim në fushë. I kërkon 
llogari djalit të presidentit dhe pas një 

përgjigje të thatë nga ana e tij, Limaj 
turfullon duke e kapur nga supi. “S’iu 
vjen turp, çfarë janë këto kontrata 
kështu? Ça do të thotë kjo, të kesh 3 

lloje për një futbollist? Pse nuk na jepni 
djersën tonë?” U desh ndërhyrja e lojtarëve 

të tjerë për të shuar sherrin e madh e duke 
vulosur përfundimisht fundin e aventurës 
së shumë futbollistëve në këtë klub. 

Si rasti i Limajt, ka edhe shumë 
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të tjerë. Informaliteti i klubeve në 
Shqipëri, mosdeklarimi i pagave të 
lojtarëve në tatime është një problem 
i ngritur prej kohësh, por ende nuk 
ka marrë një zgjidhje. Një ngërç që ka 
penguar progresin e futbollit në Shqipëri. 

LLOJET E KONTRATAVE 
NË FUTBOLLIN SHQIPTAR
1. Pjesa më e madhe e lojtarëve janë hallexhinj 
dhe të detyruar për të mbajtur familjet e tyre i 
binden kushteve që drejtuesit ofrojnë mbi tryezë. 
Në klubet me emër në Shqipëri (Partizani, Kukësi, 
Dinamo, etj.) fillimisht ofrohet një shumë “cash” në 
dorë që në fund zbritet nga shuma totale që ofron 
gjithë marrëveshja e nënshkruar. Kjo është “thikë me 
dy presa”, pasi për shembull nëse të jepen 10 mijë 
euro në dorë fillimisht dhe në kontratë parashikohet një 
pagë prej 30 mijë lekësh në muaj, atëherë “de juro” ti je 
paguar 100 përqind dhe s’ke asnjë të drejtë juridike për 
të kërkuar atë që s’është e shkruar. E thënë ndryshe, 
një marrëveshje verbale mund të bjerë poshtë çdo 
moment. Nëse akordi është arritur për një pagë prej 
3 mijë eurosh në muaj, ajo që do të njohë ligji është 
vetëm 30 mijë lekëshi i nënshkruar. Përgjithësisht ky 
është tipi i kontratës që ofrohet në Shqipëri. 

2. Ka nga ata futbollistë të cilët nuk duan t’ia dijnë 
dhe me besim të madh në aftësitë e tyre kërkojnë që 
çdo shifër për të cilën është rënë dakord të jetë e shkruar 
në kontratë. Përgjithësisht ndodh me lojtarët e huaj apo 
shqiptarë që vijnë nga kampionate të afirmuara dhe në 
fund largohen me “trajsat” plot nga frika e presidentëve 
shqiptarë për një dënim të mundshëm nga FIFA. Rasti 
i Edgar Çanit të Partizanit, që edhe pse në fushë ishte 
thjesht një kukull, shifrat në llogarinë e tij u shtuan 
ndjeshëm pas përfundimit të aventurës.   

3. Metoda e tretë që klubet zgjedhin t’i paguajnë 
lojtarët në Shqipëri, është në formën e dietave. Siç është 
parashikuar më lart, paga minimale mund të jetë 30 mijë 
lekë në muaj, por në raste të veçanta ato marrin dieta 
sipas kushteve të përcaktuara në kontratë. Megjithatë, kjo 
shpesh mbetet opsionale dhe në dëshirën e drejtuesve. 
Kontratat në Shqipëri janë 10-mujore dhe 12-mujore. 
Në fakt 10-mujore janë moralisht të padrejta pasi një 
edicion futbollistik nis në 1 korrik dhe përfundon në 31 
qershor. Praktikisht futbollistët punojnë 12 muaj, edhe 
pse mund të kenë arritur marrëveshjen formale vetëm 
për 10 të tilla. 

Dhoma e Zgjidhjes së Konflikteve (DHZK) në 
Federatën Shqiptare të Futbollit ka arkivuar çështje 
nga më të ndryshmet. Gjithçka tentohet të mbetet 
hermetike, por shpesh mediat kanë arritur të penetrojnë 
për të marrë vesh për ngjarje të ndryshme duke nxjerrë 
zbuluar dhe mjaft shëmtuar atë që realisht luhet pas 
dyerve në zyrat e klubeve.

SA DEKLAROJNË REALISHT NË TATIME 
KLUBET E FUTBOLLIT NË SHQIPËRI?
Newsport.al ka mundur të gjejë se për periudhën janar 
2021 - qershor 2021, rroga më e lartë e deklaruar te 
Partizani është 800 mijë lekë, ndërsa më e ulëta është 

30 mijë lekë që i përket punëtorëve të fushës apo 
magazinierëve. Për këtë periudhë në klubin e Partizanit 
rezultojnë 29 punonjës të deklaruar, për të cilët janë 
paguar detyrimet në shtet deri në muajin mars. 

Klubi i Partizanit është shoqëri aksionere me president 
Gazment Demin. Me emrin tregtar “Partizani SH.A” si 
dhe niptin “ K02322003T”, rezulton se të “kuqtë” nuk 
kanë paguar në tatime 4.527.700 lekë. Kjo shumë i përket 
periudhës prill-maj të vitit 2021. 

Interesi është i madh për Teutën kampione, për të 
mësuar të ardhurat e deklaruara në tatim-taksa. Në 
fakt klubi durrsak nuk rezulton vetëm si ekip futbolli 
i regjistruar në shtet. Sikurse Partizani është shoqëri 
aksionere me emrin tregtar: “Teuta United”. Presidenti 
Edmond Hasanbelli është zotërues i 45 përqind të 
aksioneve, ndërsa 45 të tjera i ka “Gea Sport & Imobiliare”. 
10 përqindëshi i mbetur rezulton në emër të Lirim 
Zallës. Në tatime, klubi durrsak rezulton me borxhe të 
papaguara me shumë që kap shifrën e 31.064.242 lekë.

Vllaznia në futboll për meshkuj është klubi me 
borxhin më të lartë të mbartur në tatime. Nga hulumtimi 
i bërë rezulton se shkodranët kanë pa paguar ndër vite 
plot 118.157.000 lekë. Një borxh i konsiderueshëm që 
ende nuk po merr zgjidhje për shkak të pengesave për 
privatizimin e klubit. Rroga më e lartë në klubin shkodran 
arrin shifrën e 460 mijë lekëve, ndërsa më e ulëta paga 
minimale 30 mijë lekë, sigurisht bëhet fjalë vetëm për 
ato që janë të deklaruara në shtet, për të cilat paguhen 
sigurime shëndetësore dhe shoqërore. 

Sezoni i shkuar ishte spektakolar për skuadrën 
shkodrane. Të drejtuar nga Thomas Brdariç, flirtuan 
me titullin kampion deri në javët e fundit, por në 
sprintin final ishte Teuta që doli e fituar. Investimi i 
bërë në klubin shkodran në edicionin që lamë pas ka 
qenë mjaft i madh. Shifra që kapin vlerën e afrove 1 
miliardë lekëve (të vjetra) të shpenzuara vetëm për 
një sezon futbollistik. Në tatim-taksa rezulton se në 
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Okulistë me famë botërore, inxhinierë të 
specializuar të montimit dhe shërbimit optikë, 
si dhe një shërbim super profesional i stafit 
tonë do t'iu bëj "Sy Shqiponjë".
Tek ne do të gjeni një koleksion të larmishëm 
syzesh optike dhe dielli, nga brandet më elitare 
të momentit si: Shamballa, Dita, Maybach, 
Cartier, Balmain, Thom Browne, Matsuda e 
shumë të tjera.

“House of Optic” është certifikuar si një nga 
optikat me elitare të Evropës.

Ju mirëpresim në adresën tonë, 
Pallatet e Shallvareve nr 21.

HOUSE 

"See as an eagle"
OF OPTIC

"Shiko si Shqiponjë"
HOUSE OF OPTIC

Adresa: Shallvaret 21, Tiranë  info@house-of-optic.com +355 67 200 40 51

A e dini që shikimin më të 
mprehtë  në botë e ka shqiponja?

Një shikim të tillë jua ofron "House of Optic", 
me instrumentat diagnostikuese Top Com dhe 
xhamin më të mirë në botë Nikon.

EYEWEAR 
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klubin shkodran janë të punësuar plot 79 
vetë. Pagat e tyre mujore arrijnë shifrën e 
7.609.296 lekëve. Kontributet shoqërore 
të paguara nga drejtuesit e Vllaznisë 
shkojnë në vlerën 1.096.511. Kontribute 
shoqërore janë 259.055 lekë. Totali i 
tatimit mbi të ardhurat nga punësimi 
është 32.175. Duhet theksuar se 
për edicionin e fundit janë shlyer 
gjitha detyrimet në tatim-taksa 
nga ana e drejtuesve shkodranë. 
Problem mbetet edhe një 
herë borxhi i akumuluar 
prej vitesh që ka trazuar 
jo pak ujërat në kampin 
kuqeblu duke rrezikuar 
edhe pjesëmarrjen në 
Kupat e Europës. 

VLLAZNIA
Klubi i Vllaznisë është 

shoqëri aksionere me emrin 
tregtar “Klubi i Futbollit Vllaznia” dhe 
numër nipti: “ L17029001S”. Bashkia Shkodër 
me në krye Voltana Ademin është administratore 
“De Juro” e klubit të futbollit. Siç shihet nga tabela më 
sipër, afërsisht drejtuesit shkodranë kanë shpenzuar 
plot 89.970.370 lekë vetëm për pagat e lojtarëve, stafit 
teknik dhe punonjësve të klubit për një sezon futbollistik. 
(Periudhë 10-mujore). Pikërisht këto shifra të kripura 
pasqyrojnë dhe atë që lojtarët dhanë vjet në fushën e 
blertë duke surprizuar gjithë sportdashësit shqiptarë.  
Kukësi është një tjetër klub i kampionatit shqiptar që 
militon prej vitesh në elitën e futbollit shqiptar. Safet Gjici 
është president nderi i verilindorëve, ndërsa “De Juro” 
në krye të kuksianëve është vëllai i tij, Lavdrim Gjici. Në 
QKB paraqitet me emrin tregtar “Futboll klub Kukësi, 
me numër nipti: “L18308201F”. Është shoqëri aksionere 
ku Gjici ka 87.5 përqind të aksioneve, ndërsa 12.5 i 
mbeten Bashkisë Kukës. Newsport.al ka arritur të sigurojë 
pasqyrën e plotë finaciare të shpenzimeve të gjithë vitit 
të shkuar të klubit verilindor, pra për periudhën janar-
dhjetor 2020.  Për vitin e shkuar, klubi i futbollit të Kukësit 
ka pasur të ardhura vjetore në shifrën e 81.850.918 lekëve. 

Është raportuar se 4.000.000 
lekë kanë ardhur nga aktivitet 

dytësor. Ndërkohë shpenzimet 
e personelit, ndryshe nga Vllaznia 

që formalisht arrinin gati 1 miliardë 
lekë (të vjetra), te verilindorët duken 

se janë treguar më “dorështrënguar” 
me deklarimet në shtet. 

KUKËSI
Për vitin 2020, klubi i futbollit të Kukësit ka paguar 

paga dhe shpërblime të personelit 19.741.490 mijë lekë 
nga të cilat, 2.617.016 lekë janë paguar për sigurimet 
shëndetësore dhe shoqërore. Në pamje të parë duket 
gjithçka në rregull, megjithatë gjithëkush e di se afro 200 
milionë lekë të vjetra nuk mjaftojnë për të qëndruar në elitën 
e futbollit shqiptar, e jo më për të konkuruar sistematikisht 
çdo vit për Kupat e Europës apo dhe për titullin kampion, 
siç ka bërë Kukësi. Mjafton të kujtojmë dy lojtarët, Agim 
Ibraimin apo dhe Vesel Limajn, të cilët ishin ndër më të 
paguarit në klubin verilindor.  Sa ka fituar klubi i Kukësit 
nga pjesëmarrjet në kompeticione të ndryshme? Pikërisht 
për vitin e shkuar Newsport.al ka arritur të sigurojë raportet 
e dorëzuara. Klubi i Kukësit ka fituar nga pjesëmarrjet në 
kompeticione të tjera për vitin e shkuar 6.256.690 lekë, 
prej të cilave ka paguar 1.028.129 lekë tatim për fitimin. 
Pra, në arkat e klubit janë derdhur 5.228.561 lekë.

Viti 2020 ka qenë në rënie për 
Kukësin sa i përket të ardhurave të 
arkëtuara me një vit më parë. Në 
2019-tën, verilindorët kanë përfituar 
nga pjesëmarrjet në kompeticione 
të tjera, 9.876.239 lekë. Tatimi mbi 
fitimin ka qenë 1.706.233 lekë. 
Kësisoj në arkat e klubit janë derdhur 
8.170.006 lekë.

Siç e cekëm më lart, vlen të 
rikujtojmë që verilindorët në vitin e 
shkuar kanë deklaruar në shtet afro 
200 milionë lekë të vjetra shpenzime, 
ku përfshihen pagat e personelit 
si dhe sigurimet shëndetësore/ 
shoqërore. Ndërkohë vetëm Limaj 
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dhe Ibraimi kanë përfituar në sezon afro 120 mijë euro, 
siç është raportuar shpesh edhe në media të ndryshme. 
Me lart mund të shihni në inventarin e verilindorëve që 
ka edhe topa futbolli me vlerë 205.500 lekë. Siç dihet 
prej disa vitesh, është Federata Shqiptare e Futbollit ajo 
që dhuron topa falas për gjithë klubet e kampionatit 
shqiptar, qoftë në elitë apo edhe në kategoritë inferiore. 
Por, me sa duket te Kukësi nuk u dalin 100 topat e FSHF-
së, duhen edhe të tjerë...  

Më poshtë do iu paraqesim raportet financiare 
për klubin e Partizanit. Bëhet fjalë për shpenzimet e 
të kuqve në vitin 2020, për periudhën janar-dhjetor. 
Gjatë kësaj kohe tek të kuqtë ka pasur shumë hyrje-
dalje, veçanërisht në fillim të vitit të shkuar. Kujtojmë 
që në verë të 2020-tës, Partizanit iu bllokua merkato 
nga FIFA për shkak të Erald Çinarit, transferimi i së cilit 
u konsiderua jo i rregullt.

PARTIZANI
Vitin e shkuar, siç pasqyrohet edhe 

në tabelë, klubi i Partizanit ka paguar 
77.024.055.1 lekë TVSH, prej të cilave 
sigurime shëndetësore dhe shoqërore 
janë 15.157.340 lekë. Tatimi mbi të 
ardhurat është në vlerën prej 7.450.717.0 
lekë. 1.451.191 lekë janë tatimet dhe 
taksat e tjera. 

Sipas pasqyrës financiare të klubit të 
PARTIZANI SHA, në vitin 2019 tatimi mbi 
fitimin ka qenë 61.527 lekë. TVSH-ja për 
t’u paguar kap shifrën e 75.050.494.1 
lekë, nga të cilat 1.530.019 janë sigurime 
shëndetësore dhe shoqërore. Tatimi mbi të 
ardhurat personale shkon 769.997.0 lekë, 
ndërsa tatimet dhe taksat e tjera kapin vlerën e 

845.002 lekëve. Pra klubi i Partizanit ka ulur shpenzimet 
në vitin e shkuar, ndërsa në 2019-ën, 1 vit pas fitimit të 
titullit kampion kanë qenë më të larta, afërsisht 718 
milionë lekë të vjetra.

Sipas tabelës së mëposhtme në periudhën janar - 
dhjetor 2020, klubi i kuq ka pasur shpenzime afro 530 
milionë lekë të vjetra. Siç duket bllokimi i merkatos 
dhe ulja e “stekës” për objektivat ka ndikuar dhe në 
arkat e klubit. Drejtori i Përgjithshëm Olsi Rama ka 
deklaruar gjithmonë nëpër media se tek të kuqtë nuk 
ekziston informaliteti. Megjithatë nuk duhet harruar 
Ferhan Hasani, lojtari që erdhi me shumë bujë te 
Partizani, por në fund u largua pa lënë asnjë gjurmë. 
Rroga e tij ishte afërsisht 14 mijë euro në muaj, por për 
periudhën janar - qershor 2021, siç e kemi pasqyruar 
në krye, në klubin e kuq rroga më e lartë e deklaruar 
ishte vetëm 800 mijë lekë. Zyrtarisht paga reale e tij 

nuk pasqyrohet. 
E thënë shkur t dhe 

pastër, të bëhesh apo të 
jesh futbollist në Shqipëri 
është mision mjaft i vështirë. 
Matko Djarmati, drejtori 
sportiv i Vllaznisë ka thënë 
dikur: “Futbollist është puna 
më e bukur dhe e lehtë. 
Stërvitesh 2 orë në ditë 
dhe merr shumë lekë”. Në 
pamje të parë kur e dëgjon 
duket bukur dhe të gjithë 
mund të thonë: “Ah lum si 
ata”. Por, nga hulumtimi i 
mësipërm shihet se të jesh 
futbollist në Shqipëri, ka 
shumë peripeci. Investimi, 
çantat në krahë si emigrant 
për 20 vite, larg familjes e 
gjëra të tilla kanë kosto të 
madhe. Në shumë raste nuk 
arrin të marrësh pagën tënde 
apo i detyruar nga situatat, 
firmos kontrata qesharake që 
në një të ardhme pensioni 
që mund të përfitosh është 

i papërfillshëm. Klubet e Superligës 
paguajnë më së shumti në të zezë. 
Informaliteti i pranishëm nuk 

lejon asesi zhvillimin 
e futbollit. Nga 
ana tjetër, shteti 
duhet të japë 

n j ë  “d o rë  t ë 
mirë” për evoluimin e tij, duke 
bërë atë që të gjithë presin, Ligjin 
e Sponsorizimeve. Sfida është 
e madhe dhe komplekse. Me 
një dorë të japë e tjetrën të 
marrë, sistemi është zinxhir. 
Të jesh futbollist apo të mos 
jesh në Superligën shqiptare? 
Kjo është çështja!
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Nëse jeni tipi 
Casual-Chic dhe 

doni të dukeni sa 
komode aq edhe 
trend, zgjidhni të 
vishni një kostum 
ngjyrë qumësht, 

lehtësisht i 
kombinueshëm 

me çdo gjë.

MONOKROM
TRENDI

A nuk po e ndjeni edhe ju se trendet dhe stili 
po dominojnë botën më shumë se kurrë? Po 

dominojnë, jo vetëm mënyrën se si vishemi, por edhe 
trendet e dizajnit të shtëpive deri tek sjellja e njerëzve. 

Sot moda është e guximshme, duke reflektuar një 
gjeneratë që nuk ka frikë të shprehë lirisht mendimin, aq 
më pak ta shprehin këtë duke veshur çfarë duan. Moda 
sot nuk është vetëm veshje e trupit, është një esencë 
e personalitetit dhe besimit, dhe ky është lajm i mirë. 

Moda mund të ndryshojë nga një sekondë në 
tjetrën, madje ju them me bindje se deri në fund të 
shfletimit të faqeve në vazhdim, minimalisht 3 trende 
të reja janë përditësuar. 

Të jesh “përpara” modës, manifestohet si arritje, 
e të jesh shumë përpara mund të jetë po aq e keqe 
sa të jesh pas saj! Nëse jeni “shumë përpara” njerëzit 
do të mendojnë se ajo që vishni nuk është në modë, 
sepse nuk është ende! 

Prandaj mbani shënim, që mos të ndiheni kurrë si 
në garë: Trendet rikthehen. Mund të zgjidhni të jeni 
“përpara” në çdo kohë, duke ricikluar gardërobën 
çdo sezon. Mos u bëni prè e *fast fashion – modës 
së shpejtë. Me këtë nënkuptoj të shmangni bluzat me 
logo të dukshme dhe printe me kontraste të forta.

Investoni në veshje pa kohë. Copa natyrale dhe 
ngjyra neutrale, që të japin mundësinë të luani e të 
krijoni pamje të reja, çdo ditë. Çfarë nënkuptoj me 
këto, i gjeni në rubrikat 10 MUST – 10 Produktet 
esenciale që nuk duhet t’i mungojnë gardërobës tuaj, 
dhe Trendet e muajit –që i kanë rezistuar kohës e 
më shumë gjasa do të vazhdojnë… 

Fashion Bomb është një dritare me sugjerimet 
më aktuale, e shpejtë, e drejtpërdrejtë dhe ndërsa 
moda bën punën e saj, ju inspirohuni në faqet në 
vazhdim, dhe zgjidhni me cilën nga alternativat do 
përkëdhelni veten këtë muaj. 

Sepse e meritoni apo jo? 

E MODËS
PRANGAT 

Zara

Zara

Parfois

Zara

Mango

FASHION BOMB
 | Nga ODETA BANUSHAJ
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Aksesorët 
gjithmonë do 

të luajnë një rol 
kryesor në një 

veshje. 
Lajm i mirë është 

që në veshjet 
neutrale, nuk do 
të stononi kurrë. 

Sa më shumë, aq 
më mirë!

Nëse doni të luani pak me 
ngjyrat, përpiquni të mbani 

të njejtën paletë ngjyrash. 
Qëndroni tek ngjyrat e tokës 

dhe neutralja, për t’u dukur 
sa më elegante. 

Nëse doni të 
investoni në 

një çantë këtë 
sezon, atëherë 
synoni ngjyrën 
bezhë/kamel, 

madhësi mesatare, 
lehtësisht e 

kombinueshme 
për paraditet 
në punë, apo 
mbrëmjet në 

evente

Parfois

JW Anderson

Bottega Veneta

Le Specs

Burberry

Zara
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MUST
10
Diçka që kuptuam këtë sezon, është 
se çanta e kashtës nuk vishet vetëm 
në plazh! Ato mund t’i kombinoni edhe 
në përditshmëri dhe të dukeni chic. 
Xhinse apo fustane, kjo mbetet në 
zgjedhjen tuaj. 

E zeza nuk do të dalë kurrë nga 
moda dhe nuk do të jetë kurrë e 
tepërt në garderobë! Një fustan me 
prerje beli, me gjatësi poshtë gjurit 
është investim. Mund ta kombinoni 
edhe me një xhaketë përsipër në 
mbrëmjet e freskëta

Zara

Zara

Balenciaga

Chanel

ALTUZARRA 
ribbed knit 
midi dress

Zara

ZaraLoewe

Proenza Schouler Leather Mules
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Stili Vintage 
është pa kohë! 
E kështu mund 
të nxirrni nga  
sirtarët syzet 
e mamit dhe 
t’I vishni, pa 
qenë nevoja 
të investoni 
në një palë të 
reja. E sigurt që 
do të dukeni 
fantastike!

 Ka një arsye 
pse janë të 

preferuarat e 
Gigi Hadid e 
J.Lo. Syzet e 
stilit aviator, 

sjellin pamjen 
e një elegance 

Nju Jorkeze 
dhe hijeshinë 

e një look-u 
Londinez që 

nuk zhgënjen 
kurrë!

Nëse jeni tip 
I guximshëm 
dhe doni 
të bini në 
sy, një palë 
size oversize 
do t’jua 
lehtësojnë 
punën!

RETRO 
VINTAGE

AVIATOR

OVERSIZED

Syzet “mace” kanë 
qënë IN që në vitet 
70 dhe janë ende 
një nga format 
e preferuara të 
dizajnerave që 
i risjellin në cdo 
sezon.

CAT EYE

Celine

Celine

Le Specs

Celine

Celine

Le Specs 

Le Specs

Celine Vintage

Tom Ford

Bottega Veneta 

Givenchy 

Ray Ban

FA
SH

IO
N

 B
O

M
B



HORIZONTALE
1. Kërkohet si për të falur.
6. Grier aktore.
8. Beckett i Duke pritur Godot.
13. Është erë kafeje.
15. Paul Anka.
16. Thuhet me dy kafshata.
17. Kështu është një pagesë sa për të thënë.
22. Pop_ i Claes Oldenburg.
23. Ilion Lika.
24. Gjysma e rrogës.
25. Nin që qe shkrimtare.
28. Ekstreme ekstremi.
29. Kështu fillojnë mendimet.
30. Akrtorja në foto.
32. Tetari i Elbasanit.
37. Aktori në foto.
38. Kufizojnë katete.
40. Regjisori i Hiroshima mon amour.
42. Fillojnë matjet.
43. Inicialet e Penn.
44. Një fushë ku shihet.
46. Janë pesë të tillë olimpikë.
47. Padron_ te I malavoglia.
50. Tregojnë edhe krahin.
51. Në krye të garës.

52. Gjysmë rinore.
53. Clapton që thirret slowhand.
54. Të parat në stafetë.
55. _de Maupassant.
56. Lumë në Etipoi.
57. Gjysma e sasisë.
59. Reeves aktor.
63. Golemi soprano.
65. Film i Denis Villeneuve.
66. Bulba i Gogol.
67. Inicialet e Kurosava regjisor.

VERTIKALE
1. E dymbëdhjetë ajo e Shakespeare.
2. Fillojnë drejtimin.
3. Maran aktore e modele.
4. Nolde që qe piktor.
5. Mendes regjisor.
7. Këkohj në Klondike.
8. Sapo fillojnë.
9. Në fillim të muajit.
10. Lidh brigje.
11. Irlanda në Ulster.
12. Janë shprehjet si Dum spiro spero.
14. Opera e Avni Mulës.
15. Kodi që dënon.

18. Muzikanti i Ambient music.
19. Një markë e njour ore.
20. Patricia këngëtare.
21. Lisi që qe aktore.
26. Është spektakolar ai polar.
27. Lumë në Islandë.
29. Qe piktor e fotograf dadaist.
30. Kush i ka... nuk ve dorën në zjarr.
31. Cosa_ e mafias.
33. Një Gëzim regjisor.
34. Një vegël.
35. Në krye të masave.
36. Është grumbull gurësh.
37. Vade_ Satana, në një formulë ekzorcizmi.
38. Ekstreme në kamo.
39. Ka kryeqytet Juneau.
41. Në krye të radhës.
45. Një komandë në computer.
48. Lumi në Compiègne.
49. Inicialet e Cage aktor.
55. Gjysma e guvave.
58. Një fjalë e pamjaftueshme.
60. Fare pa fe.
61. Qendër banimi.
62. Mbetur në fiund.
64. Në krye të valles.

KINOFJALËKRYQ

COPYRIGHT
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QUIZ BOMB
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MOJ E BUKURA SHQIPËRI!
HORIZONTALE
1. Foto 1 Horizontal.
16. Qe muza e komedisë.
17. Qe filozof grek.
19. Fillojnë andej.
20. Nikola Tesla.
21. Kufizojnë botimet.
23. Fletë pa kufij.
24. Një indian si Sioux.
26. Beatty aktor.
29. _tonic në gotë.
30. Shqipëria për italianët.
33. Oliver Stone.
35. Fillojnë mirë.
36. Ente Artstike.
38. Flanders e Defoe.
39. Foto 2.
43. Tom Jones.
45. Kanë qafa e shpate.
47. Diego_Maradona.
48. Një greminë.
50. Foto 3.
51. Pak elementare/
52. Eric Cantona.

53. Fillojnë tani.
54. Turner këngëtare.
55. Kështu fillon teksti.
57. Këndon Nessun Dorma!
61. Gjysmë hetimi.
63. Është lumë i yni.
64. Nota më e gjatë.
65. Robert Redford.
66. Qyteti i ballokumeve.
67. Dua këngëtare.

VERTIKALE
1. Ekipi realizues.
2. Është edhe ai i Hotit.
3. Kështu fillojnë planet.

4. Një... gjerman.
5. Pak latinisht.
6. Berg që kompozoi Lulu.
7. Paul Anka.
8. Mund të jenë dhjamore të tilla.
9. Robert Altman.
10. Një pjesë e dramës.
11. Inicialet e Selleck.
12. Edgar Allan Poe.
13. Bëjnë një varg me ar.
14. Qe zot i erërave.
15. Kush ka... i ecën.
18. Zellweger aktore.
22. Bernard që qe 
komediograf.
25. Mendes regjisor.
26. Edgar i Rrethi i kuq.
27. Charles, këngëtari që 
thirrej The Genius.
28. Philippe që qe aktor.
29. Vritet nga Sparafucile.
31. Një pjesë e lombardisë.
32. Edwards, regjisori i The 
Pink Panther.
34. _Detari nw 1001 Netë
35. Mendohet si djali i 
Azucena-s.
37. Nuk i tregohen babait.
40. Janë tek në rrasa.
41. Teke klase.
42. Futbolli i shpikur nga 
Holanda.

43. Foto 4.
44. Angelina aktore.
46. _Greco që qe piktor.
49. Aq ishin muzat.
55. Gjysmë tundim.
56. Tenis pa kufij.
58. _Blacks, lojtarët e 
përfasqueses së Zelandës 
së Re në rugby.
59. Hans artist dadaist.
60. Sigla e Francës.
62. Brigitte Bardot.
63. Në krye të baskisë.
64. Të parat në stafetë.

ZBAVITJE
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SUDOKUMESATAR

Kjo lidhet me emrin e ministrit të 
financave të kohës së Luigjit XV në 

Francë, Etienne de Silhouette, që në 
atë kohë ndoqi një politikë admistrative 
bazuar në kursimet dhe uljet drastike të 
shpenzimeve, pa kursyer as vetë mbretin, 
duke bërë që  funksionarët e lartë, në 
shenjë proteste ndaj këtyre masave, të 
visheshin à la silhouette, me rroba të 
ngushta, e me pantallona pa xhepa për 
të treguar se si i kishin katandisuar masat 
shtrënguese të Etienne de Silhouette.

Pse vaksina 
ka këtë emër?

Në vitin 1796, kur epidemia e lisë 
bënte kërdinë në Europë, mjeku 

britanik Edward Jenner, (1749-1823) 
kishte konstatuar se fshatarët në 
zonat ku ai shërbente si mjek, nuk 
prekeshin nga sëmundja e tmerrshme. 
Nga studimi i mëtejshëm arriti në 
përfundimin se fshatarët duke qenë në 
kontakt të afërt me kafshët shtëpiake, 
prekeshin nga lia e kafshëve, që 
është një formë shumë më e lehtë e 
sëmundjes. Atëherë pati intuitën që të 
merrte lëngun e fluskave karakteristike 
të lisë tek lopët e t’ia injektonte 
një fëmije 8 vjeç me qëllimin që ta 

Përse për një portret, 
profil apo figurë si hije, 
përdoret termi siluetë?

sëmurte me variantin e lisë së lopëve, 
për t’a mbrojtur nga lia virulente e 
njerëzve. Dhe intuita nuk e gënjeu, 
sepse fëmija e kaloi fare lehtë. Kështu 
pra kishte lindur vaksina, e quajtur 
pikërisht kështu nga vetë Edward 
Jenner, duke përdorur variantin latin të 
lopës, që është vacca. 
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HARD SUDOKU 

MESATAR SUDOKU 

I LEHTË SUDOKU 

PËRGJIGJE

PËRGJIGJE

PËRGJIGJE

PËRGJIGJE

PËRGJIGJE

PËRGJIGJET

HOROSKOP

Mund të jetë pikërisht muaji tetor ai i një 
kthese shumë domethenëse për jetën 
tuaj private, por këshilla më e mire që 
mund t’ju jepet është të jeni shumë të 
matur në vendimet që do t’ju duhet të 
merrni.  Në aspektin ekonomik duket 
se gjysma e parë e muajit nuk jo ofron 
ndonjë mundësi për t’u shënuar, ndërsa, 
paradoksalisht, fundi i muajit mund të 
sjellë shanse të mira për financat tuaja. 

Tetori pritet të jetë një muaj mjaft interesant 
nga pikëpamja zodiakale për shumë nga 
ju që i përkisni kësaj shenje. Megjithatë, 

duhet të tregoni shumë kujdes sepse 
euforia nga një sukses i shpejtë mund 

të bëjë të hidhni hapa të nxituara e për 
pasojë të shkatwrroni gjithçka të mire që 
keni arritur. Gjithsesi, shpirti juaj praktik 
dhe intuita në business mund t’ju sjellë 

kënaqësi në planin financiar

Në përgjithësi kuadri yjor gjatë tetorit, 
me përjashtim të ndonjë oshilacioni gjatë 
dhjetëditëshit të parë pritet të jetë në tërësi 
pozitiv. Nuk mungon angazhimi juaj në çështet 
më të rëndësishme, por shpesh besimi i 
tepruar që keni të tjerët, ju kanë sjellë jo pak 
telashe. Në raportet ndërpersonale nuk ka 
pse të kërkoni konflikte kur ka mundësi të 
funksionojë dialogu. Mirë shëndeti.

Tetori është një muaj mjaft pozitiv për shumë prej 
jush nisur nga një kuadër ujor shumë i favorshëm. 

Një ndryshim disi i papritur në aktivitetin e 
përditshëm, pas një lloj ngërçi fillestar mund të 

rezultojë mjaft fitimprurës. Këshilla më e mirë 
për ju është që të mos shihni shumë forma por 

nga përmbajtja e gjërave, çka do të thotë të mos 
merreni shumë me hollësitë. Një njohje duhet 

konsoliduar në të ardhmen.

Ditët e para të tetorit pritet 
të jenë shumë pozitive dhe 
hezitimi fillestar ndaj një 
propozimi që ju vjen do 
të pasohet nga një qasje 
më optimiste që do të bëjë 
të arrini marrëveshje me 
shumë interes për ju. Më të 
hapur ndaj partnerit do të 
thotë më shumë ekuilibër 
në raportet sentimentale. 
Nëse keni projekte në 
sirtar, yjet janë në anën 
tuaj, por duhet të merrni në 
konsideratë edhe këshillat 
e miqve. 

Tetori fillon disi i qetë për 
ju, por pas dhjetëditëshit 
të dytë kuadri yjor pritet 
të jetë më i favorshëm, 

dhe sukseset në drejtim 
të punës apo aktovitetit 
tuaj mund të jenë njëri 

pas tjetrit. Lërini mënjanë 
dyshimet që keni rreth një 

projekti tuaj dhe kërkoni 
pa hezitim ndihmën e 

ndonjë eksperti që njihni. 
Në planin sentimental një 
lidhje e tre mund ta bëjë 
më interesante jetën tuaj 

sentimentale.

Një periudhë e ndërlikuar 
që sapo keni kaluar mund 
të reflektohet edhe në javën 
e parë të tetorit. Mjedisi ku 
punoni nuk është nga më të 
mirët e dikush mundohet t’ju 
hapë sa më shumë telashe, por 
gjithsesi jua ka frikën, sepse ju 
jeni Luan. Nëse dikujt duhet t’i 
bëni lëshime, padyshim që ai 
duhet të jetë partneri juaj. Për 
një projekt që keni në mendje, 
duhet të prisni kohë më të mira.

Është në natyrën e të 
lindurve të kësaj shenje që 
të jenë, në pamje të parë, 

si jo shumë aktivë, por 
ama vazhdoni të përparoni 

pa bërë shumë zhurmë 
e me shumë vendosmëri 

për arritjen e një objektivi 
që i keni vënë vetes. E kjo 

ju jep një vantazh shumë 
domethënës. Sidoqoftë në 

mosmarrëvehsjet që keni 
është mirë që të kalohen 

duke qenë më tolerantë ndaj 
të tjerëve.

Java e parë e tetorit është si një 
balsam për shumë nga ju, sepse 

kuadri yjor pozitiv ju lejon që 
t’imerrni gjërat më me qetësi e 
të evitoheni veprimet e nxituara 

që mund të kenë pasoja negative. 
Në një moment konfuzioni 

njerëzit e afërt pa dyshim që 
janë mbështetja më e mire për ta 
kaluar e për të rifituar besimin te 
vetja. Mirë është që të vendosni 
raport të drejtë mes të ardhurave 

dhe shpenzimeve.

Fillimi i tetorit pritet të jetë disi i 
turbullt për shumë prej jush, që 

mendjen e kanë gjetiu e akoma nuk 
ingranohen si duhet me aktualitetin. 
Kjo mund të jetë një lloj pengese, 

por jo për shumë, sepse do të 
dini të dilni nga kjo gjendje e t’u 
impononi edhe të tjerëve ritmin 
tuaj. Keni ftësi për të zgjedhur 

njerëzit e duhur, por nganjëherë e 
teproni sepse tregoheni më shumë 

perfeksionistë nga ç’duhet. 

Në gjysmën e parë të 
tetorit raportet tuaja 
me partnerin mund 
të mos jenë aty ku 
duhet, por me fillimin 
e dhjetëditëshit të 
treta gjërat do të 
ndryshojnë pozitivisht 
si pa e kuptuar. 
Kujdes, në aspektin 
ekonomik mos e 
teproni me dyshime e 
pavendosmëri sepse 
mund të humbni një 
shans të mire. Mos 
harroni se koha është 
flori. Më shumë kujdes 
me shëndetin me 
sëmundjet e stinës.

Duket se të lindurit 
e kësaj shenje do 

të jenë ndër më të 
privilegjuarit, pasi të 

gjitha kombinimet yjore 
flasin për një situate 

mjaft të favorshme 
në shumë aspekte. 

Tetoroi duket i mbarë 
edhe për raportet 

sentimentale, vetëm se 
duhet të kontrolloni më 
shumë temperamentin 

tuaj të zjarrtë. Një 
propozim mund t’ju 
gjejë në befasi, por 

duhet të mendheni mirë 
para se të vendosni.

Dashi Peshorja

Demi Akrepi

Gaforrja Bricjapi

Luani
Ujori

Virgjëresha

Peshqit

Binjakët Shigjetari

TETOR 2021
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