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NJË FJALIM JASHTË 
QË TË KTHEN BRENDA

Kryeministrit  të Shqipërisë Edi Rama i ka 
mjaftuar një fjalim i mbajtur në Asam-

blenë e Këshillit të Europës, në Strasburg,  
për të fituar një cikël reagimesh habitëse nga 
europarlamentarë dhe për t’u ringritur pop-
ulisht në opinionin e brendshëm të mbarësh-
qiptarëve.  Protagonisti politik ia ka dalë të 
imponojë një axhendë të Shqipërisë zyrtare 
në Strasburg,  për një cështje e cila lidhet 
me rezolutën e dikurshme 
të këtij institucioni të lartë 
komunitar . Ai dokument 
u iniciua pas akuzave të 
ngritura në raportin e njo-
hur të  “Dik Marty”, i cili 
akuzonte shqiptarët dhe 
vecanërisht krerët e lartë 
të ish-UCK-së për trafik 
organesh njerëzore dhe 
ekzistencën e një baze, për 
këtë qëllim, në Shqipërinë 
veriore e ashtuquajtur 
“Shtëpia e verdhë”. Ish 
prokuroria e Përgjithshme 
e Tribunalit të Hagës, 
zonja Carla Del Ponte e 
bëri edhe më të jehonshme 
këtë akuzë tronditëse ndaj 
shqiptarëve, përmes librit 
të saj “Gjuetia: Unë dhe kriminelët e luftës”. 

Pas njëmbëdhjetë vitesh, kryeministri Edi 
Rama, me një kujdes dhe intuitë prej talenti 
politik, e riktheu në qendër të vëmendjes 
së Strasburgut zyrtar këtë cështje, por të 
strukturuar mprehtësisht si një brendi 
fjalimi, ashtu edhe si për një qëllim të parë 
dhe disa të tërthortë. Prej pak kohësh në 
Parlamentin e Shqipërisë është miratuar 
një rezolutë kundër raportit të dikurshëm 
të Asamblesë së KE. Më tej zyrtarisht nga 
ana e Shqipërisë si vend anëtar I Asamblesë 
kërkohet miratimi I një rezolute e cila zhbën 
atë të para një decade.  

Fjalimi argument-sjellës për rezolutën 
shqiptare në Strasburg, i gatuar me një stil 
të zhdërvjellët, i lexuar me një ekspresivitet 
ligjërues, e plotësoi finalizueshëm kryeqël-
limin politik të oratorit. Natyrisht ai fjalim, 
ndër më të gjatët mbajtur në atë sallë, është 
përgatitur me bindjen paraprake, se më të 
rëndësishme për protagonistin mbajtës, ka 
jehonën e tij në hapësirën shqiptare, 

Ishte një fjalim goditës; i stilit “fol e mbro 
të drejtat tona”, prej ala tribuni. U karak-
terizua, fillim e fund, prej toni dhe gjuhe 
patetike. Shkaktoi reagime dhe pakënaqësi 
europarlamentarësh djathtistë të vendeve 
të BE-së,( kryesisht  tre-katër  prej tyre nga 
vende fqinjë ose me qëndrime oponente ndaj 
shqiptarëve dhe kauzave tona ndërkom-
bëtare), por ia doli t’i dhurojë autorit të vet, 

një cikël shfaqjesh pro dhe 
kundër, si dhe ta vendosë 
në epiqendër të vëmendjes 
publike krejt shqiptare dhe 
pjesërisht ndërkombëtare. 
Brendia e tekstit dhe toni 
ligjërimor  i sollën oratorit 
Rama,  pas atyre 60 minu-
tave në atë foltore të Stras-
burgut, një pakënaqësi 
rutinore të shpërndarë  tek 
kundërshtarët e brendshëm 
politikë, i ndricuan paprit-
ur, një simpati të rikthyer 
patriotësh e majtistësh 
nacionalistë dhe jo vetëm, 
i shtuan një kritikë dhe një 
sfidë vetëlëvdimi në Kosovë, 
sikundër deklamoi një sol-
idaritet institucional ndaj 

ish krerëve të lartë të UCK-së dhe Kosovës 
politike, vecanërisht ish Presidentit Hashim 
Thaci, të cilët, prej dy vitesh gjenden në 
burgun e Hagës.

Ai fjalim jashtë Shqipërie, i riktheu bren-
da saj rishtazi, vëmendjen dhe arsyen për 
ndarjen e nxehtë mes së cilësuarit tradhëtar 
dhe të lëvduarit si lojtar i talentuar politik në 
diplomaci. Kjo shfaqje në atë skenë  politike 
të Strasburgut, qartazi ka marrë vëmendjen 
dhe u potencua si vlerë e një aktrimi prej 
aktori që peshon më shumë se skena e vogël 
e politikës shqiptare. Kjo ndodhi dhe Rama 
e lozi si qëllim vetiak potencimi, në kohën 
paraelektorale në të cilën ndohet vendi dhe 
vecanërisht ai dhe partia e tij. Ai fjalim jashtë 
i shërbeu tashmë qëllimit, për rikthim brenda 
të Edi Ramës. Rikthehet në skenën me risqe 
të reja dhe kundërshtarë të vjetër, pikërisht 
në skenën, të cilën e administron si regjisor 
në mandat të tretë, por me parandjenjën se 
djajtë kanë ngjizur skenarë dhe intriga, si 
në lloj të tyre.  

 | Nga ALEKSANDËR ÇIPA
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Në 2020 në Athinë, fadromat prishën dy katet e një hoteli me pesë yje, me LEJE. 
Në kulmin e pandemisë coronavirus, arsyeja ishte e pabesueshme: dy katet e 
ndërtuara nuk u lejonin qytetarëve të shihnin Akropolin, simbolin e Greqisë. 

Në Shqipëri, kullat me leje, për shkak të numrit të madh të kateve që 
nuk i numëronte kush, shtuan të tjera pa leje. Edi Rama ishte i pari 

që denoncoi paligjshmërinë dhe inicioi konfiskimin ose blerjen e 
shtesave nga ndërtuesi me çmimin e tregut. Por denoncimet 

zgjatën veç një javë: si me buton u shua kjo zhurmë e u 
spostua diku tjetër. Qeveria e pa se një vendim i tillë 

nuk i dha pikë në publik, përkundrazi, shtoi 
maksimalisht dozën e pakënaqësisë 

së qytetarëve

E PALIGJSHME

TË TIRANËS

Ishte 11 
maji 2020. “Rrus-
pat” e Athinës shkuan drejt 
hotelit luksoz me 93 dhoma që 

ishte ndërtuar në rrugën “Falirou” 
dhe filluan shkatërrimin e dy kateve: ar-
syeja ishte gati-gati e pabesueshme: katet 
me leje të hotelit, nuk lejonin qytetarët të 
shihnin Acropolin, madhështinë e qytetit 
dhe të vetë Greqisë. Gjykata kishte vendosur 
të prisheshin. 

“Ishte një vendim i duhur” tha atëkohë 
kryebashkiaku i Athinës Kostas Bakoyannis 
pasi gjykatat dëgjuan zërin e qytetarëve që 
u derdhën në rrugë në protestë. 23 mijë 
firma u mblodhën nga qytetarët dhe vunë 
në lëvizje gjykatën. Nuk u trembën nga 
coronavirusi të bënin luftën e tyre, që e 
fituan deri në gjykatë, e më pas, deri tek 
prishja e kateve me leje të hotelit. 

Grekët thanë se kur u preket Akropoli, 
u preket dhe civilizimi. Por, këta janë 
grekët. Në qytetërimin e tyre mijërav-
jeçar, shpikja më e madhe e tyre ishte 

figura e qytetarit, polites. Nuk ka fushë 
të dijes perëndimore që nuk e ka pak 

Greqi të lashtë 
në të kaluarën e saj. 

Jo më kot, ndërmarrin dhe 
nisma të tilla të ruajnë qytetërimin 

e tyre, që e kanë të shenjtë. Ndaj, për dy 
kate të hotelit luksoz me pesë yje, bënë 

protestë një vit me radhë, derisa ia dolën.

* * *
Të hysh në Tiranën e zhurmshme nga 

rruga e Durrësit apo rruga e Kavajës, ka 
pak gjasa të shohësh Dajtin. Shkëlqimin e 
madhështinë e dikurshme të të vetmit mal 
të kryeqytetit e pengojnë tashmë kullat 
gjigande që janë bërë me leje, madje edhe 
pa leje, në dëm të interesave të banorëve të 
kryeqytetit, dhe në përfitim të pronarëve 
që kanë filluar shitjet e tyre që në gropë, 
siç thuhet shpesh rasteve të tilla. 

E po këtu, nuk bëhet fjalë fare të 
shohësh simbolin e qytetit, atë objekt 
që kryebashkiaku i Tiranës ua jep si 
trofe çdo të ftuari që hyn e del në zyrën 
e tij, e që është vetë Kulla e Sahatit. 

Një meritë duhet t’ia pranojmë kur 
u rregullua ora e Sahatit, por kulla, u 

E PALIGJSHME
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zhduk dalëngadalë dhe mori pamjen e një fije 
shkrepëseje në mullarët e lartë ndërtuar rreth 
e qark qendrës së kryeqytetit, godina, që për 
nga madhështia i kallin frikën edhe më trimit 
mes atyre që kanë qejf  lartësitë e fluturimet.

Nuk bëhet fjalë të shquash me sy të lirë 
Skënderbeun mbi kalë. Me të mund të takohe-
mi vetëm kur zbresim sheshit “Skënderbej”, 
apo kalojmë atypari me shpejtësi për ndonjë 
punë. Xhamia e Et’hem Beut, si një monument 
kulture i kategorisë së parë, është strukur nën 
vete dhe nuk do të ketë më mundësinë të shohë 

dritën e diellit. 

* * *
Edi Rama që kur fitoi zgjedh-

jet në 2013, paligjshmërinë në 
terren e kishte kryefjalën 
e aksionit të parë që do të 

ndërmerrte sapo të merrte 
detyrën në shtatorin e atij viti. Madje nuk priti 
shtatorin. Zgjedhjet u bënë në qershor 2013, 
dhe administrata do të kryente transferimin 
“paqësor” të pushtetit. Shfrytëzoi atëkohë 

bashkitë që kishin socialistët nën kontroll për 
t’u marrë atyre fadromat dhe filloi prishjen 
e ndërtimeve pa leje në Vlorë, Sarandë e 
Ksamil në një aksion të disajavshëm për-
para sezonit turistik. Rruspat filluan të 
prishnin kioska pa leje që ishin përhapur 
si kërpudhat pas shiut sidomos pas prem-
timeve elektorale nga ish-qeveria se nuk 
do t’u ndodhte gjë. 

Kjo ishte një moto e fushatës, të cilën 
e vazhdoi me përgjegjshmëri, edhe në 

momentin që mori detyrën e kryemi-
nistrit e u ul në zyrë. Një ndër detyrat 
e para ishte forcimi i Inspektoratit të 
Mbrojtjes së Territorit. 

Të gjithë e mbajnë mend vargun e 
madh të ndërtimeve pa leje buzë liqenit 
të Pogradecit. Sot, kushdo që shkon drejt 
Pogradecit pasi ka zbritur Qafë Thanën, 
kundron përmallueshëm siç thoshte 
Lasgushi në vjershat e tij Liqerin, po 
edhe malin e Thatë. Po edhe peizazhin. 
Po edhe mjelmat. Edhe zogjtë. Edhe ata 
pak peshkatarë me varka që peshkojnë 
Koran a Belushkë në liqen. Deri para një 
dekade, një peizash i tillë ishte i pamun-

dur për shkak të ndërtimeve shumëkate 
vendosur anash liqenit. 

Atëkohë pati nga ata që protestuan për 
prishjen e ndërtimeve. Shumëkush që pose-
donte një dokument e çoi çështjen në gjykatë. 
Këto lëvizje sporadike patën pak rëndësi për 
qeverinë. Ato u prishën. Inertet u mblodhën. 
U ndërtua rruga e shëtitorja, e tani, mund të 
shohësh edhe kallamishtet e Liqenit të Ohrit. 

Procedura vazhdoi me të njëjtin ritëm në 
Vlorë, aty ku tritoli po hidhte në tokë gjithë 
ndërtesat shumëkatëshe të Lungomares së 
qytetit bregdetar, aty ku Rama ishte vetë depu-
tet. Kësaj procedure nuk i shpëtoi as pallati me 

 EYES OF TIRANA
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leje i Lulzim Bashës, për të cilin, qeveria mori koston 
e dëmshpërblimit edhe nga Gjykata e Strasburgut. 
Po edhe këtë radhë, Rama nuk u tërhoq pavarësisht 
akuzave dhe kundërakuzave. 

Vazhdoi pak më vonë me operacionin “Bregdeti 
ynë” me shqiptarët që nuk zinin mend e ndërtonin 
vend e pavend. Operacioni, përfshiu të gjithë bregde-
tin, nga Velipoja në Ksamil, ku qindra e qindra 
ndërtime që bëheshin natën e inauguroheshin ditën, 
u shembën sa hap e mbyll sytë duke lënë pas inerte, 
pluhura, plehra… e shkatërrim gjithandej. 

Prokuroritë e të gjitha rretheve, me një statistikë 
të ngjashme, raportonin gjithmonë mbi 100 çështje 
penale për banorë apo investitorë që ndërtonin 
pa leje. Shifra, gjithmonë rritej, (kishte dhe muaj 
pauze) duke numëruar në arkivën e prokurorisë 
me mijëra çështje të ngritura kundër qytetarëve 
për ndërtime të tilla. 

Siç ndodhi psh në vitin 2014, kur në një aksion të 
shpallur për paligjshmërinë, vetëm për 1 javë, nga 
data 25 gusht 2014 deri në 1 shtator të atij viti, policia 
e shtetit procedoi plot 400 persona për ndërtimet pa 
leje. Këto ishin ritmet e çmendura dhe të shfrenuara 
për banorët që kryenin punime nëpër çatitë e tyre, 
bënin banjo të reja, apo shtonin edhe ndonjë dhomë. 

Ligji i ri përcaktoi se deri në 2020 çka ishte rapor-
tuar pa leje, dhe ç’ka ishte ndërtuar do të legalizohej. 
Pas këtij momenti, askush nuk mund të ndërtonte 
pa leje. Fadromat e shtetit do të prishnin çdo objekt 
pa leje dhe do të tregonin se askush nuk ishte më i 
fortë se ligji. Por nuk ndodhi kështu…

MILIONERËT E NDËRTIMEVE PA LEJE
Nën zë thuhet se kur Edi Rama, kryeministër, doli 

nga një mbledhje e kryesisë së Partisë Socialiste dhe 
pa “Syrin e Tiranës – Eyes of  Tirana” që lartësohej 
më shumë sesa mbante mend ai vetë lejen e dhënë 
për këtë objekt për kompaninë “Arlis Construc-
tion”, pyeti kryetarin e Bashkisë Veliaj se si ishte 
puna me këtë objekt që ishte aty në mes të sheshit 
“Skënderbej”, që shtonte katet pafund, dhe askush 
nuk e shihte apo nuk merrte masa. 

Kjo mund të jetë edhe në kufijtë e legjendës që 
flitet nëpër tavolina. Por e vërteta është se “Eyes of 
Tirana” mori lejen në 12 dhjetor 2017, një ndërtim 
prej 26 katesh në zemër të Tiranës me firmën e Edi 
Ramës. Projektuar nga një firmë daneze, Syri i 
Tiranës filloi punimet në vitin 2018 nga kompania 
Arlis Construction. Leja u dha për një sipërfaqe 
ndërtimi prej 55.444 m2. 

Por në 8 shtatorin e këtij viti, kur Rama doli 
me krerët e policisë pas ndryshimit të drejtorit të 
Përgjithshëm të Policisë së Shtetit, i la gojëhapur 
të gjithë kur filloi të sulmonte ashpër biznesmenët 
që kishin ndërtuar kate pa leje në kullat e Tiranës. 

“Eshtë e papranueshme, tha Rama, - që të lulëzo-
jnë katet dhe shtesat pa leje në pallatet që të kamurit 
ndërtojnë sa në det, sa në rërë, sa edhe në mes të Ti-
ranës, sa edhe këtu ngjitur me sheshin “Skënderbej që 
vetëm nuk bërtet pallati: “shihni sa u zgjata o njerëz 
me mendje të shkurtër”, pa i hyrë gjemb në këmbë”, 

foli i nervozuar i pari i qeverisë. 
Në këtë moment, u zgjuan të gjithë. U zgjua me-

dia, që shkoi e numëroi se nga 26 kate, kishin dalë 
30 të tilla. U zgjua edhe opozita, që filloi të gërmojë 
letrat e të nxjerrë lejet e KRRTRSH-së me firmën e 
vetë Edi Ramës. U zgjua qeveria, që u mblodh me 
urgjencë të nxirrte vendimin për konfiskimin e 
kateve pa leje në objektet që kishin marrë jetë pas 
2020. Madje madje, u zgjua edhe opinioni publik, që 
filloi ti kujtojë kryeministrit duke shkruar në rrjetet 
sociale se për kotece pulash i fut njerëzit në burg, 
ndërsa oligarkët i mbronte siç donte vetë. 

“Përkundrazi, gjembat më hyjnë mua të parit. 
Boll më “ndërto” me teorinë e faktit të kryer, korrupto 
policin, korrupto dhe inspektorët dhe në fund futi 
një legalizim fitimeve marramendëse në rrugë të 
paligjshme. S’do ketë më kurrë legalizime për kate 
apo metra katrore pa leje për qëllim fitimi, kurrë, 
ta harrojnë!” – tha kryeministri pikërisht për Eyes 
of  Tirana.

LUFTË, APO PAQE BRENDA SOCIALISTËVE?
“Eyes of  Tirana” lulëzoi ashtu sikurse tha 

kryeministri vetëm pak metra ajrore në zemër të 
kryeqytetit, përballë zyrave të Bashkisë së Tiranës, 
e më afër fare, nga zyrat e selisë së Partisë Socialiste 
që janë thuajse ngjitur me të. 

Për të shpallur vendimin e konfiskimit, u caktua 
zv.kryeministrja Belinda Balluku. Ishte e para që doli 
në shkallët e qeverisë për të njoftuar komunikimin 

 EYES OF TIRANA
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publik për kullat me katet pa leje, pavarësisht se ku 
gjendeshin ato. 

“VKM e titulluar për rregullat për konfiskimin për 
interes publik për ndërtimet pa leje me qëllim fitimi. 
Për të qenë më specifike për aktin që do të ketë dhe 
komunikime të tjera publike, ka të bëjë me të gjitha 
ndërtesat pa leje ose siç ka trend për ndërtimin e 
shtesave mbi lejet që janë dhënë nga Bashkitë. Kjo 
kohë ka mbaruar. Ky lloj trendi shumë i zhvilluar 
ka një lloj sjellje që pavarësisht se leja mund të jetë 
7 kate, i bëjmë dhe 3 sipër për t’i legalizuar më pas.

Të gjitha ndërtesat që kanë këtë lloj specifike do të 
konfiskohen për përdorim publik. Do t’i jepen atyre 
qytetarëve që preken nga projektet publike, ose do të 
përdoren si fonde për të shpronësuar të gjithë qytetarët 
të cilët sërish preken nga projektet publike. I gjithë 
ky proces është i gjatë, por ka qëllim dekurajimin 
e kompanive ndërtuese që shkelin ligjin dhe duke 
qenë nën mbikëqyrjen e institucioneve tona. Për çdo 
ndërtesë, e cila tashmë rezulton se ka shkelur lejen 
apo për çdo ndërtesë pa leje, do të ketë investigim 
për ato institucionet që kanë si detyrë kontrollin e 
territorit dhe kjo gjë ka ndodhur nën hundën e tyre 
pasi ne identifikojmë se ka edhe një tolerancë nga 
vetë institucionet për t’i lënë kompanitë në abuzim.

Ndërsa një qytetar që rregullon çatinë apo ndryshon 
pllakat e oborrit, vihet menjëherë nën mbikëqyrjen 
e policisë apo IKMT. Nuk do të ketë tolerancë për 

asnjë prej ndërtuesve dhe gjithçka 
e ndërtuar pa leje do të shkojë për 
përfitim të popullit, për familje në 
nevojë, për zyrat e shtetit. Mundësia 
e parë e ndërtuesit është parapagesa 
e metrave katror që t’i parablejë, 
përveç gjobës që do të paguajë, në 
rastin e dytë i dhuron dhe në rastin 
e tretë është konfiskimi”, tha Balluku 

në daljen publike në 7 shtator 
për vendimin e qeverisë së 

miratuar nga Këshilli i 
Ministrave. 

Qeveria po ashtu vendo-
si që bllokimin e parë të një 
pallati totalisht pa leje në 

zonën e Liqenit të Thatë, tia 
besonte zv.kryeministres Be-

l i n - da Balluku. Pallati nuk kishte 
disa kate pa leje, ishte ngritur i gjithi pa leje. 
Pallatit iu vendos shiriti por kjo ishte vetëm maja 
e dukshme e ajsbergut. 

Nën zë, në të gjitha qarqet, filloi një luftë 
deklaratash se Balluku shkoi atje për të folur sepse 
po sulmon kryebashkiakun Erion Veliaj, çka këtij të 
fundit, nuk i bënte nder këtë moment, aq më tepër që 
ishte shumë pranë fillimit të fushatës për zgjedhjet 
e ardhshme vendore. Nëse pallatet në Tiranë janë 
bërë nën vëzhgimin e IMT, apo policisë bashkiake, 
apo policisë së shtetit, edhe kryebashkiaku do të 
mbante përgjegjësi. 

“Kush na ka inat, kshu na paftë përnatë”, një 
shprehje e shkruar nga Erion Veliaj në faqen e tij 
në Instagram pasi botoi një foto selfie me Belinda 
Ballukun, nuk i shpëtonte asnjërin prej tyre nga 
thashethemnaja që kapëloi gjithë opinionin publik 
se pse ky sulm nisi në këtë moment. 

E meqë duket se debati nga fenomeni i ndërtimit 
të kateve pa leje nëpër pallate, u kanalizua në një 
luftë të brendshme në PS, mes Belinda Ballukut e 
Erion Veliajt, strategjia e PR në qeveri u kujdes që 
vetë zv.kryeministrja të mos dilte për çdo objekt që 
kishte kate pa leje apo do të konfiskohej. 

Për objektin e radhës, u zgjodh të dilte ministri 
Bledi Çuçi para mediave. Dhe bënte 
sens, meqënëse ky i fundit ishte 
edhe ministri që jep orientimet 
për policinë e shtetit, që po ashtu, 
e ka detyrë funksionale kontrollin 
mbi territorin. 

Një tjetër emër i madh “oligark” 
u vendos nën shënjestrën e qever-
isë. Te Liqeni i Thatë, prapë në 
Tiranë, Pëllumb Salillari, pronari 
i kompanisë me të njëjtin emër, 
kishte ndërtuar më shumë se 1200 
metra katrorë pa leje. 

“Në zbatim të vendimit të qever-
isë, këtij subjekti do t’i vihen dy op-
sione në dispozicion. E para është 
të parablejë hapësirën e shtesës 

“Përkundrazi, gjembat më hyjnë mua 
të parit. Boll më “ndërto” me teorinë e 
faktit të kryer, korrupto policin, korrupto 
dhe inspektorët dhe në fund futi një 
legalizim fitimeve marramendëse në 
rrugë të paligjshme. S’do ketë më kurrë 
legalizime për kate apo metra katrore pa 
leje për qëllim fitimi, kurrë, ta harrojnë!”

EDI RAMA

PALLATI I 
SEKUESTRUAR TEK 

MYSLYM SHYRI I 
KOMPANISË ARB 

& TRANS 2010
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së lejes me çmimin e tregut të indeskuar dhe 
paratë do shkojnë në dispozicion të Agjencisë 
së Shpronësimeve.

Opsioni i dytë është të dhurojë shtesat e 
katit dhe në këtë rast shkojnë në favor të entit 
të Banesave për të akomoduar entin social dhe 
nëse nuk zgjedh asnjë nga këto opsione do 
konfiskohet për interes publik. Nëse zgjedh 
opsionet para menjëherë fillon procedura e 
legalizimit dhe i gjithë objekti shkon për t’u 
legalizuar. Dhe shpëton nga ndjekja penale”, 
tha Çuçi pozicionuar në bllokun e pallateve 
në ndërtim, vend ku nuk mungonin shiritat 
e policisë. 

Një ditë më pas, Ministri Çuçi doli në video 
duke i vënë shiritin një pallati tek zona “Mys-

lym Shyri” në Tiranë, një pallat me leje, 
por që kishte ndërtuar shtesa kati 

pa leje. Tabela në hyrje të pallatit 
mban emrin e kompanisë Arb & 
Trans 2010, kompani që ka për 
ndërtues Shyqyri Malokun, babain 
e ish-drejtuesit të njësisë vendore 
Zall-Herr. 

Në daljen publike ministri Çuçi 
e konsideroi “guximtar” ndërtuesin, 

sepse jo vetëm kishte ndërtuar shtesa 
kate pa leje, por kishte dalë edhe nga projekti 
fillestar, ku sipas tabelës, është një godinë 4, 
5 dhe 9 kate me dy kate parkim dhe shërbim 
nëntokë. 

SHUMË ZHURMË PËR 4 PALLATE
Parë në kontekstin e përgjithshëm, fushata 

për denoncimin e kateve të ndërtuara pa leje, 
përfundoi. Ato që ishin u bënë publike dhe 
morën vëmendjen e opinionit publik për pak 
kohë. Nuk ka më ministra që denoncojnë kate 
pa leje nëpër objekte në ndërtim. 

“Sepse nuk ka më të tilla”, thotë një zyrtar 
socialist. “Të gjithë kanë frikë të ndërtojnë pa 
leje mbi lejen e ndërtimit”. 

Vështirë të besohet një variant i tillë për 
këta ndërtues që shteti u ka vënë detyrimin që 
çdo metër katrorë që ndërtohet pa leje, sipas 
ligjit të urbanistikës, do të paguhet prej tyre 
me vlerën e tregut dhe me gjobë mbi të. Sepse, 
nëse kanë ecur me logjikën e këtyre shtesave 
pa leje, çdo ndërtuesi, i leverdis që të blejë atë 

që ka ndërtuar me çmimin e tregut dhe më 
vonë e shet më shtrenjtë. 

Por ndalimi i këtyre denoncimeve u 
bë edhe për shkak të zhurmës së madhe 
që shkaktoi, kur qytetarët shprehën 
indinjim në rrjetet sociale, dhe refuz-

im të argumenteve në studio televizive. 
Qeveria bëri një hap pas, ose heshti, 

për të pritur të fillojë një tjetër 
luftë, me një tjetër argument. 
Ndoshta një leksion e morën 
të gjitha palët. 

Nuk do të ketë tolerancë për asnjë prej 
ndërtuesve dhe gjithçka e ndërtuar 
pa leje do të shkojë për përfitim të 
popullit, për familje në nevojë, për zyrat 
e shtetit. Mundësia e parë e ndërtuesit 
është parapagesa e metrave katror që 
t’i parablejë, përveç gjobës që do të 
paguajë, në rastin e dytë i dhuron dhe 
në rastin e tretë është konfiskimi”

BELINDA BALLUKU

PËLLUMB SALILLARI

PALLATI I 
SEKUESTRUAR 

TEK LIQENI I 
THATË, TIRANË
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SALIANJI: 

ATA JANË BASHKË 
ME OLIGARKËT

ERVIN
IN

TERV
ISTAVELIAJ KA 

MBYLLUR SYTË PA 
LEJEN E RAMËS?

Ervin Salianji, deputet i PD, më shumë se 
një muaj më parë, në 13 shtator 2022 
dërgoi një letër zyrtare te kryeinspektorja 
e IKMT-së Dallëndyshe Bici, për të marrë 
një informacion të detajuar mbi numrin e 
subjekteve të konstatuara që kanë kryer 
ndërtime të paligjshme në Tiranë. Shkresa 
nuk ka asnjë përgjigje. Ndaj, Salianji vendosi 
të dalë vetë publikisht, me letra në dorë, 
duke marrë rolin e akuzuesit për ndërtuesit 
e këtyre kateve pa leje. Në një intervistë 
për revistën Newsbomb.al, Salianji bën 
edhe llogaritë sesa shumë fitojnë “oligarkët” 
sipas tij, me aktin normativ të qeverisë që 
ua legalizon katet pa leje, nën moton e 
“konfiskimit” apo pagesës së gjobës. 
Por Salianji argumenton më tej se Bashkia 
dhe Qeveria janë kthyer tanimë në një 
pallat që shton katet pa leje të pushtetit 
të korruptuar. Ndaj janë në një simbiozë të 
qartë edhe me ndërtuesit që po amnistojnë. 

 | Nga BESJANA LIKA

Zoti Salianji, ju jeni mesa duket, deputeti 
i vetëm i opozitës që dolët përballë kullave 
me kate pa leje me letra në dorë për të denoc-
uar atë që po quhet nga zyrtarët e qeverisë 
si “operacioni i vendosjes së rregullit në 
territor”. Por mbeteni zë i vetëm…

Operacioni i nisur nga qeveria është një op-
eracion propogande, për të mbuluar dështimin 

e madh në kontrollin e territorrit! Qeveria dhe 
institucionet e saj kanë dështuar plotësisht të 
zbatojnë ligjin, aq të sigurt kanë qënë oligarkët 
e ndërtimeve dhe njëkohesisht aq pa fuqi janë 
institucionet shtetërore, sa paligjshmëria 
është sheshit në mes të sheshit qendror të 
kryeqytetit! Ndërtimet e paligjshme në zonat 
më të ruajtura, tregojnë poshtërimin e shtetit 
dhe qeverisë nga oligarkët, tregon dystandartet 
në zbatimin e ligjit dhe po ashtu dyshimet e 
forta për korrupsion masiv!

Opozita, pavarësisht problemeve të saj, në 
mënyrë të kohëpaskohshme është bërë pjesë e 
denoncimeve për korrupsionin e kësaj qeverie. 
I është bashkuar dhe zërit dhe shqetësimit të 
qytetarëve që masivisht e kanë hedhur poshtë 
farsën shoë të vetë kryeministrit për këtë çështje. 
Unë personalisht, prej ditësh kam nisur shkresa 
zyrtare në adresë të institucioneve përgjegjëse për 
këto fenomene, shkresa, që edhe sot e kësaj dite, 
nuk kanë një përgjigje. Dhe është e kuptueshme 
apo jo? Nuk kanë se çfarë të thonë. 

Ishte kryeministri që i denoncoi këta 
ndërtues dhe po ai që inicioi Vendimin e 
qeverisë për këtë qëllim. Duket se qeveria 
ka vullnet?

Kështu ju duket juve? Po kush ja ka lidhur 
duart kryeministrit që nuk vepron ndaj oli-
garkëve të ndërtimeve të paligjshme?

Qeveria është e pafuqishme të kthejë dhe 
përgjigje brenda afateve siç e parashikon ligji për 
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statusin e deputetit, ndaj kërkesës që 
unë kam bërë. Kanë më shumë se një 
muaj që janë mekur!

Nëse Rama ka fuqi dhe nuk e pen-
gon asgjë për të zbatuar ligjin mund të 
përgjigjet edhe publikisht:

- Sa është numri i rasteve të ndër-
timeve të paligishme që qeveria, ka 
referuar në prokurori për veprën penale 
të “Ndërtimit të paligishëm” dhe “Dhënia 
e ndihmës për ndërtim të paligishëm”, të 
parashikuara nga nenet 199/a dhe 199/b të 
Kodit Penal?

-A janë referuar në prokurori oligarkët e 
kullave të paligjshme, nëse po cili?

-Cila është arsyeja që ligji nuk vlen për këta?
-Pse nuk i rrethon policia ndërkohë që po 

jua tregojmë në mes të sheshit, paligjshmërinë?
-Pse nuk ju afrohen fadromat dhe inspektorët 

e IKMT?
-Pse nuk ka gjoba ndaj tyre?
Në çdo rast tjetër qeveria ka përdorur me 

ashpërsinë më të madhe ligjin! Në rastin konkret, 
kur bëhet fjalë për shtesa katesh pa leje nga 
oligarkët, nuk ndërhyn. 

Në fakt, edhe gjoba janë vendosur. Edhe de-
noncime janë bërë sipas dokumenteve që kanë 
dalë në dritë më së fundi. Kur thoni se qeveria 
ka përdorur ligjin me ashpërsinë më të madhe, 
i referoheni qytetarëve të denoncuar?

Po sigurisht atyre. Vetëm vitet e fundit janë dënuar 
mijëra qytetarë, raporti i Prokurorisë së Përgjithshme 
mbi gjëndjen e kriminalitetit, pasqyron mijëra rastet 
e referuara për veprën “Ndërtim i paligjshëm”.

Për të kuptuar shtetin e ndërtuar nga Rama po 
ju tregoj tre raste nga mijëra raste të ngjashme se si 
dënohen dhe dhunohen qytetarët, se si funskionon 
çdo hallkë e shtetit!!

Sokol Negollari u arrestua se po ndërtonte pa leje 
shtëpinë e re pranverën e 2016-s në një fshat të Kavajës. 
Ai u kap teksa kishte prishur banesën e vjetër dhe në 
të njëjtin truall po ngrinte shtëpinë e re.

Mediat më pas raportuan që ndaj tij u mor masa 
arrest me burg dhe u transferua në burgun e Rro-
gozhinës. Më 7 maj 2016, familjen e pllakos tragjedia, 
teksa bashkëshortja bën aksident me makinë në 
afërsi të Kavajës. Ajo udhëtonte me makinë për në 
burgun e Rrogozhinës së bashku me tre fëmijët e 
çiftit. Nga aksidenti gjetën vdekjen dy fëmijët 3 
dhe 5 vjeç, ndërsa u plagos bashkëshortja dhe 
fëmija tjetër 13 muajsh.

Të afërmit e familjes fajësuan shtetin për 
tragjedinë, duke e akuzuar se mbajtën gjatë, 
me pa të drejtë në burg, Sokol Negollarin 
për ndërtimin pa leje.

Shtetasi P.B., 63 vjeç me banim në 
Fushë-Krujë. Në 2016, ky shtetas vendosi 
të zgjasë rrethimin me mur të shtëpisë 
private (avllinë), kuptohet që burgu e 
pret dhe ndërtuesin e madh të avllisë.

FAKSIMILE E 
SHKRESËS PËR 
KRYEMINISTRIN  
EDI RAMA DHE 
KRYETAREN 
E KUVENDIT 
LINDITA 
NIKOLLA
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Rasti i tretë është i shtetasit I.SH., 58 vjeç nga 
Peqini. Ai në vitin 2018 u arrestua teksa ishte duke 
shkuar në punë me mjetin e tij motoçikletë “Papaq”. Në 
mjet kishte çantën me “armët e krimit” me mistrinë, 
metër, plumbçen me fijen që përdoret për orientim 
gjatë ngritjes së murit dhe mjete të tjera që i shërbenin 
për punë. Por, nën akuzën se do të ndërtonte pa leje, 
vetëm me veglat në çantë, u arrestua. 

Të tre rastet janë tregues i qartë se cila prej kate-
gorive të qytetarëve përballet dhe ndëshkohet ashpër 
nga qeveria! Nëse je i varfër, nëse s’ke mundësi e 
lidhje me qeverinë, përfundon në burg për një avlli, 
për një suvatim apo se mban mistri me vete; nëse ke 
abuzuar, ke përfituar nga fondet publike, ke ndërtuar 
pa leje mijëra metra katror në mes të Tiranës, qeveria 
e Ramës të përkëdhel, të legalizon!

Po ndërkohë këto kate pa leje, apo shtesa janë 
bërë tashmë. Ju keni idenë se duhet të prishen? 
Apo duhen legalizuar, amnistuar, konfiskuar? 
Pra konkretisht, a keni një zgjidhje?

Shteti ka vendosur ligje të ashpra për të kontroll-
uar atë që qeveria e quante badërdia në territor. Për 
ndërtimet e paligjshme ligji është i ashpër, parashikon 

gjobë, prishje dhe dënim sipas rastit deri në 5 vjet burg!
Po ju marr një shembull që qeveria e trumbetoi si 

konfiskim. “Konfiskimi” i thuajse 5000 metra katror 
ndërtim të paligjshëm në mes të Tiranës! 

Nëse do të ishte brenda lejes së ndërtimit për 5000 
metra katrorë, ndërtuesi/investitori do të duhej të 
paguante pronarin e truallit me thuajse 50% të sipër-
faqes së ndërtimit, (aq është vlera me te cilën operohet 
në atë zonë sipas kontratave mes pronarëve të trojeve 
dhe ndërtuesve/investitorëve).

8 përqind do të ishte taksa e ndërtimit, shoqëruar 
me taksa të tjera, kostot do të ishin të mëdha dhe 
minimalisht 60% e sipërfaqes së ndërtuar do të ishte 
për këto kosto. Nga 5000 m2 ndërtuesit do i mbeteshin 
2000 metra katror!

IN
TERV

ISTA

Çfarë fiton investitori apo ndërtuesi me aktin 
normativ të qeverisë: shmang prishjen, shmang 
gjobën, shmang burgun, legalizon/ hipotekon shtesat 
pa leje! E blen pronën me çmim shumë më të lirë se 
çmimi që do të paguante, nëse do e kishte në leje siç 
e shpjeguam më lart.  

Për 5000 m2 të konfiskuara me çmim reference 1200 
euro metri katror në ate zonë, do të paguajë 6 milionë 
euro dhe do të jetë pronar i një prone me vlerë reale 
tregu: minimalisht 5000 m2 x4500 euro metri katror 
mesatar i çmimit në atë zonë = 22.5 milionë Euro.

Fitimi siç lehtësisht mund ta përllogarisë kushdo, 
është marramendës për atë që ka kryer paligjshmërinë!

Në fakt, lufta juaj aktuale është me qeverinë, 
pra Edi Ramën për paligjshmërinë e ndërtimeve 
pa leje, apo kryetarin e bashkisë Erion Veliaj?

Kush mendon se Erion Veliaj e ka bërë këtë pa lejen 
e Edi Ramës është thjesht “miop” për të parë të vërtetën 
e madhe se të gjitha këto investime oligarkësh janë me 
bekimin e të parit të qeverisë. Kjo nuk e zhvesh krye-
bashkiakun Veliaj nga përgjegjësia personale direkte 
për masakrën urbane në Tiranë, në qendër të Tiranës 
ndërkohë që prej vitesh nxjerr me gjithë lecka qytetarët 

e thjeshtë nga shtëpitë. Të gjithë i kujtojmë 
skenat e qarjeve masive të qytetarëve te 
zona e 5 Majit kur për interesin publik 
u mori shtëpitë që gjithsecili i kishte me 
leje dhe gjithë këtë procedurë e bëri pa 
rënë dakord më parë me qytetarët. Këta 
kanë arritur në pikën ku nën moton për 
“interes publik” të hyjnë në shtëpi, të 
nxjerrin jashtë prej leckash e të lënë në 
rrugë të madhe. Të tilla skena, i kemi 
parë në kohën e diktaturës kur shteti u 
merrte pronën qytetarëve. Po dhe aq faj 
nuk kanë përsa kohë që pinjollët e tyre, 
janë në pushtet sot. 

E gjithë kjo situatë zgjidhet me një 
votë masive kundër këtij regjimi të ri 
që po instalohet në vend. Nuk mund të 
legalizohet me votën e lirë të qytetarëve 
betonizimi i Tiranës; nuk mund të le-
galizohet me votën e qytetarëve prishja 
e Teatrit të vetëm Kombëtar për hir të 
interesave klienteliste. Nuk mund të 
legalizohet po ashtu edhe gjithë historia 
korruptive e kryebashkiakut të Tiranës 

me inceneratorin e Tiranës, për të cilën ai vetë ka 
firmosur, vulosur e vazhdon të paguajë. 

Ka shumë aksione korruptive në Tiranë që mbyl-
len e mbulohen në emër të punëve të mira. Opozita 
shqiptare ka përdorur mekanizmat e saj të kontrollit 
në parlament. Ka ngritur zërin në denoncime të 
herëpashershme. Është bashkuar me qytetarët për të 
dhënë shembullin e parë të revoltës. Por, në aksione të 
tilla të gjithë duhet të jemi bashkë. Eshtë e udhës që të 
kuptojë gjithsecili prej nesh se sa më shumë zgjatemi 
në debate tonat të brendshme, aq më shumë fiton ter-
ren korrupsioni e paligjshmëria që çon në pasurimin 
e këtyre pushtetarëve të babëzitur. Këta nga ana e 
tyre, po shtojnë katet pa leje të pushtetit të tyre njëlloj 
siç e lejojnë këtë tek oligarkët që mbështesin po vetë. 

“Këta kanë arritur në pikën ku nën 
moton për “interes publik” të hyjnë në 
shtëpi, të nxjerrin jashtë prej leckash 
e të lënë në rrugë të madhe. Të tilla 
skena, i kemi parë në kohën e diktaturës 
kur shteti u merrte pronën qytetarëve. 
Po dhe aq faj nuk kanë përsa kohë që 
pinjollët e tyre, janë në pushtet sot”
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2023
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I
ZGJEDHJET LOKALE

SI NDAHEN VOTAT 
PËR TIRANËN 
E SHQIPËRINË

9 muaj para 
zgjedhjeve, 
rezultatet e 
sondazheve japin 
një panoramë të 
përafërt se çfarë 
duan e nuk duan 
shqiptarët. Duket 
se mazhoranca 
nuk është aq e 
favorizuar përballë 
opozitës së 
fragmentarizuar. Por 
ka shumë qytetarë 
që janë skeptikë 
si për njërën apo 
tjetrën forcë politike. 
Sipas sondazhit 
të Zaloshnjes, 
(ekskluzivisht për 
Newsbomb.al), 
zhvilluar në 12 tetor, 
të fituar do të jenë 
ata kandidatë që 
do të bëjnë për vete 
elektoratin gri. Kur 
asnjë forcë politike 
nuk ka hedhur 
në fushë ndonjë 
kandidat potencial, 
qytetarët kanë 
një ide të përafërt 
sesi do të votojnë 
edhe në bazë të 
trashëgimnisë. Por 
në fund, gjithçka do 
të varet nga humori 
i pritshëm elektoral i 
vitit 2023.

Zgjedhjet vendore 2023 pritet të mbahen në maj 
të vitit të ardhshëm. Presidenti i Republikës 

Bajram Begaj ka filluar konsultimet me aktorët 
politikë në vend për të vendosur se kur do të 
zhvillohen këto zgjedhje. 

Katër vite më parë, zgjedhjet u zhvilluan në 30 
qershor 2019 dhe në to votuan rreth 26 përqind 
e popullsisë me të drejtë vote, ose 771,863 perso-
na. Duhet thënë se opozita e bojkotoi procesin e 
zgjedhjeve vendore dhe mbeti e papërfaqësuar 
në 61 bashki, një vendim që pati kosto të mëdha 
elektorale për të, e për këtë aksion të munguar 
politik, në unison kërkuan falje. 

Po si paraqiten të dhënat paraprake të votës së 
qytetarëve shqiptarë në këto zgjedhje të pritshme 
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Për kandidatin % Ekstrapolim i përafërt 
i banorëve të rritur

Socialist 29.5% 620,000
715,000

Ndoshta socialist 4.5% 95,000

Opozitar 29.0% 610,000
715,000

Ndoshta opozitar 5.0% 105,000

Asnjë prej tyre 32.0% 670,000 670,000

PAVARËSISHT SE NUK DIHEN EMRAT E 
KANDIDATËVE PËR KRYEBASHKIAKË, PËR 
ÇFARË KANDIDATI JENI I PRIRUR TË VOTONI?

SHQIPËRIA

PAVARËSISHT SE NUK DIHEN EMRAT E 
KANDIDATËVE PËR KRYEBASHKIAKË, PËR 
ÇFARË KANDIDATI JENI I PRIRUR TË VOTONI?

SOCIALIST/
NDOSHTA 
SOCIALIST 

OPOZITAR/
NDOSHTA 
OPOZITAR

ASNJË 
PREJ TYRE

34% 34% 32%

SHQIPËRIA

VETËM ATA QË JANË TË PRIRUR TË VOTOJNË

SHQIPËRIA

SOCIALIST/
NDOSHTA 
SOCIALIST 

OPOZITAR/
NDOSHTA 
OPOZITAR

50% 50%
vendore të vitit të ardhshëm. Newsbomb.al 
angazhoi sondazhistin Eduard Zaloshnja për të 
parë preferencat e shqiptarëve për kandidatët 
dhe partitë politike.

Gati 9 muaj para zgjedhjeve të pritshme ven-
dore, (të cilat besohet se do të mbahen në maj 
2023 sipas burimeve presidenciale), mazhoanca 
aktuale (PS) nuk duket e favorizuar. 

Skena politike shqiptare shfaqet tripolare, 
me 34% të shqiptarëve të sondazhuar që be-
sojnë sërish te mazhoranca aktuale; 34% të 
tjerë që besojnë te opozita dhe kandidatët e 
saj, dhe 32 përqind e shqiptarëve që janë ende 
të pavendosur për mënyrën sesi do të votojnë 
në zgjedhjet e ardhshme. 

TË DHËNAT E SONDAZHIT
Sondazhi u krye më 12 tetor, duke e 

shpërndarë linkun e pyetësorit nëpër bashki 
me 3000 SMS të rastësishme, në përpjestim me 
numrin e banorëve të tyre. Nga 3000 banorët 
e rastësishëm të këtyre bashkive që morën 
SMS-ve, e plotësuan pyetësorin 2285 prej tyre 
(853 banonin në Bashkinë Tiranë). 

Pyetja kryesore në sondazh ishte “Pavarë-
sisht se nuk dihen emrat e kandidatëve për 
kryebashkiakë, për çfarë kandidati jeni i prirur 
të votoni?” Të anketuarit kishin 5 opsione për 
t’u përgjigjur: 1-Socialist; 2-Ndoshta socialist; 
3-Opozitar; 4-Ndoshta opozitar; 5-Asnjë prej 
tyre. Një pyetje tjetër ishte se cilin nga tre 
liderat kryesore politikë preferojnë.

Gjithashtu, të anketuarit u pyetën për 
gjininë, moshën, vendbanimin (urban-rural), 
bashkinë ku banonin dhe për votën e tyre të 25 
prillit 2021. Në këtë mënyrë, u krijua mundësia 
për të kontrolluar nëse kampioni statistikor 
ishte i balancuar gjeografikisht, demografikisht 
dhe politikisht. Në fakt, kampioni rezultoi disi 
i zhbalancuar, dhe për këtë arsye, u ripeshua 
statistikisht, për ta përfaqësuar sa më mirë 
elektoratin shqiptar.

PRIRJA E VOTËS NË RANG KOMBËTAR 
PËR KRYEBASHKIAKËT E ARDHSHËM

Pavarësisht se nuk dihen emrat e kandidatëve 

për kryebashki-
akë, votuesit e 
thjeshtë e kanë 
një prirje para-

prake për të votuar 
për njërin apo tjetrin 

krah të politikës (apo 
asnjërin), në varësi të mënyrës sesi kanë 
votuar në të shkuarën dhe të humorit të tyre 
aktual elektroral. Kjo prirje paraprake mund 
të materializohet ose jo ditën e zgjedhjeve, në 
varësi të kandidatëve që përzgjedh secili krah 
përzgjedh dhe të soliditetit të koalicioneve që 
krijohen para zgjedhjeve. 

Sondazhi i Zaloshnjës tregon se elektorati 
shqiptar është ndarë paraprakisht pothuaj në 
tre pjesë të barabarta: 34% e banorëve të rritur 
janë të prirur të votojnë për kandidatë social-
istë (29.5% të vendosur); 34% janë të prirur për 
kandidatë opozitarë (29% të vendosur); 32% nuk 
duan të votojnë për asnjë kandidat. 

Nga një ekstrapolim i përafërt i kampionit 
kombëtar, rezulton se 34% e kampionit që 
është e prirur për të votuar majtas përfaqë-
son rreth 715 mijë banorë të rritur; 34% e 
kampionit që është e prirur për të votuar 
djathtas përfaqëson rreth 715 mijë banorë të 
rritur; 32% e kampionit që nuk don të votojë 
për asnjë kandidat përfaqëson rreth 670 mijë 
banorë të rritur.

PRIRJA E VOTËS NË BASHKINË TIRANË 
PËR KRYEBASHKIAKUN E ARDHSHËM

Në rang të bashkisë Tiranë, 31.4% e banorëve 
të rritur janë të prirur të votojnë për një 
kandidat socialist (29.4% të vendosur); 28.4% 
janë të prirur për një kandidat opozitar (24.5 
të vendosur); 40.2% nuk duan të votojnë për 
asnjë kandidat. 

Nga një ekstrapolim i përafërt i kampi-
onit të bashkisë Tiranë, rezulton se 31.4% 
e kampionit që është e prirur për të votuar 
majtas përfaqëson rreth 160 mijë banorë të 
rritur; 28.4% e kampionit që është e prirur 
për të votuar djathtas përfaqëson rreth 145 
mijë banorë të rritur; 40.2% e kampionit 
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SONDAZHI

Për kandidatin % Ekstrapolim i përafërt 
i banorëve të rritur

Socialist 29.4% 150,000
160,000

Ndoshta socialist 2.0% 10,000

Opozitar 24.5% 125,000
145,000

Ndoshta opozitar 3.9% 20,000

Asnjë prej tyre 40.2% 205,000 205,000

PAVARËSISHT SE NUK DIHEN EMRAT E 
KANDIDATËVE PËR KRYEBASHKIAK, PËR 
ÇFARË KANDIDATI JENI I PRIRUR TË VOTONI?

TIRANA

SOCIALIST/
NDOSHTA 
SOCIALIST 

OPOZITAR/
NDOSHTA 
OPOZITAR

ASNJË 
PREJ TYRE

31.4% 28.4% 40.2%

PAVARËSISHT SE NUK DIHEN EMRAT E 
KANDIDATËVE PËR KRYEBASHKIAK, PËR 
ÇFARË KANDIDATI JENI I PRIRUR TË VOTONI?

TIRANA

VETËM ATA QË JANË TË PRIRUR TË VOTOJNË

TIRANA

SOCIALIST/
NDOSHTA 
SOCIALIST 

OPOZITAR/
NDOSHTA 
OPOZITAR

52.5% 47.5%

Belsh 56.6% 43.4%
Berat 56.1% 43.9%

Bulqizë 46.2% 53.9%
Cërrik 59.4% 40.6%

Delvinë 52.9% 47.2%
Devoll 45.3% 54.7%
Dibër 41.4% 58.6%
Dimal 54.1% 45.9%

Divjakë 51.9% 48.1%
Dropull 55.0% 45.0%
Durrës 50.6% 49.4%

Elbasan 53.2% 46.8%
Fier 53.6% 46.4%
Finiq 55.9% 44.1%

Fushë Arrëz 46.4% 53.6%
Gjirokastër 52.7% 47.3%

Gramsh 61.2% 38.8%
Has 35.8% 64.2%

Himarë 60.0% 40.0%
Kamëz 41.9% 58.1%
Kavajë 47.7% 52.4%
Kelcyre 52.4% 47.6%

Klos 46.9% 53.1%
Kolonjë 54.3% 45.7%
Konispol 57.9% 42.1%

Korçë 49.0% 51.1%
Krujë 49.7% 50.3%

Kuçovë 56.6% 43.4%
Kukës 38.3% 61.7%
Kurbin 31.3% 68.7%
Lezhë 43.1% 57.0%

Libohovë 50.02% 49.98%
Librazhd 61.1% 38.9%
Lushnje 54.2% 45.8%
Maliq 53.3% 46.7%

Mallakastër 47.9% 52.1%
Malsi e Madhe 49.8% 50.2%

Mat 51.6% 48.4%
Memaliaj 57.2% 42.8%
Mirditë 39.3% 60.7%
Patos 54.9% 45.1%
Peqin 53.3% 46.7%

Përmet 58.1% 41.9%
Pogradec 49.9% 50.1%
Polican 66.4% 33.6%
Prrënjas 54.3% 45.7%

Pukë 56.5% 43.5%
Pustec 57.4% 42.6%

Roskovec 53.1% 46.9%
Rrogozhiëe 54.8% 45.2%
Sarandë 52.9% 47.1%
Selenicë 61.0% 39.0%
Shijak 53.8% 46.2%

Shkodër 38.8% 61.2%
Skrapar 54.0% 46.0%
Tepelenë 60.4% 39.6%
Tiranë 52.8% 47.2%
Tropojë 32.3% 67.7%

Vau i Dejes 50.1% 49.9%
Vlorë 60.1% 39.9%
Vorë 56.4% 43.7%

SHQIPËRIA 50.9% 49.1%

PË

R CILIN
 NGA KËTA POLITIKANË KENI OPINIONIN M

Ë POZITIV?

ASNJË 
NGA KËTA EDI RAMA

34.0% 39.5%
SALI BERISHA

22.0%ILIR META

4.5%

Ekstrapolim 
i përarfërt

830,000

462,000

95,000

714,000

Bashkitë  PS+PSD P. Opozitare Bashkitë  PS+PSD P. Opozitare

SINORET ELEKTORALE TË 25 PRILLIT 2021

që nuk don të votojë për asnjë 
kandidat përfaqëson rreth 205 
mijë banorë të rritur.

SI U NDANË VOTAT E 
25 PRILLIT TË VJETSHËM NË 

SECILËN NGA 61 BASHKITË 
Në zgjedhjet parlamentare të 

Prillit 2021, votat në rang vendi u ndanë 
pothuaj përgjysëm mes partive mazhor-
itare (PS+PSD) dhe partive opozitare (PD, 
LSI, PDIU, PAA, PR, Vetëvendosje, etj. 
etj.). Sidoqoftë falë ndarjes territoriale, 
PS+PSD morën mbi 50% të votave të 
atyre që morrën pjesë në zgjedhje në 
territorin e plot 42 bashkive, nga 61 
gjithsej. Që partitë opozitare të kenë 
shans ta përmirsojnë këtë bilanc 
negativ në zgjedhjet lokale, duhet 
të dalin me kandidatë të përbashkët 
dhe të marrin më shumë vota se sa morën 
vjet në prill…

CILIN NGA TRE LIDERAT KRYESORE 
POLITIKË PREFEROJNË SHQIPTARËT 

Nga përgjigjet e pyetjes mbi preferencat 
ndaj liderëve kryesorë, shihet që jo të gjithë 
ata preferojnë Ramën (39.5%) janë të prirur të 
votjnë kryebashkiakë socialistë (vetëm 34% e 
kishin këtë prirje). Nga ana tjetër, Berishën dhe 
Metën i preferojnë më pak (26.5% gjishtej) se 
sa janë të prirur të votojnë për kryebashkiakë 
opozitarë (34% e kishin këtë prirje). 
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PË

R CILIN
 NGA KËTA POLITIKANË KENI OPINIONIN M

Ë POZITIV?

NATYRA OFRON PRODUKTET MË TË MIRA!

Erzeni gjithnjë përpiqet që të ruaj shijen e vertëtë 
të produkteve të qumështit, që ju të shijoni çdo ditë 
pasuritë e natyrës.Zgjedhja perfekte është Kosi i 
pijshëm Erzeni! 

Ky produkt është i pasur me lëndë ushqyese dhe 
ka përfitime të panumërta shëndetësore.  Është një 
burim i mrekullueshëm i proteinave dhe kalciumit. 
Ai gjithashtu përmban vitamina të kompleksit B, 
fosfor, kalium dhe magnez. Përmirëson metabolizmin 
dhe siguron ndjenjën e ngopjes. Kosi është një nga 
produktet e bulmetit, më i miri për personat me diabet. 
Të dhënat kanë treguar se konsumimi i kosit ekuilibron 
sheqernat në gjak dhe parandalon sëmundjet e zemrës 
përmes probiotikëve që përmban. 

Kosi i pijshëm është i përgatitur me qumësht të freskët 
lope, përzgjedhur me kujdes prej fermave më të mira 
blektorale në vend. Është i standartizuar me 2.8 % 
yndyrë, i homogjenizuar, pasterizuar në temperaturë 

92 gradë C/5 minuta. I gjithë procesi kryhet në cikël të 
mbyllur të automatizuar dhe i kontrolluar nga software, 
duke mos lejuar asnjë mundësi kontaminimi apo 
gabimi njerëzor. Kosi i pijshëm është i përpunuar sipas 
kërkesave të standartit ushqimor të shtetit shqiptar. 
Fermentuar me baktere të gjalla lactike, lactobacillus, 
bulgaricus dhe streptocopus thermofilus. Ky produkt 
duhet të ruhet në frigorifer në tempetaturë 2-6 gradë 
C e te mos ekspozohet nën rrezet e diellit.

Cilat janë vlerat ushqimore të tij?

 >  Përmirëson intolerancën ndaj laktozës,
 >  Kuron sëmundjet inflamatore të zorrëve,
 >  Përmirëson sistemin imunitar të trupit, 
 >  Ndihmon në parandalimin e osteoporozës

Kur kërkon kos të shijshëm e të shëndetshëm Kosi 
i pijshëm Erzeni është opsioni i vetëm më i mirë. I 
përpunuar me kujdes dhe mjeshtëri ky produkt nuk 
duhet t’i mungojë dietës dhe tryezës suaj. 
ERZENI, forca e natyrës çdo ditë pranë jush! 

Kosi i pijshëm Erzëni
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 | Nga OLA XAMA

Imazhi i parë që të shfaqet në mendje kur lakohet 
fjala bankë është ai i parave. 

Kur thua pastaj bankë qëndrore, fjala vjen 
Banka e Shqipërisë, Banka e Anglisë, Rezerva 
Federale apo Banka Qëndrore Europiane, imazhi 
bëhet më antik, vlera monetare që perceptohet 
nga publiku nuk ka të bëjë më me modernen e 
bankave tregtare, dhe në trashëgiminë e memories 
figura që shfaqet lidhet më shumë me thesarin, 
lingotat e arit dhe misterin që veshin ndërtesat 
nga ku hyjnë e dalin zyrtarët e tyre. 

Trekëndëshi që krijohet në mendjen njerëzore 
është ai i parasë, pushtetit dhe misterit. Por si janë 
brinjët e tij në Shqipëri? Për t’a kuptuar këtë duhet 
që pikë së pari të vendosim të zbërthejmë disa të 
panjohura në mënyrë që gjykimi për autoritetin 
e Bankës Qëndrore të bëhet realist dhe të hedhë 
poshtë mitizimin e bërë në vite. 

1.E para ka të bëjë me pavarësinë e Bankës së 
Shqipërisë. Banka qëndrore është një institucion i 
pavarur, por që me ligjet dhe mënyrën e emërimit të 
antarëve të Këshillit Mbikëqyrës dhe Guvernatorit 
është tërësisht i varur nga politika. Pavarësia nuk e 
amniston nga llogaridhënia, pasi 
benefitet që i jep ligji gëzohen nga 
të drejtat që qytetari i ka dhënë 
institucionit. 

2.Banka e Shqipërisë nuk merr 
para nga buxheti, por i krijon 
vetë të ardhurat e saj. Një pjesë e 
tyre realizohen nga operacionet 
e parasë dhe kredive të njëditore 
që u jepen institucioneve finan-
ciare, dhe një pjesë nga interesi 
i rezervave të saj. Banka duhet 
të mbajë rezervë valutore dhe 
rezervë ari për të amortizuar 
goditjet dhe për të garantuar 
qëndrueshmërinë financiare të 
vendit në raste krizash. Me këto 

para, mbulohen shpenzimet e bankës, tepricat 
transferohen në buxhetin e shtetit. 

3. Banka e Shqipërisë garanton inflacionin 
dhe ka një regjim të lirë të kursit të këmbimit. 
Inflacioni nuk duhet të jetë as më i lartë dhe as 
më i ulët se objektivi që vendoset. Nëse kjo nuk 
arrihet instruementi që ka në dorë, është politi-
ka monetare përmes rritjes apo uljes të normës 
bazë të interesit. 

4. Banka Qëndrore mbikëqyr dhe rregullon 
sistemin bankar. Garanton shëndetin dhe konkur-
rencën brenda sektorit, mbron depozitat në banka 
dhe vendos rregulla për dhënien e kredisë. Merr 
kontrolle në sistemin bankar dhe financiar për të 
siguruar që paratë e depozituesve janë të sigurta 
dhe kredia e dhënë nga paratë e tyre është bërë 
sipas standardeve. 

SI ËSHTË DEFORMUAR MISIONI I BANKËS 
Në sytë e publikut Banka e Shqipërisë është 

parë ndër vite si një institucion që ofron vende 
pune të sigurta e me paga të larta, dhe si një fab-
rikë që prodhon para për ekonominë shqiptare. 

QË SHPARTALLUAN FINANCAT
SEKRETET “ME HUMBJE”
BANKA QENDRORE

GODINA E ISH-HOTEL DAJTIT NË RIKONSTRUKSION
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Kur thua “Banka e Shqipërisë” në mendje të vijnë paratë dhe pushteti. Eshtë 
luks të punosh në zyrat e bankës, e akoma më tepër të përfitosh nga lehtësitë 

e saj. Por vitin e kaluar, për herë të parë, Banka e Shqipërisë rezulton me humbje. 
E në vend të marrë masa që të minimizojë humbjen, shton personelin e benefitin, 

si të jetë një “qyp” mjalti për të mbledhur “bletët” e influencuesve më të mëdhenj të 
këtij vendi të varfër; Përpos kësaj, shtohet kosto e rikonstruksionit të godinës së ish-
Hotel Dajtit, me një procedurë skandaloze tenderi, ku firma italiane fituese, shpalli 

falimentin në Itali. Dy institucione të rëndësishme e të pavarura, Prokuroria e Kontrolli 
i Lartë i Shtetit, dështuan të publikonin raportet e tyre. Çfarë fshihet pas këtyre 

sekreteve të institucionit që ruan paratë e shqiptarëve???

Vëmendja për rrogat e mira, shpenzimet e luksit 
dhe mënyrën e menaxhimit të buxhetit, kulmuan në 
nisje të madatit të dytë të guvernatorit Ardian Fullani. 

Deputetë të opozitës (PS në atë periudhë) dhe 
gazetarë filluan të denonconin me dokumen-
ta se si paratë e bankës shkonin për evente, 

festa, darka dhe madje financuan ngritjen e 
një skuadrave sportive: një Ekip Volejbolli për 

ferma dhe një Basketbolli për meshkujt të cilët 
garonin në shtete të ndryshme me bileta dhe 

dieta të paguara nga Banka Qendrore.  
Banka e Shqipërisë u akuzua nga opozita 

edhe për financimin e blerjes të godinës të 
ish-Hotel Dajtit për 30.4 milion euro, operacion 

që u konsiderua si një ndihmë që po i bëhej bux-
hetit në kushtet e mbetjes të arkës së shtetit bosh. 

Në brendësi të këtyre akuzave ka dhe disa të 
vërteta të cilat janë të pakontestueshme edhe sot. 
Niveli i pagave në këtë institucion është më i lartë 
krahasuar me nivele të tjera të nëpunësve të admin-
istratës publike. Paga mujore e guvernatorit arrin 
deri në 8.7 milion lekë të vjetra, ndërsa drejtorët e 
departamenteve dhe specialistët e lartë paguhen 
mes nivele 4 dhe 3 milionë lekë. Dietat dhe trajni-
met jashtë vendit janë të pakursyera, dhe po ashtu 
edhe kushtet e punës dhe pushimet vjetore. Një 

tjetër medalje e benefiteve të punonjësve 
është trajtimi me kredi të buta i stafit, ku 

norma e interesit është më e ulët edhe 
se ajo për kreditë që garanton shteti 

për të pastrehët. 
Të gjitha këto e kanë bërë bankën 

qëndrore një nga institucionet më 
të dëshiruara për të punuar jo 

vetëm për të sapodiplomuarit 
dhe punonjësit e bankave 
tregtare, por dhe për fëmi-

jët e zyrtarëve të lartë. 
Fëmijët e deputetëve, 
ministrave, të afërm 

të drejtuesve të rëndë-
sishëm të shtetit e kanë 

gjetur gjithmonë derën e 
hapur në këtë institucion. 

ARDIAN FULLANI GENT SEJKO

FAKSIMILE E 
RREGULLORES 
SË PROKURIMEVE 
NË BANKËN E 
SHQIPËRISË 
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Nëse në bankat e nivelit të dytë investimet në te-
knologji kanë reduktuar numrin e stafit, në bankën 
qëndrore ka ndodhur e kundërta. Numri i personelit 
është rritur në 609 persona në fund të vitit që shkoi, 
duke u shtuar me 105 punonjës vetëm gjatë mandatit 
të guvernatorit Gent Sejko. 

Shpërblimet me vendin e punës nuk janë të vetmet 
që gostisin politikanët dhe grupet e interesit. Një thes 
të madh me para mban dhe fondi i prokurimeve, ku 
për shkak të një rregullore të vjetër që vazhdon të 
jetë në fuqi dhe sot, ofertat bëhen akoma me zarf 
dhe fituesin e shpallur e di vetëm një rreth i mbyllur. 

Sfidat e medias për të treguar në disa raste fituesin 

e një tenderi nuk e 
kanë tunduar asn-

jëherë institucionin 
për të shpallur kom-

panitë fituese. Më konk-
retë kanë qenë edhe ven-

dimet e Komisionerit për 
të Drejtën e Informimit, i 

cili ka urdhëruar dhënien 
e informacionit, por dhe në 

këtë rast zbulimi i fituesit është 
refuzuar. 

“Nga praktikat e administru-
ara nga Komisioneri, konstatohet 

se qëndrimi i mësipërm është i 
përsëritur nga Autoriteti Publik 

edhe pse Zyra e Komisionerit ka 
krijuar një praktikë të konsoliduar 

përmes vendimmarrjeve për raste të 
ngjashme, vendimmarrje të cilat kanë mbetur në 
fuqi edhe nga Gjykata Administrative e Shkallës 
së Parë Tiranë”, konstaton Komisioneri për 
të Drejtën për Informim, i cili ka ndëshkuar 
me gjobë Koordinatorin e Bankës Qëndrore. 

Banka ka pranuar të paguajë gjobën, por 
të mos tregojë fituesin e tenderit. Konkluzi-
oni? Pagat e larta, trajtimet dhe benefitet në 

vendin e punës nuk janë tregues të rritjes së 
integritet apo uljes së korrupsionit dhe nepotizmit. 

NJË HISTORI SI AJO E “TENDERIT TË UNAZËS” 
Në verën e këtij viti shpërtheu një investigim që 

tregonte me dokumenta mënyrën se si një kompani 
private kishte vjedhur emrin e një firme italiane dhe 
po kryente punimet për rikonstruksionin e ish-Ho-
tel Dajtit. Ngjarja është e krahasueshme me atë të 
tenderit të “Unazës së Madhe” por me një dallim 
teknik se nëse te “Unaza” arka e shtetit shpëtoi dhe 
nuk dha para, në këtë të godinës Dajti, paratë janë 
dhënë dhe vazhdojnë të jepen. 

Në fundin e vitit 2016, Banka e Shqipërisë shpalli 
në gazetën britanike Financial Times njoftimin 
për të ftuar kompanitë ndërkombëtare të merrnin 
pjesë në tenderin për rikonstruksionin e një prej 
godinave ikonike te Shqipërisë, Hotel Dajtin. Blerja 
e godinës u realizua në vitin 2010, gjatë periudhës 
së guvernatorit Fullani për 30.4 milion euro në një 
prokurim të drejtpërdrejtë me shtetin. 

Disa muaj më vonë Banka e Shqipërisë zgjodhi dhe 
studion e projektimit për të rikonstruktuar hotelin dhe 
për të kthyer dhomat dhe hollin e poshtëm në ambiente 
për zyra. Tashmë ishte radha që të fillonin punimet. 

Tenderi u vendos të bëhej i kufizuar. Sekreti sipas 
organeve kompetente të bankës qëndronte në faktin se 
ndërtesa klasifikohej “Monument Kulture” dhe gjendja 
e amortizuar e saj kërkonte makineri të veçanta për 
të kryer punimet. Për këtë shkak ftesa për kompanitë 
që kishin interes të kryenin punimet u bë në gazetë 

FAKSIMILE E 
EKSTRAKTIT 
TË 
KOMPANISË 
ITALIANE KU 
TREGOHEN 
PRONARËT 
QË NUK 
KANË LIDHJE 
ME MARTINA 
LORENZETTO
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Kompania nis punimet për rikonstruksionin e 
Hotel Dajtit në këtë vit. Më parë në kantier kishte 
punuar edhe firma AD-STAR në pronësi të Alfred 
Çomos, i cili kishte vetëm 10% të pjesëmarrjes në 
konsorciumin fitues, por kjo nuk e kishte penguar 
që të kryente pjesën më të madhe të punimeve.

Firma “C.F.G. Construzioni Generali sh.p.k” ka marrë 
kontratën e punimeve me bankën në kundërshtim të plotë 
me ligjin shqiptar, që thotë se firma fituese e tenderit në 
çdo rast duhet të hapë degë, ose filial në Shqipëri.

Për herë të parë Banka e Shqipërisë ka rezultuar 
me humbje financiare në vitin 2021. Rezulta-

ti negativ ishte 2.5 milion euro, ndërsa humbja 
gjithëpërfshirëse 15.8 milion euro. 

Të ardhurat e saj realizohen nga komisione që u 
vendosen bankave tregtare për përdorimin e siste-
meve, kreditë njëditore që u jepen institucioneve 
financiare, interes nga depozitimi i rezervave valutore 
dhe të arit dhe përqindjet që mban për emetimin e 
bonove dhe obligacioneve të qeverisë. 

Shpenzimet vjetore të bankës shkojnë në paga për 
punonjësit, sistemi sigurie, printim dhe mirëmbajtje e 
kartmonedhave, mirëmbjajtje e godinave, qira, zyra, 
karburant, bojë, letra. Çfarë tepron transferohet në 
buxhetin e shtetit.  

10 vjet më parë fitimet që banka qëndrore dër-
gonte në buxhetin e shtetit arrinin deri në 40 milion 
euro, por më pas në vite ky fitim është reduktuar në 
11.5 milion euro në vitin 2019, 4.7 milion euro gjatë 
pandemisë, ndërsa për këtë vit banka qëndrore nuk 
ka derdhur fitim pasi ka dalë me humbje. 

Goditja kryesore ka ardhur për shkak të rënies 
së interesave që paguhen në Bankën Qëndrore Eu-
ropiane ku mbahet rezerva valutore. Nëse më parë 
nga kjo rezervë fitoheshin para, tashmë interesat 
negative kanë bërë që Banka të paguajë 10 milion 
euro për mbajtjen e 4.8 miliard euro rezervë. Në 
rënie janë dhe të ardhurat nga investimet në kreditë 
njëditore që u jepen bankave tregtare duke patur 
si shkak uljen e normave të interesit. 

Por përballë kësaj tabloje, shpenzimet bankës 
qëndrore nuk janë ulur, por përkundrazi janë rritur. 
Numri personelit është rritur nga 504 në vitin 2013 
në 609 sot, ku shtesa vjetore për këto paga është 
1.2 milion euro më shumë. Në total punonjësit e 
bankës kanë marrë 25 milion euro kredi të butë, ku 
vetëm gjatë vitit 2021 është disbursuar 1.5 milion 
euro kredi e re për stafin. 

Faturë të lartë Banka Qendrore paguan edhe për 
rikonstruksionin e ish-Hotel Dajtit. Në vitin 2021 u 
shpenzuan 5.6 milion euro për rikonstruksionin e 
godinës, por në konstrast me këtë tablo, kompania 
e cila po kryen punimet për këtë ndërtesë, “C.F.G 
Construzioni Generali sh.p.k” ka rezultuar me 1 milion 
euro fitim, ku 500 mijë euro është ndarë si divident 
për aksionerin e vetëm Halim Saliu. 

BANKA E SHQIPËRISË 
ME HUMBJE 

FAKSIMILE E EKSTRAKTIT TË 
KOMPANISË CGF NË SHQIPËRI

ndërkombëtare, 
por lista se cila prej tyre do të 
jepte ofertë financiare, u bë nga Banka. 

Fituese u zgjodh kompania italiane “C.F.G. 
Construzioni Generali s.p.a”, dhe Ad-Star sh.p.k. e 
cila ofroi 16 milion euro për të kryer punimet, por 
emri asnjëherë nuk u njoftua publikisht pavarësisht 
instimit dhe këmbënguljes të medias. 

Banka tha se fituesi konsiderohej “sekret bankar” 
deri në momentin e firmosjes së kontratës. Nisur 
nga denoncimet e shumta të medias, Prokurori i 
Tiranës Endrit Bimi hap një hetim kryesisht për 
këtë çështje, por hetimi u mbyll më shpejt sesa u hap 
dhe nuk u konstatuan elementë të veprës penale. 
Prokuroria verifikoi nëse procedura e tenderit duhej 
apo jo të ishte sekrete, pasi rregullorja e prokurimit 
në Bankën e Shqipërisë nuk lejon tender të kufizuar 
mbi vlerën 125 mijë euro. 

Raportet e vëna në dispozicion nga Banka për 
kushtet e veçanta teknike të godinës për shkak të 
vlerave arkitektonike dhe një akt-kosntatim për 
gjendjen e rënduar nga kompania që pastronte 
fasadat e xhamave të ndërtesës, mjaftuan për t’a 
kosnideruar procedurën të rregullt. 

Një vit më vonë, në qershor 2018, kompania ital-
iane “C.F.G. Construzioni Generali s.p.a” depoziton 
në Gjykatën e Romës kërkesën për nisjen e proce-
durave të falimentit. Nga ana e Bankës së Shqipërisë 
nuk ndodh asnjë veprim për të prishur kontratën. 

Në shtator vjen në Shqipëri një shtetase italiane 
banuese në Milano, Martina Lorenzetto për të reg-
jistruar një firmë me emrin “C.F.G. Construzioni 
Generali s.p.a sh.p.k”. E gjithë pronësia i takonte 
Lorenzettos dhe kapitali i shoqërisë ishte 1 mijë 
lekë. Me të njëjtin çmim Lorenzetto ia shet në vitin 
2020 kompaninë, Halim Saliut, i cili më herët kishte 
qënë i punësuar pranë të njëjtës firmë si punëtor 
përgjegjës për kantierin. 
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5 VJET NDËRTIM, 
BANKA E SHQIPËRISË PAGUAN QIRATË 

Ish- Hotel Dajti qëndron i mbuluar 
nga një mur i veshur me banera të 
cilët tregojnë ambientet e reja të 
godinës që do të përshtat-
en për zyra për Bankën 
Qëndrore, të projektu-
ara nga arkitekti Marco 
Petreschi. Projekti synon 
të ruajë pjesën historike të 
stilit të ndërtesës, për vetë 
famën që ka patur hoteli 
dikur, si një nga më të mirët 
në Ballkan, ndërsa në hollin 
e tij është menduar krijimi i një 
muzeu, i cili do të jetë i hapur për 
vizitorët.

Tabela për punimet e ish-Hotel 
Dajtit tregon emrin e projektuesit dhe 
skuadrën që ka ndihmuar në hartimin 
e tij, por pa dhënë një tabelë për afatet 
e ndërtimit, datën e fillimit, fondin në 
dispozicion dhe emrin e kompanisë që 
kryen punimet,një procedurë standarde që 
zbatohet në të gjithë kontratat publike. 

Fondi me vlerë 16 milion euro për rikon-
struksionin e ndërtesës ka patur debate edhe 
brenda vetë Bankës Qëndrore. Sipas dokumentave 
të hetimit që nisi Prokuroria e Tiranës, konstatohet 
se vlera e punimeve fillimisht u vendos 2.39 miliard 
lekë, dhe pas kërkesës nga komisioni i prokurimit 
është ulur në 2.16 miliardë lekë. 

“Procedura e hartimit të fondit rezulton të jetë 
realizuar duke iu kërkuar ofertë 7 shoqërive që 
kishin shprehur interes në garë, të cilat kanë ofruar 
në intervalin nga 19 milion euro në 27.6 milion euro. 
Gjithashtu në përcaktimin e fondit është referuar 
në çmimet e manualit të ndërtimit nga Sektori 
Teknik dhe kosto e projektit ka dalë rreth 16.9 milion 
euro. Fillimisht procedura është vlerësuar për 19.9 

GODINA E ISH-HOTEL DAJTIT NË RIKONSTRUKSION

milion euro (me kursin e 
këmbimit të sotëm) dhe pas 

kërkesës së Entit Prokurues 
preventivi është rishikuar me ulje 

në 18 milion euro.” thuhet në dosjen 
hetimore të prokurorisë.

 Rregullorja për prokurimin e lejon bankën 
që të përdorë edhe vlerësimin e kompanive pri-

vate në studimin e tregut për përcaktimin e fondit 
limit, por kërkon të vlerësohet edhe praktika e 
mëparshme e institucionit për objekte prokuri-
mi të ngjashme dhe të merren si bazë çmimet e 
publikuara nga Instituti i Statistikave. 

“Nuk mundet kurrsesi që fondi limit të përcakto-
het nga kompanitë pasi kemi të bëjmë me një konflikt 
të hapur interesi dhe as të kombinuar. Duhet të 
shërbejë tërësisht kodi i ndërtimit i institucioneve 
publike dhe jo vlerësimi nga subjekte që janë të 
përfshira në garë” sqaron Selami Xhepa. 

FAKSIMILE E DOKUMENTIT  
TË GJYKATËS SË 
ROMËS QË KANË 
NISUR PROCEDURAT E 
FALIMENTIT TË FIRMËS 
FITUESE TË TENDERIT
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“Ka një manual çmimesh, të gjithë tenderat që 
zhvillohen në Shqipëri duhet të mbështeten mbi 
këtë manual, dhe do një punë studiuese shumë të 
madhe. Nëse e vendos një kompani e huaj çmimin, 
si e vendos çmimin? Ku e mori çmimin dhe pa në 
detaje kërkesat për objektin? Fondi limit është zemra 
e manipulimit që bëhet në të gjithë këto procese” 
thotë inxhinieri Arben Meçe. 

“Fondi limit kalkulohet, volum shumëzim vlerë. 
Këta dhe në volum shtojnë vlera dhe në çmim shto-
jnë vlera dhe nxjerrin një fond që ka pikëpyetje të 
mëdha dhe në çdo rast kur ka një proces korruptiv, 
investigimi duhet të nisë nga fondi limit. Si doli ai? 
Sot manuali përdoret si referencë e detyrueshme 
ligjore për përllogaritjen e fondit limit”, shton Meçe. 

Sipas dokumentave të dorëzuar nga Banka e 
Shqipërisë në Këshillin Kombëtar të Territorit, 
sipërfaqja që do të rikonstruktohet për godinën e 
ish-Hotel Dajtit është 10.574 m2, nga afro 14 mijë m2 
që ishte sipërfaqja e rikonstruksionit të godinës 
qëndrore të bankës. Edhe pse me një sipër-
faqe më të madhe, godina qëndrore ka 
kushtuar 12 milion euro, 6 milion euro 
më pak se ish-Hotel Dajti. 

“Po të jetë për zyra, kostot e ndër-
timit dhe investimit në këtë objekt 
duhet t’a krahasoni me kostot e 
ndërtimit dhe investimit që janë 
bërë në objekte analoge. Zakon-
isht për ndërtesa shtetërore 
sipas çmimit të Entit Kombëtar 
të Banesave ndërtimi për metër 
katror kushton 40 mijë lekë, por 
për ndërtime që kërkojnë siguri 
më të lartë mund të jetë dhe më 
e shtrenjtë. Por një fond me vlerë 
18 milion euro është me të vërtetë 
një luks në ndërtimin që do të kenë 
kërkuar, nëse nuk është gjë tjetër” sqaron 
inxhinieri Meçe. 

Sipas llogaritjeve, kosto ndërtimore 
për metër katror për rikonstruksionin 
e ish-Hotel Dajtit është 1700 euro/m2, 
kundrejt 860 euro/m2 të godinës qëndrore të bankës 
dhe 700 euro/m2 që është mesatarja e çmimeve për 
ndërtim të godinave me cilësi të lartë. 

“Për një ndërtim cilësor është 700 euro m2 kosto 
e ndërtimit. Por gjithsesi nuk mund të përcaktohet 
kosto e ndërtimit pa parë se çfarë duhet të ndërtohet 
dhe pa parë preventivin”, shton Meçe.

Por pavarësisht kostove të larta për blerjen dhe 
rikonstruksionin e godinës, ndërtesa e Hotel Dajtit 
është ende e papërfunduar dhe 2 vjet në shkelje të afatit. 

Marrja me qira e ambienteve të tjera për akomodi-
min e stafit i kushton bankës rreth 300 mijë euro në vit, 
ndërsa shpenzimet ekstra nga moszbatimi në kohë i 
afatit të punimeve i çojnë kostot shtesë në 600 mijë euro. 

Publikimi i kësaj afere fillimisht nga Birn, nuk 
pati reagime të shumta në publik, madje as nga vetë 
opozita, e cila në mars të këtij viti bashkoi votat 
bashkë me LSI dhe PS për t’i dhënë një mandat të 
dytë guvernatorit. Shkelja e ligjeve dhe rregullores 
të bankës për prokurimet po mban në heshtje dhe 
autoritetet hetimore të drejtësisë së re. Çështja, njësoj 

si ajo e blerjes së godinës dhe vjedhjes së parave të 
thesarit do të mbyllet në dhomat e errta të sekreteve 
të bankës dhe arkivës të pluhurosur të prokurorisë. 

KOHA FULLANI DHE POST-FULLANI 
Kritikat e medias apo denoncimet e opozitës për 

shpenzimet e luksit, mungesën e transprencës dhe 
cënimit në disa raste të pavarësisë institucionale të 
Bankës së Shqipërisë, nuk arritën të trondisin asn-
jëherë pozitat e guvernatorit Fullani në krye të saj. I 
bekuar me një mandat të dytë 7-vjeçar, guvernatori 
vijoi i qetë detyrën edhe pas tranzicionit të pushtetit 
në vitin 2013 - derisa një ditë, siç e tregoi dhe vetë në 
seancën gjyqësore, “erdhi një rrufe në qiell të hapur”, 
duke iu referuar vledhjes së 716 milion lekëve (7 milion 
USD) të thesarit të bankës qëndrore. 

Ngjarja e vjedhjes në Bankën e Shqipërisë 
kaloi ditët e para të korrikut 2014 si një lajm 
sporadik në mediat vendase të cilat fillim-
isht nuk i kushtuan vëmendje të madhe.

Loja do të hapej disa ditë më vonë, kur 
dyshimet se shuma e parave që mungonin 

ishte më e madhe. Në verën e nxehtë të 
atij viti zyrtarë të Partisë Socialiste, 

tashmë në pushtet dhe media të 
ndryshime kërkuan zbardhjen e 
ngjarjes dhe marrjen e përgjegjë-
sive personale të kreut të bankës.

Rrëzimi i Fullanit pati disa ak-
torë, ku më të rëndësishmit ishin 
Erjon Braçe si kryetar i Komisionit 
të Ekonomisë, Ermelinda Meksit, 
anëtare e Këshillit Mbikëqyrës 
të Bankës, e vetmja që kërkoi 
shkarkimin e tij dhe sigurisht 

prokurorit që nisi hetimet për këtë 
çështje Ramadan Troci. 

Këshilli nuk pranoi shkarkimin 
e guvernatorit dhe as ngritja e një 

komisioni hetimor nga Braçe nuk dha 
efekte për largimin e tij nga detyra. Pavarë-

sia institucionale e Bankës ishte në dorën e 
bordit të saj, të cilët nuk pranuan distancimin nga 

guvernatori deri në mbrëmjen e arrestimit të tij. 
Mesnatën e asaj dite, Këshilli Mbikëqyrës u mblodh 

për të shkarkuar nga posti Ardian Fullanin, vendim që 
u pasua edhe nga një votim në Kuvendin e Shqipërisë. 

Tashmë Banka e Shqipërisë ndodhej përpara 
një krize të madhe reputacionale: 716 milion lekë 
mungonin nga thesari dhe nuk kishin shpresë të 
rikuperoheshin pasi ishin deklaruara të humbura 
në baste, lajmet për keqmenaxhimin dhe shpenzimet 
e larta ishin të përditshme në media dhe së fundi, 
një guvernator i arrestuar. 

Bankat janë institucion besimi. Individët i be-
sojnë një kontrate me një palë private për të lënë 
paratë e tyre. Garantori se paratë do të kthehen dhe 
nuk preken është Banka Qëndrore, e cila mbikqyr 
sistemin bankar. Banka Qëndrore vendos rregulla 
se sa duhet të jetë kapitali i bankave, sa para duhet 
të mbahen rezervë në rast goditjesh që do të marrë 
sektori bankar dhe si duhet të jenë rregullat për 
dhënien e kredisë bankare në mënyrë që paratë të 
kthehen, sepse në fund të fundit ato janë kursime 
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INVESTIGIMI

të qytetarëve shqiptarë. 
Detyra e Kuvendit ishte gjetja e një guvernatori 

konsensual dhe me reputacion të mirë. 
42 kandidatura u paraqitën për pos-

tin e kreut të Bankës Qëndrore 
në thirrjet që hapi Presi-
denca që kishte të drejtën 
për të propozuar emrin e 
guvernatorit. Tashmë kon-
sensusi duhej të formohej 
brenda trekëndëshit Presi-
dent-Qeveri-Kuvend (PD-PS-
LSI).  Presidenti do të dekretonte 
emrin dhe Kuvendi duhet të jepte 
votat për kalimin e kandidaturës. 

Mëngjesin e një të diele Presiden-
ti Bujar Nishani dekretoi për guver-
nator zv/drejtorin e Përgjithshëm të 
bankës Societe Generale. Gent Sejko 
nuk njihej deri atë ditë as në rrethin 
politik dhe as në atë mediatik. Kurriku-
lumi i tij fliste për një eksperiencë të gjatë 
në sistemin bankar, i edukuar në Shqipëri 
dhe i specializuar më pas në perëndim, puna 
e tij tregonte për një përvojë të dedikuar në 
sektorin privat. Shumë zëra thonin se ai ishte i 
ri për të drejtuar një institucion të një rëndësie 
të veçantë siç është Banka e Shqipërisë, por të 
tjerë mendonin se mbase tashmë kishte ardhur 
koha për t’i dhënë fund politikës dhe drejtuesve të 
vjetër e për të vendosur një të ri teknik të papërlyer 
në poste të mëparshme të administratës. 

Fjalimi që mbajti përpara Komisionit të Ekono-
misë gjatë prezantimit të kandidaturës për guver-
nator nuk ishte më i miri mes kandidatëve, por më 
i forti i karrierës së tij. 

Edhe pse i kujdesshëm për folur për rokadën 
që duhej në bankë, nga pyetjet e deputetëve Sejko 
pranoi fenonomenin e “shitjes” së kredive nga 
bankat, fenonomen që buronte nga keqmenaxhimi 
i drejtuesve të bankave tregtare dhe që kishte çuar 
një të katërtën e protofolit të kredisë në hua me 
probleme. 

“Do filloja me transparencën dhe përgjeg-
jshmërinë ndaj publikut dhe parlamentit. Synoj 
rikuperimin e dëmit të imazhit të Bankës së 
Shqipërisë dhe rikthimit të besimit të publikut në 
këtë insitutcion si model i profesionalizimit”, u 
zotua Sejko në 2015-n. 

Për vjedhjen e parave, ai premtoi të zbardhë deri 
në fund ngjarjen dhe për të vlerësuar nëse shuma 
e humbur ishte ajo e deklaruar apo më e madhe. 

“Do të ishte një nga prioritetet e mia parësore 
rikthimi i parave në arkën e Bankës së Shqipërisë, 
për të mos thënë i pari fare për të vlerësuar. Për të 
parë dokumentet, pasqyrat finaniciare, për të bërë 
iventarizim, dokumentat e iventarizimit të humbjes 
dhe për të verifikuar edhe njëherë nëse kjo vlerë 
është vlera e saktë, ndarjet e përgjegjësive janë të 
sakta, dhe për të parë nëse sistemet e kontrollit të 
brendshëm dhe funksionimi i kontrolleve në De-

FAKSIMILE E 
KONTRATËS SË SHITJES 
SË AKSIONEVE NGA 
LORENZETTO TË HALIM 
SALIU PËR 1 MIJË LEKË

partamentin e Thesarit funksionon në 
rregull apo ka probleme serioze”.

Që atëherë dhe deri më sot, pas 8 vjetësh, historia 
e vjedhjes së parave mbetet e pazbardhur, ndërsa 
nuk ka asnjë raport publik të Bankës nëse gjendja 
e tyre është rinumëruar dhe a ka patur mangësi të 
tjera në rezervën e saj. Në një kohë me emërimin e 
Guvernatorit të ri, edhe Kontrolli i Lartë i Shtetit 
ndërmorri një audit në këtë institucion për të parë 
drejtimin dhe funksionimin e departamenteve kyç 
aty, por raporti përfundimtar u klasifikua “sekret 
shtetëror” dhe vijon të mbahet në sirtarët e KLSH-së. 

Një anëtar i grupit auditues të KLSH-së tha në 
kushtet e anonimatit se gjatë kohës që u zhvillua 
inspektimi u gjetën shumë shkelje dhe u mendua që 
raporti do të bëhej publik që mangësitë e konstatuara 
të rregulloheshin, nisur dhe nga angazhimi që mori 
gjithë klasa politike për ristrukturimin e bankës. 
“Por kur çdo gjë u gropos dhe çdo çështje u mbyll, 
e kuptova që guvernatorin nuk e kishin çuar për të 
gjetur të vërtetat, por për të mbuluar se çfarë kish 
ndodhur deri atëherë.”
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PËR ASGJË

“WUDY”
SHUMË ZHURMË

“Që nga viti 1968, AIA solli kualitet, siguri 
dhe inovacion tek tryezat e italianëve, pa 

harruar traditën, atë që e kthen kuzhinën në një 
vend takimi të gjeneratave të ndryshme”. 

Kjo është moto e kompanisë italiane, që gjen-
det në sitin e vet zyrtar, e prej së cilës, pak nga 
kjo traditë, vjen edhe në Shqipëri, nëpërmjet 
kompanisë shqiptare “FrigoFood”. Një gjë e tillë 
nuk do ishte marrë vesh asnjëherë nëse nuk do 
të ishte për Autoritetin Kombëtar të Ushqimit që 
në fundin e shtatorit, lëshoi një “silur” kancerog-
jen mbi çdo familje shqiptare, sidomos ato me 
fëmijë, për konsumimin e produkteve Wudy të 
kësaj kompanie. 

Sapo lajmi u bë publik nga AKU, shumë in-
stitucione mediatike e transmetuan një njoftim 
të një autoiteti zyrtar të shtetit shqiptar. 

Dhe “takimi i brezave” në Shqipëri, siç për-
caktohet në reklamën e kompanisë italiane AIA, 
nuk ndodhi më. Amvisat zhdukën Wudy nga 
frigoriferët e tyre; supermarketet e mblodhën 
nga raftet, vetë kompania importuese e produktit, 
“FrigoFood”, e gjeti veten përballë një furtune 
që zor se rikuperohet me një kohë të shpejtë, 
pavarësisht gjithë punës së bërë. 

AIA në Itali i përket grupit Veronesi, një nga 
kompanitë kryesore në Europë për prodhimin 
e shitjen e pulave të freskëta, gjelave të detit, 
mishit të derit e shumë artikujt të tjerë. Numëron 
10.000 vetë si personel në kompani, e shumë 
filiale të tjera në gjithë botën, duke eksportuar 
produktet e veta. 

POR ÇFARË NDODHI?
Në fillim të shtatorit, vetë kompania 

italiane AIA vuri në dijeni autoritetet 
italiane se një pjesë e produkteve 
“wudy classic sausage”, “wudy 
cheese sausage”, “wudy classic 
happy hour” dhe “wudy clas-
sic maxipack”, kishin pasur 
probleme me prezencë bakteri 
Listeria në kohën e prodhimit. 

Dhe vetë kompania në 
Itali, këshilloi qytetarët, të 

cilëve mund t’u kishte rënë në dorë ky produkt 
dhe disa lote të tij, se, nëse do të kishin simptoma 
që i sjell bakteri Listeria si temperaturë e lartë, 
dhimbje koke, të vjella, dhimbje abdominale, apo 
diare, do të ishte e rëndësishme të raportohej 
menjëherë. Kjo do të ndihmonte për një kontroll 
të situatës. 

“Produktet që u vlerësuan të tilla, nuk arritën 
të mbërrinin në Shqipëri. Gjithë kjo sasi u kap në 
kohë”, sqaroi në një dalje të detyruar televizive 
vetë pronari i “FrigoFood”, Sokol Meqemeja, 
ndërsa për të shuar sadopak kuriozitetin dhe 
për të hequr frikën e qytetarëve mori një salçiçe 
Wudy dhe e konsumoi live përpara kamerave.

 NDËRHYRJA E AKU QË RRITI ALARMIN
Kur vjen fjala tek produktet që konsumojmë, 

në Shqipëri të gjithë janë të shqetësuar. Edhe 
pse dihet që shumica e produkteve janë jashtë 
kontrollit të AKU-së, duket se në ndonjë rast 
krijohet edhe alarm si ky i salçiçeve, për të cilin 
nuk merret informacion i mjaftueshëm. Dhe kjo 
vjen nga një institucion që vetëm 10 ditë më parë, 
nga kamerat e Fiks Fare, një prej punonjësve 
të vet, prodhonte majonezë në garazhin e një 
pallati, në kushte aspak higjenike, e që më pas u 
shpërndahej gjithë fast-food-eve në Tiranë e më 
gjerë, jashtë çdo standarti. 

Jeta Deda argumentoi në daljen publike në 
Euronews se ka pasur aludime “nga media” siç 

tha ajo që ky njoftim s’duhej bërë, por 
ajo është e bindur se duhej. “Sepse 

edhe firma do ta ketë më mirë 
që të asgjesohet ky produkt” 

sqaroi drejtoresha e AKU-së. 
“Ne nuk mund të fshihemi 
nëpër zyrat tona, të marrim 

njoftimet e të mos i bëjmë 
publike” tha ajo. 

Drejtoresha ndosh-
ta ka të drejtë. Por 

n ë s e  h ap  s o t 
faqen zyrtare 
të Agjencisë 
Kombëtare të Jeta Deda, 

drejtoresha 
e AKU-së
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Ushqimit, nuk ka asnjë njoftim për asnjë produkt, 
që nga data 7 korrik e këtij viti. 

Ndoshta defekt i faqeve online zyrtare, por e 
vërteta është ajo që duket. Ndaj gjërat që bëhen 
me nxitim, i “hedhin më shumë benzinë zjarrit”. 

Por njoftimi është vetëm në rrjetin social face-
book: “Autoriteti Kombëtar i Ushqimit menjëherë 
pas njoftimit të ardhur nga RASFF po ndërmerr 
të gjitha masat nëpërmjet kontrolleve zyrtare 
në operatorët e biznesit ushqimor për identifi-
kimin, bllokimin dhe tërheqjen e produktit nga 
tregu. Kujdes konsumatorë! Mos i konsumoni 
këto produkte, kthejini pranë subjekteve ku i 
keni blerë!” sugjeron AKU pasi nxjerr listën e 
produkteve Ëudy dhe datat e skandencës me 
numrin e loteve përkatës.

SI REAGOI FIRMA IMPORTUESE?
Në 21 shtator 2022, i gjendur përballë një 

trysnie të madhe mes miqsh e shokësh e 
partnerësh që ia mbushën celularin me 
mesazhe, Sokol Meqemeja, pronar i 
“FrigoFood”, kompania shqiptare që sjell 
këtë produkt nga kompania mëmë AIA 
në Itali, u detyrua të marrë vetë përsipër 
gjithë fushatën e re. 

Ai në daljet publike u shpreh se AKU-
ja duhet të ishte më qartë në lidhje me 
njoftimin që u bëri konsumatorëve.

“Duhej ta qartësonte AKU-ja që ky 
lot ka pasur probleme, ky lot është 
i bllokuar, produkti që po vjen, 

do vendosim alertin dhe 
kontrollin  por nuk është 
loti problematik me të cilën 
do vijojmë punën. Kjo do 
kalonte me qetë.

Më kanë nxjerrë me foto-
grafi me kriminel sikur kam 
helmuar popullin. Unë dal, 
marr edhe familjen time. 
Këtu në emision po të doni, 
gatuajmë, fëmijët e mi dhe të 
afërmit e mi i konsumojnë. 
Unë jam i bindur që standar-
di i asaj fabrikë, është ndër 
më të mira në bote, defekte 
ka në të gjithë botën”, tha 
Meqemeja.

Dhe në vijim të sqari-
meve, shton se ka qenë 
kompania prodhuese që 
ka kontaktuar vetë me 
distributorët e vet, por 
edhe autoritetet. 

“Problemin e ka zbuluar 
vetë fabrika, e ka denon-
cuar vetë fabrika. Është 
thirrur ministri i Bujqësisë 

italiane në fabrikë, është bërë e gjithë procedura, 
është bllokuar ky lot i fabrikës. Është kompani që 
mban 65% të popullsisë të tregut italian, shërbejnë 
për të paktën 50 milionë banorë në Itali, por edhe 
në Gjermani e Holandë.

Madje kanë marrë në telefon fabrikën në Itali, 
a kanë vdekur njerëz në Shqipëri? Unë jam vënë 
në dijeni një ditë para AKU-së, nga kompania 
mëmë. Kam folur me fabrikën në Itali, lotet që 
ju po merrni mall janë të sigurta dhe mos kini 
merak se lotet problematike janë bllokuar. Nuk 
kanë ardhur te ne”, theksoi ai.

ÇFARË PO NDODH SOT
Natyrshëm ka skepticizëm. Nuk dihet se 

është në të mirë të konsumatorit, apo në dëm të 
biznesit. Kompania italiane e hoqi atë produkt 

nga qarkullimi. Madje, siç thotë pronari i 
“Frigofood”, asnjë prej loteve që janë 

përmendur në njoftime, nuk ka 
ardhur në Shqipëri. 

Tani kompania ka për detyrë të 
rregullojë imazhin e vet. Në një 
vend si Shqipëria, ku gjithçka 
është thuajse jashtë kontrollit, 
një njoftim i tillë me shpejtësi e i 
pakonsultuar bën dëm. 

Por, edhe kjo do të kërkojë kohën 
e vet. Dhe produktet Wudy, do të 

vazhdojnë të jenë më të dashurat 
për fëmijët e të rriturit, në 

tryezat familjare e në 
festat e mëdha. 

SO
C

IA
LE

Sokol 
Meqemeja
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VAJZAT
QË SHOQËRUAN

BOSËT
E KRIMIT
NGA STOMATOLOGE, 
TEK MODELET

 | Nga KLODIANA LALA

Vajza ekranesh, miss-e, bukuroshe që nuk 
i kanë kaluar të 20-at, vajza që pëlqejnë 

jetën luksoze, makinat e bukura, botox-in, 
paratë, rrobat firmato… e vijnë nga familje 
totalisht të varfra. 

Bosët shqiptarë të krimit kanë zgjedhur 
ndër vajzat e bukura shqiptare në pamje, për 
të kaluar orët, për të zbrazur streset pasi kanë 
zbrazur më parë koburet e kallashët. 

Ato të varfrat, sikurse në çdo rast e pas çdo 
dëshmie në polici, kurrë nuk e kanë ditur për 
jetën e dyfishtë të djemve të fortë me të cilët 
bashkëjetonin. 

Madje në çdo rast, i kanë ditur djem beqarë, 
edhe pse të gjithë kanë qenë të martuar e më 
fëmijë, e shumica prej tyre i kishin siguruar 
familjet jashtë vendit. Por në Shqipëri, donin 
komoditetet që u krijojnë në tavolinë vajzat. 
Herë për t’u prezantuar në ambiente, herë të 
tjera për t’i shfrytëzuar, shpeshherë edhe për 
një “koperturë” e kamuflim për t’u integruar 
në shoqëri sikurse kishin aktivitet normal 
biznesi, dhe jo sikur të ishin bosët e krimit e 
drejtues të grupeve kriminale. 

Pak e ekzagjeruar të besosh se këto vajza 
nuk kanë kuptuar fare se kush kanë qenë 
bashkëjetuesit apo bashkëshoqëruesit e tyre. 
Më shumë sesa moskuptim, edhe këto vajza, 
kanë shfrytëzuar rastin për të qenë në qendër 
të vëmendjes, të prirura deri në adhurim për 
djemtë e fortë me muskuj e me pistoleta në brez. 

Historitë e sotme me bosët e krimit, dhe 
dëshmitë e këtyre vajzave në polici, tregojnë 
se gjithçka mes tyre dhe vajzave ka qenë kon-
sensuale. Madje me dëshirën e këtyre të fundit. 
Asnjë nga vajzat nuk ka qenë e dhunuar, apo 
e detyruar që të bashkëjetojë e të shoqërohet 
me bosët e krimit. Ato e kanë zgjedhur vetë të 
bëjnë jetën që kanë pas dëshiruar, pa e men-
duar se ndonjëherë, do të ishin po ato, subjekt 
dhe objekt përgjimesh nga policia, apo do të 
përdoreshin edhe si karrem siç ka ndodhur në 
ndonjë rast, edhe për ekzekutime të bujshme. 

Duhet thënë se të gjitha vajzat e këtyre 
bosëve të krimit, i kanë parë dyert e policisë 
dhe kanë dhënë aty dëshmitë e tyre. Herë të 
vërteta, e herë të rreme, por që asnjëra prej 
tyre nuk është përfshirë me ndonjë akuzë nga 
uniformat blu. Të gjitha gëzojnë lirinë sot, 
në përpjekje për të rifilluar jetën sikur asgjë 
të mos ketë ndodhur. Edhe pse, një gjë e tillë 
është e pamundur. 

Në gjithë këtë dëshmi në këtë numër reviste, 
çdo vajzë është e evidentuar, por ne nuk do të 
publikojmë identitetin e tyre për të ruajtur 
“privacinë”, pavarësisht se në polici, dëshmitë 
e tyre janë të plota. 
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Pse një pjesë e vajzave bukuroshe duan “kriminelët”? Dashurohen me ta, 
apo shfrytëzohen prej tyre? Një raport i Agjencisë Kombëtare të krimeve 

në Britaninë e Madhe thotë se këto vajza shfrytëzohen prej “gangove” 
shpeshherë për të mbyllur punët e tyre. Raporti pretendon se shumica e 

vajzave priren të besojnë se janë të dashurat e anëtarëve të bandës. 
Por ky konstatim, duket se nuk është rasti i vajzave shqiptare që kanë qenë të 
dashurat e bosëve të krimit. Ato, në rastet e nxjerra nga hetimet e policisë në 

këtë raportim të Newsbomb.al, kanë ditur për të kaluarën familjare të djemve që 
kanë shoqëruar gjatë kohës që ata kishin aktivitetin kriminal. E kush janë ato? 

Janë të moshës 20-vjeçare, të dashurura me luksin, paratë, makinat e shtrenjta, 
më shumë sesa me vetë bosët që kanë dashuruar. Modele, misse, apo vajza 
ekranesh, mes tyre ka edhe nga ato që kanë një profesion të konsoliduar… 

ERVIS MARTINAJ, GRUAJA JASHTË VENDIT, 
E DASHURA NË HOTEL ME TË

Pakkush dinte detaje rreth jetës private të 
Ervis Martinaj deri ditën kur prokuroria e 
Kurbinit, një prokurori e zakonshme, në një 
qytet të kontrolluar deri diku nga krimi, nisi 
të hetonte për “zhdukjen” e të shumëkërkuarit 
të drejtësisë shqiptare. Një ngjarje që mban 
ende të mbërthyer, e me gjase do ta mbajë gjatë, 
institucionet, por edhe politikën. 

Deri mesditën e 10 gushtit 2022, kur proku-
roria mori një informacion se ai mund të ishte 
rrëmbyer dhe vrarë nga kundërtshtarët, në 
sytë e të gjithëve, 40-vjeçari i lindur në Burrel 

e banues në Fushë Kuqe të Kurbinit, ishte një 
person problematik, që kishte hesape të 

hapura, me krerë të grupeve të fuqishme 
kriminale që veprojnë në vend prej të 

paktën dy dekadash. 
Ai ishte për të gjithë “mbreti i bixhozit” 

dhe njeriu që u kallte datën kundërsh-
tarëve të tij. Të gjithë i ishin vënë nga 

pas. Duhet ta eliminonin. E për ta 
arritur lehtë si objektiv, ndoqën një 

strategji të qartë; eliminuan një e 
nga një të gjithë te besuarit e tij. 

Goditja më e fortë ishte ajo e 
mesditës së 17 korrikut 2022, 

kur në mbikalimin e Fushë 
Krujës, u ekzekutua në 

mënyrë makabre, kushëri-
ri i tij Brilant Martinaj 

dhe dy miqtë e tij, Dikler 
Vata e Besmir Hoxha. 

Pavarësisht, se 
të besuarit e tij po 
vriteshin një e nga 

një, e çdo ditë e më tepër Ervis 
Martinaj, po mbetej i vetëm përballë 

rivalëve, ai kurrë nuk hoqi dorë nga jeta e luksit 
dhe qejfet e shfrenuara. 

ERVIS MARTINAJ

FAKSIMILE TË 
DEKLARATAVE 
TË TË 
PYETURVE NË 
POLICINË E 
SHTETIT
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Ndonëse baba i 4 fëmijëve të mitur, ai kishte 
zgjedhur që edhe në ditët e tij më të vështira 
të shoqërohej me vajza të famshme. 

Madje, 5 ditë përpara se të “zhdukej” pa gjur-
më, ai shfaqet në shoqërinë e një vajze që kishte 
fituar konkurse bukurie. Ishte “Miss”. Pakkush e 
mendonte, që në ato kohë kur Martinaj, që ishte 
jo vetëm i shumëkërkuar, por i goditur nga të 
gjithë krahët, lëvizte lirshëm, e për me tepër në 
shoqërinë e një vajze që njihej në publik. 

Njerëzit që e njohin nga afër shpjegojnë se 
Martinaj shoqërohej shpesh me vajza të njohura, 
investonte për to. U plotësonte tekat dhe qejfet. 

Prokuroria thotë ndër të tjera, se ka dy-
shime se Ervis Martinaj mund të jetë nxjerrë 
në pritë, pra tradhtuar nga një femër, emri i 
të cilës nuk bëhet i ditur. 

Hetimet pritet të zbulojnë nëse vërtetë 
është vajza, ajo që e tradhtoi 40-vjeçarin, por 
praktika ka treguar se shpesh bosët e krimit 
kanë rënë në pranga e policisë apo në duart e 
kundërshtarëve, nga të besuarit e tyre. 

EDISON ARIZAJ, JETA TJETËR ME STOMATOLOGEN, 
GRUAJA DHE DJALI JASHTË VENDIT

Me gjasë, askush nuk besonte se Edison 
Arizaj, një ndër emrat më të frikshëm 

të botës së krimit, deri mbrëmjen 
kur u ekzekutua ishte baba i një 

djali. Jeta e tij familjare ishte 
diskrete dhe as në mesin e 
kundërshtarëve nuk flitej për 
këtë aspekt.

Teksa kërkohej  këm-
ba-këmbës nga rivalët dhe 
mbi të rëndonin dyshimet 
se kishte zhdukur Elvis Tro-

qen dhe Albano Xhaferrin, ai 
vazhdonte të bënte jetën e tij të 

dyfishtë, deri në ditën e fundit. 
Arizaj, kishte lidhur martesë me 

një vajzë nga Elbasani, te cilën e njohu 
teksa ishte studente. Në 2012, ata u bënë 

prindër të një djali, që sot jeton jashtë vendit. 
Por, teksa mbante profil të ulët të familjes së 

tij, Arizaj kishte krijuar lidhje me një studente 
të vitit të tretë të degës Stomatologji. Madje, 
disa orë para se të ekzekutohej në Durrës, ai 
kishte qenë në shoqërinë e saj në një hotel në 
qytetin bregdetar. 

“Me Sonin (Edison Arizaj) u njoha në rrjetin 
social, Instagram. Më datë 6 nëntor 2018, jam 
takuar me të rreth orës 14.00 tek Zogu i Zi në 
Tiranë. Kemi udhëtuar me makinën e tij për 
në Durrës ku kemi ndaluar për të drekuar në 
një hotel. Në orën 18.00 jam kthyer në Tiranë 
dhe jam ndarë me të po tek Zogu i Zi”, shpjegon 
stomatologia në dëshminë e dhënë në polici, 
pasi u shoqërua prej këtyre të fundit si person 
që mund të kishte dijeni për ngjarjen. 

EDISON ARIZAJ



www.newsbomb.al    |    33

Furnizimi me ujë 
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Vajza nuk iu tha të vërtetën hetuesve. Sepse 
Edison Arizajn, ajo e kishte njohur përmes një 
biznesmeni në Durrës, i cili gjithashtu u mor në 
pyetje. Ai kishte lidhje shoqërore me Arizajn 
dhe e kishte prezantuar me 20-vjeçaren. 

Vajza u përgjua për një kohë të gjatë, por 
nuk u zbulua ndonjë provë e dyshimte se mund 
ta kishte nxjerrë në pritë Arizajn. Ky i fundit 
u ekzekutua mbrëmjen e 6 nëntorit 2018 në 
lagjen 13 në Durrës bashkë me Gjergji 
Cacin, teksa po kthehej nga Tirana, 
ku kishte lënë të dashurën e tij. 
Ishte hera e parë që Arizaj 
nuk lëvizte me makinë të 
blinduar. 

NUREDIN DUMANI, JETA 
JASHTË FAMILJES 
ME 20 VJEÇAREN NGA GJILANI

Kur Nuredin Dumani, 
nuk ishte një personazh 
kaq ndjellës për mediat, ai 
mendoi për familjen e tij të 
vogël. Pikërisht për t’i shman-
gur ata nga rreziku që u kanosej, 
sepse kundërshtarët, e më i forti 
prej tyre ish-miku i tij Talo Çela, po e 
ndiqnin këmbë-këmbës. Gruan dhe dy fëmijët ai 
i largoi drejt një vendi të Bashkimit Europian, 
ku tashmë ata kanë fituar statusin e azilantit 
politik. Ndërsa, vetë Dumani vijonte jetën në 
arrati mes Shqipërisë dhe Kosovës. E pikërisht 
në Kosovë, ai u njoh me një 20 vjeçare, me të 
cilën ndante ditët e arratisë. 

Mirjetë H, 20 vjeç, pëfundoi në pranga 
mbrëmjen e mbrëmjen e 29 marsit 
2022, teksa u gjend në praninë e 
të shumëkërkuarit, në katin e 
katërt të një pallati në lagjen 
Apollonia, në Fier. Në këtë 
ambjent, Dumani, pamja 
e të cilit kishte ndrysh-
uar tërësisht, nga ajo që 
media ishte mësuar të 
shihte përmes një fotoje 
bardhë e zi, për shpalljen 
në kërkim, u prangos nga 
forcat RENEA, pak orë, pasi i 
mbijetoi një atentati në fshatin 
Papër të Elbasanit. 

Vajza kishte krijuar një mar-
rëdhënie me Dumanin dhe kishte ven-
dosur ta prezantonte në familje. Por me gjasë, 
ajo nuk dinte asgjë për të shkuarën e tij.

Në Kosovë Dumani, jetonte lirshëm, pa asnjë 
pengesë. Shijonte kafen nën rrezet e diellit 
në lokale të hapura, sepse ishte në shoqërinë 
e njerëzve të respektuar në zonë. Ai kishte 
siguruar një kartë identiteti me emër të falsi-
fikuar, me identitetin Arvit Spahiu dhe kësisoj 
lëvizte pa asnjë problem. Me këtë identitet ju 

prezantua dhe vajzës nga Gjilani. 
“Në prill të 2021 jam ulur në një lokal me 

shoqërinë time. Në tavolinë me ne, u ulën dy 
persona. Njëri ishte Sh.Z., nga Gjilani. Ai ka 
një qendër poligoni ne Gjilan dhe familja e 
tij është e njohur. Djalin tjetër që ishte me 
Shabanin, nuk e njihja dhe ishte hera e parë 
që e shikoja. Ai më kërkoi numrin e telefonit. 
Që atë ditë filluam të komunikonin. Ai mbante 

një numër telefoni të Kosovës”, thotë 
vajza në dëshminë e saj mbrëmjen 

kur u ndalua nën shoqërinë e 
Dumanit. Ky i fundit, i ishte 

prezantuar si Arvit Spahiu 
nga Tirana. 

Ajo tregon se pas një 
muaji e gjysmë që tako-
heshin rregullisht, vetë 
Dumani i kërkoi që lidhja të 
bëhej serioze. “E prezanto-
va me prindërit. Vendosëm 

të bashkëjetonim. Morëm 
një banesë me qira në Gjilan. 

Familjen e tij nuk e takova dot, 
sepse ai më thoshte se e kishte 

jashtë”, tregoi vajza për hetuesit. 
Mirjeta asnjëherë nuk e kishte men-

duar se ai kishte një familje tjetër, dy fëmijë 
të mitur, e për të tepër që ishte një prej të 
shumëkërkuarve nga policia shqiptare, pasi 
akuzohej për të paktën 5 vrasje. 

Një moment kur ajo dyshoi rreth tij, pasi 
lëvizte me armë dhe e pyeti për këtë fakt 
Dumani iu përgjigj: “ti je e re dhe nuk ke pse 

ti dish disa gjëra”. 

REDJAN RRAJA, GRUAS I THA SE 
ISHTE NË BELGJIKË, NË TIRANË 

RRINTE ME MODELEN
Teksa Prokuroria për 

Krime të Rënda po het-
onte për të hedhur dritë 
mbi atentatin mafioz mbi 
automjetin e Arjan Ndoj, 
ku mbeti i plagosur vetë 
prokurori i Durrësit, miku i 

tij, Aleksandër Laho, ndërsa 
viktimë shoferi Andi Maloku, 

në skenë doli një vajzë e njohur 
e ekranit. 
Sharmante, me karrierë të pasur 

televizive, ajo kishte krijuar një lidhje 
intime me Rrajën, nipin e deputetit socialist 
Rrahman Rraja. Modelja e njohur u gjend në 
shoqërinë e mikut të saj edhe natën përpara 
se ai të kryente atentatin mafioz, sikurse thotë 
prokuroria. Ndaj makinës së Arjan Ndoj u qël-
lua më 1 nëntor 2019 tek Mbikalimi i Shkozetit. 

Redjan Rraja u arrestua 3 ditë më vonë, teksa 
po udhëtonte në drejtim të Kosovës. Prokuroria 
tha se kishte prova të fortë për përfshirjen e tij 

NUREDIN DUMANI

REDJAN RRAJA
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në atentat, pasi automjeti që u përdor në vrasje 
nuk u dogj nga atentatorët dhe aty u zbuluan 
kampione ADN-je që u përputhën me 
ADN e Rrajës. Për të hedhur dritë 
mbi ngjarjen, prokurorët morën 
shumë dëshmi, përfshirë dhe 
atë te modeles, vajzës së 
ekranit. 

Vajza pranoi se ishte 
në një lidhje me Rrajën, 
shpjegoi se kishte qenë në 
shoqërinë e tij, para ngjar-
jes, porse s’kishte dijeni për 
përfshirjen e tij në vrasje. 

“Herën e fundit që jam 
takuar me Redjanin ka qenë 
ditë e enjte, datë 31.10.2019. 
Rreth orës 22:00 të mbrëmjes unë 
ndodhesha në banesë dhe ka ardhur 
Redjani. Kemi qëndruar gjatë natës së 
bashku dhe në mëngjes, më datë 01.11.2019, rreth 
orës 10:30 unë jam larguar për në punë, ndërsa 
Redjani qëndroi në banesë. Kam komunikuar 
gjatë ditës me të disa herë dhe ai është larguar 
nga banesa dhe kishte shkuar në Durrës me 
disa miq të tij. Ishin duke pirë diçka me sa më 
tha ai, por nuk di detaje me saktësi. Dua të 
them se unë kam komunikuar thuajse çdo ditë 
me Redjanin në telefon, por nuk jemi takuar. 

Me sa mbaj mend, ditën e shtunë, më datë 
02.11.2019, kur kam komunikuar në telefon, 
Redjani më ka thënë se ishte “jashtë shtetit”, 
dëshmoi modelja. 

Por ndërsa Rraja natën para krimit ndodhej 
në shoqërinë e modeles, bashkëshortja e tij iu 
tha hetuesve se kishte dijeni që i shoqi ndodhej 
në Belgjikë. 

“Me Redjanin jam takuar para rreth një 
muaji, para se të ikte jashtë vendit. Aktualisht 
ndodhet në Belgjikë. Flas përditë me të, me pyet 
për fëmijët. E kam pyetur se ku ndodhet dhe ai 
më ka thënë se është në Belgjikë dhe lëviz edhe 
në Holandë…”, iu tha hetuesve gruaja e Rrajës. 

Shqetësim për jetën e dyfishtë të Redjanit 
kishte shprehur edhe vjehrra e tij, e cila teksa 
është përgjuar në bisedë me motrën e saj pas 
ngjarjes ndër të tjera thotë se: “…kanë dalë 
llafe se shkonte me një tjetër mi… jetonte me 
një tjetër…Ne e dinim se ishte jashtë moj motër, 
s’e dinim fare se ishte këtu. Kishte thënë se do 
vejë jashtë, do bëjmë dokumentet, se do vemi 
të jetojmë në Belgjikë”. 

HEKURAN BILLA, BEQARI QË U DYSHUA 
SE U NXORR NË PRITË NGA E DASHURA

I dënuar me burgim të përjetshëm nga 
gjykata e Snaresbrook në Britaninë e Madhe 
për vrasjen e Prelë Markut më 14 tetor 2006 dhe 
plagosjen e dy të tjerëve, Hekuran Billa rifitoi 
shpejt lirinë me një vendim të ish-gjykatëses së 
Krujës, Enkelejda Hoxha, vendim për të cilin 
ajo u shkarkua, ndërsa ndodhej në paraburgim 
nën dyshimet për korrupsion për një tjetër rast. 

Mbrëmjen e 11 qershorit 2020, Hekuran 
Billa, 40 vjeç, i sapoliruar me kusht nga 

burgu, po lëvizte me makinën e tij 
tip “BMW” X6, ngjyrë të bardhë, 

në zonën e ‘Komunës së Parisit’, 
kur automjeti i tij u qëllua 
me breshëri plumbash. Ai 
ndërroi jetë në vend. 

Hetimet zbuluan se ai 
kishte lënë të takohej me 
të dashurën e tij A.L., por 
përpara se vajza të mbër-

rinte ne vendin e takimit, 
ai u ekzekutua. 

Billa sapo ishte kthyer nga 
jashte vendit dhe siç thonë të 

njohurit e tij ishte në prag të fe-
jesës me një të huaj. Megjithatë, ditët 

e qëndrimit në Shqipëri ai vendosi të takohej 
me vajzën. Kjo e fundit përfundoi në pranga 
pasi u dyshua se e kishte nxjerrë në pritë 
40-vjeçarin. Ajo pranoi se ishte në një lidhje 
me të, por njëherazi pranoi se më herët kishte 
qenë njohje e afërt me Sebastian Malin, njërin 
nga të dyshuarit për vrasjen e tij. Megjithatë, 
akuza se ajo e kishte tradhtuar Billën nuk u 
provua dhe tashmë vajza ka rifituar lirinë.

Asnjë nga vajzat nuk ka 
qenë e dhunuar, apo e 
detyruar që të bashkëjetojë 
e të shoqërohet me bosët e 
krimit. Ato e kanë zgjedhur 
vetë të bëjnë jetën që kanë 
pas dëshiruar, pa e menduar 
se ndonjëherë, do të ishin 
po ato, subjekt dhe objekt 
përgjimesh nga policia, 
apo do të përdoreshin edhe 
si karrem siç ka ndodhur 
në ndonjë rast, edhe për 
ekzekutime të bujshme

HEKURAN BILLA
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DO “LINDË” 
BURSA ENERGJETIKE, 
SI DO E MENAXHOJMË 
KRIZËN E DRITAVE!

 | Nga OLA XAMA

SKERDI 
DRENOVA: 

Le të hedhim një vësh-
trim mbi punën e përg-
jithshme të OST-së se ku 
bazohet ajo?

OST Sh.a. ose ndryshe 
Operatori i Sistemit të 
Transmetimit të energjisë 
elektrike në Shqipëri 
është një shoqëri publike 
me 100% të aksioneve 
shtetërore, e cila kryen 

funksionet e Operatorit 
të Rrjetit të Transmetimit, 

Operatorit të Sistemit të Dis-
peçimit dhe Operatorit të tregut. 

Më konkretisht puna e OST është 
të sigurojë furnzimin me energji 
për konsumatorët dhe të plotësojë 
kërkesën si për import ashtu edhe 
për eksport në bazë të kërkesës 
që vjen nga konsumatorët në 
konsumin e energjisë elektrike. 
2022 është një vit me sfida, ku 
kriza energjetike ka hapur 

skenarë të rinj dhe me shumë të 
panjohura për Rrjetin Europian 

të OST-ve. 
Çdo javë ne bëjmë parashikimet 

tona, japim ngarkesën e sistemit, rezer-
vat e mundshme që sistemi të mos ketë 

më surpriza. Çdo të thotë kjo? Gjithë sistemi 
i OST-ve është i lidhur, mbajnë njëri-tjetrin dhe 

çdo dëmtim i njërit mund të shkaktojë efekt kaskadë 
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Skerdi Drenova, prej 4 vitesh në detyrën e Administratorit të Operatorit të Sistemit 
të Transmetimit të energjisë, ka mbajtur një profil jo shumë publik. Kompania ku ai 
është administrator, ndoshta nuk ka dukshmërinë e dy kompanive të tjera KESh e 
OSHEE, me të cilat shqiptarët janë të familjarizuar. Por Drenova drejton kompaninë 

që na sjell energjinë në Shqipëri, me linjat e transmetimit, ose e eksporton atë jashtë 
kur hidrocentralet tona prodhojnë mjaftueshëm. Çdo moment është në punë. Synimi 
dhe dëshira e tij, është fillimi sa më shpejt i punës në Bursën Energjetike. “Ky është 
çelësi për të shkuar te suksesi” thotë Skerdi Drenova në këtë intervistë sqaruese e 
shteruese për punën e institucionit që drejton. Ai ndoshta s’e di nëse do kemi drita 

ose jo. Por ai di shumë mirë që me investimet që janë bërë dhe ato që janë në 
proces, e ardhmja është më e ndriçuar sesa zymtësia që të jep tregu i sotëm...

në sistemin e OST-ve të tjera. Do të thotë që të gjithë 
së bashku raportojmë dhe bashkëpunojmë për të 
evituar këto rreziqe.

Problemi që është këtë vit në te gjithë Evropën, 
ashtu sikurse edhe tek ne është sasia e energjisë që 
nevojitet të prodhohet dhe sasia që do të konsumo-
het. Ky është diskutimi i sotëm në tregjet evropiane 
dhe baza që e mban këtë ngarkesë janë OST-të. 
Shkëmbimet dhe menaxhimet e ngarkesave duke 
ndryshuar oraret e “pikut”, midis OST-ve fqinje, si 
përshembull midis Francës dhe Anglisë, po anali-
zohen edhe për të parë se kush është “pik”-u dhe se 
si ky “pik” mund të menaxhohet për të përballuar 
kërkesën dhe prodhimin në të dy anët. 

Deri më sot, kemi ndryshime shumë të mëdha 
në tregjet energjetike ku ish-eskportuesit shumë të 
mëdhenj siç ëshë Franca, në këtë moment është bërë 
importuese nga Gjermania. Ndërkohë 
vetëm Italisë i mungojnë 40 teravat nga 
Franca për këtë vit. Kjo do të thotë që ky 
vit është i vështirë, ku ne të gjithë duhet 
të jemi të përgjegjëshëm për sasinë e 
energjisë që konsumojmë.  Eshtë shumë 
e rëndësishme të kuptohet që është një 
prodhim që mund të jetë në limitet e tij 
dhe çdo kursim ndihmon që sistemet të 
mos shkojnë në kapacitetet maksimale. 
Nuk është vetëm një çështje shqiptare, 
është një çështje evropiane, ku kursimi 
është kryefjala e ditës.

Situata e tranzicionit energjitik, nga 
karboni drejt burimeve të rinovueshme 
duke përfshirë këtu edhe efektin e luftës, 
ka krijuar një problem ku prodhimi 
dhe konsumi nuk janë në balancë me 
njëri-tjetrin. Sistemi energjetik shqiptar 
(europian) duhet të jetë i aftë të përballojë kërkesën 
e konsumatorëve por duhet të ketë edhe rezervën 
strategjike që sistemi të jetë i balancuar. Kjo është 
detyra kryesore e OST në këto momente. Mbi këtë 
gjë, ne jemi të aftë që të përballojmë çdo kërkesë që 
vjen në import dhe eksport. Kapacitetet tona janë 
rritur dhe vazhdojnë të rriten për të përballuar 
kërkesat e “pikut”. 

Ne në këto momente kemi një interkonjeksion për 
të cilin po punojmë dhe që është interkonjeksioni me 
Maqedoninë e Veriut, që vjen nga Manastiri drejt 
Fierit. Kjo do të shtonte aftësitë tona për shkëmbime 
energjetike dhe njëkohësisht vazhdon korridori nga 
Bullgaria, Rumania, Maqedonia e Veriut, Shqipëria 
drejt Italisë me kabllo nënujor. 

Në të njëjtën kohë po punojmë për një interkon-
jeksion tjetër me Greqinë, nga Fieri drejt Arachtos, 
e që do të shtojë prapë kapacitetet tona për të ek-
sportuar dhe importuar, por edhe për të qenë nyje 
komunikimi midis vendeve të rajonit. 

Diferencat janë që Shqipëria lidh dy tregje: kemi 
tregun që vjen nga Italia nëpërmjet kabllove nënujor 
të Malit të Zi, kemi dhe tregun grek deri në Turqi 
ku dhe Turqia është një ndër prodhuesit e mëdhenj 
të energjisë elektrike. 

Pra vizioni është që shtimi i kapaciteteve do të çojë në 
uljen e kostos së energjisë, uljen e kostos së kapacitetit 
dhe detyra e gjithë OST-ve dhe vizioni është që gjithë 
kostot e kapacitetit duhet të jenë zero. Të ardhurat tona 
nuk vijnë nga kostot e kapaciteteve, të ardhurat tona 
vijnë nga tarifa e konsumit. Pra sa më shumë konsum të 
prodhohet aq më mirë është për OST-në por është edhe 
rritje GDP për Shqipërinë dhe për vendet. 

FLUKSI ENERGJETIK
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Rritja e konsumit energjetik kur të 
kalojë ky moment, sjell zhvillim ekono-
mik. Kjo duhet të jetë me kosto sa më të 
ulët nga infrastruktura energjetike. Dhe 
kjo do të sjellë që nesër çdo megavat që 
do të shkëmbehet do të ketë një kosto 
më të ulët. Detyra e OST-ve është të 
akomodojnë çdo investim të energjisë 
së rinovueshme në sistemin energjetik. 
OST-ja është aktori kryesor dhe pika 
e lidhjes në prodhimin e energjisë së 
rinovueshme. 

Këto janë investimet tona në planet 
afatshkurtra dhe afatgjata. Investime të 
mëdha në infrastrukturën energjetike, 
për të pasur një sistem të aftë të përballo-
jë çdo prodhim të nesërm të energjisë elektrike për ta 
ndryshuar Shqipërinë nga net-importi në net-eksporti. 

Ndërkohë, bursa energjetike (ALPEX) në datën 
23 nëntor do të fillojë nga funksioni i saj. OST-ja ka 
krijuar dy tregje: ka krijuar tregun e balancimit (bal-
ance-market) i cili ka filluar që në 1 prill 2021. Krijimi 
i këtij tregut është pikë fillestare për liberalizimin e 
tregut të energjisë që do të lejojë një integrim me tregjet 
e vendeve rajonale nëpërmjet balancimit ndërkufitar 
dhe duke u bërë pjesë e platformës Pan Europiane të 
Balancimit si dhe hallka kryesore që të çon drejt bursës 
dhe investimeve të reja në energji të rinovueshme. 

Tregu i ri Balancues Shqiptar synon kalimin 
përfundimtar nga një mekanizëm i rregulluar me 
entitete publike, në një liberalizim të tregut të en-
ergjisë balancuese, ku çdo palë ofruese e shërbimeve 
të balancimit mund të marrë pjesë dhe të bëhet 
konkurruese me produktet e saj për shërbimet e 
balancimit. Kjo gje i jep një ndryshim të rëndësishëm 
ritmit të aktiviteteve të sektorit energjetik.

E kuptoj, por në 23 nëntor çfarë nis zyr-
tarisht? Bursa tregtare? 

Po, do të hapet bursa e energjisë elektrike. Kjo 
nënkupton pranimin e aplikimeve për anëtarësim, 
vleresimin e tyre nga bursa, trajnimet e nevojshme 
dhe çertifikimet që janë të domosdoshme për fillimin 
e tregtimit.

A ka pasur aplikime për regjistrimin në 
bursë?

Eshtë shpejt. Do të fillojnë interesime nga aktorë 
të brëndshëm dhe të jashtëm. Zyrtarisht duhet që 
të hapet bursa.

Duhet të fillojë pas kësaj?
Po si fillim do të nisin trajnimet, pra përgatitjet e 

nevojshme për të operuar në mënyrë sa më efektive.

Në fakt të gjithë presin nisjen e tregtimit 
të energjisë

Patjetër.

Ka interes?
Po ka interes. Dhe do të ketë akoma më shumë 

interes. Bursa zgjidh shumë probleme, pikëpyetje të 

cilat sot duken pa zgjidhje. Por në momentin që do të 
ketë një treg, shumë kompani do të bashkohen dhe do 
të ketë një riorganizim të tregut. E ardhmja e energjisë, 
shitja e energjisë nuk do të jetë në të njëjtën situatë siç 
ndodhet sot. E ardhmja e energjisë do të jetë që ne do 
të konsumojmë mbi bazën e asaj që do të planifikojmë 
për të konsumuar. Bursa eshte dhe nje mekanizem 
ku pjestaret e tregut rrgeullojne pozicionet e tyre nga 
tregtimet afatgjata qe do te thote mund te kerkojne 
me tepër energji për të blerë ose të shesin tepricën e 
energjisë që rezulton nga këto transaksione.

Për të mbetur në një pyetje për Bursën. 
Tashmë energjia që do të blehet nga KESH-i për 
importet apo në momentet kur ka nevojë për 
eksport, do të tregtohet në bursë, apo do të jetë 
vetëm për operatorët privatë mes njëri - tjetrit?

Edhe operatori, në bursë do ta blejë energjinë. Nëse 
janë dy operatorë që kanë blerë energjinë, ku e kanë 
blerë? E kanë blerë në një bursë rajonale. Në tregun serb, 
në tregun bullgar, në tregun hungarez, në tregun grek.., 
pra është blerë në një bursë tjetër. Diferenca është që po 
prapë ajo energji do të tregtohet në bursën shqiptare. Pra 
ai që është prodhues do të vijë në platformën e bursës 
ku do të blejë energji. Nuk ndryshon shumë.

Korporata energjetike do ta blejë në bursë 
apo do vazhdojë aktivitetin e vet?

Normalisht që do të hyjë në bursë. Gjithçka do 
të shkojë drejt bursës. 

Po kontratat afatgjata që lidhen?
Ato janë pjesë e bursës dhe do të regjistrohen në 

bursë. Siç funksionon edhe në Greqi. Bursa është një 
proces i cili duket i thjeshtë, por është një proces që do 
kohën e vet. Sidomos në këto kohë krize, ka problemet 
e veta. Por nisja është gjëja më e mirë e mundshme. 
Ështe i domosdoshëm për OST-në, është i domosdoshëm 
për humbjet e OSHEE-së, janë diferencat që ne nuk 
i kemi për vetë prodhimin, pra gradualisht do rritet 
dhe gradualisht do fillojë të funksionojë. Vetëm nga 
funksionimi i bursës në tregjet rajonale, në Greqi dhe 
Turqi është parë rritja e prodhimit të energjisë, ku 
Turqia vetëm pas bursës pati investime dhe zhvillim. 
Është sot një nga gjigandët e prodhimit të energjisë. 

EKONOMI

Po, do të hapet bursa e energjisë 
elektrike. Kjo nënkupton pranimin e 
aplikimeve për anëtarësim, vleresimin e 
tyre nga bursa, trajnimet e nevojshme 
dhe çertifikimet që janë të 
domosdoshme për fillimin e tregtimit
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Po ashtu edhe Greqia nga vjet, sivjet. Nëse vjet ishte 
importuese, sivjet Greqia ka një nga tregjet më ek-
sportuese të energjisë. Pra tregjet krijojnë mundësi 
sepse ti krijon vlerësimin dhe aftesinë që çdokush të 
planifikojë dhe të lëvizë kapacitete, prodhim ku është 
tregu më interesant. Bursa rrit sigurineë e furnizmit, i 
bën bizneset të menaxhojnë më mirë kostot e tyre pasi 
çmimet e ankandeve në bursë janë orare për 24 orë 
në ditë dhe nënkputon që në oare të caktuar energjia 
mund të jetë më e lirë se në orët e tjera.

E kuptoj, pra nëse deri dje kishe një kontratë 
me OSHEE-në që çfarë energjie që nuk konsumoje 
duhet të ta blinte apo jo, sot do kesh tregun e 
bursës dhe e shet aty. Pra nuk ka shumë rrisk 
prodhimi i energjisë siç ishte më parë që duhet 
të kishe garanci nga kompanitë publike që ndon-
jëherë edhe ato dilnim me humbje, pak a shumë…

Po, po, është një treg i lirë. Brezi ynë e ka parë 
diferencën e tregjeve. Se çfarë do të thotë ndryshim 
i tregut. Vështirësitë tona të fillimeve të ’90-ës dhe 
sesi jemi sot. Shpejtësia dhe zhvillimi që jep tregu 
është gjëja më e mirë që ne e kemi të jetuar. Njerëzit 
mund ta kenë me libra, por ne e kemi të jetuar. 

Meqënëse jemi tek bursa, e përse u vonua kaq 
shumë? Duhet të ishte mbyllur dy vjet më parë…

Nuk është vonuar. Bursa ka pasur procesin e vet më 
të mirë të mundshëm. Në këto katër vite, kemi kaluar 
vështirësi, pandemia e krijuar nga COVID-19, e cila 
pati ndikimin e saj, por gjithësesi krijimi i bursës ka 
qenë një proces linear dhe ka ecur shumë mirë duke 
patur parasysh situatën. Janë procese që duan kohë 
gjithashtu. Vetëm prodhimi i soft-it, do një vit apo një 
vit e gjysëm. Nuk janë softëare të thjeshtë. Ishte dicka 
e re dhe duhet të siguroheshim që çdo gjë ta kishim 
të saktë. Pra nuk mund të hysh në tregje të cilat janë 
të konsoliduara dhe ti të bësh gabime në procese që 

tjetri i ka kaluar shumë vite më parë. 
Ne mund të themi që jemi më përpara se Mali i 

Zi apo Maqedonia a Veriut pasi kemi një datë për 
fillimin e saj pa përmendur Bosnjën që nuk e ka 
filluar procesin akoma.

Mund ta kuptojmë pjesën e burimeve njerëzore, 
software, now-how… por ka pasur edhe shumë 
vonesa proceduriale, burokratike apo të imple-
mentimit? Se duke qenë edhe KOSTT aksioner te 
bursa janë dashur edhe marrëveshje me Kosovën 
ku më e fundit është bërë në dhjetor 2021, diku 
te 2-3 vjet me vonesë kjo marrëveshje…

Atëherë, KOSTT në 14 dhjetor 2020 ka filluar 
operimin e pavarur brenda bllokut Shqiperi (OST) 
- Kosovë (KOSTT). Kosova nuk ka qënë e pavarur 
më parë. Linja e Kosovës ka qenë e mbyllur. Pra ka 
qenë proces ndërkombëtar, i cili është bërë në dy 
vite, ku pavarësia energjetike e Kosovës, aftësia e 
Kosovës për të qenë e aftë të dalë në treg, sjell hapin 
e radhës të procedurës për bursën. Pra kanë qenë 
të lidhura. Nuk mund të bëhej bursa pa Kosovën, 
nuk mund të bëhej bursa pa një sistem të pavarur 
kosovar që është sot një sistem i pavarur me gjithë 
vështirësitë që ka, por është i pavarur dhe përgjegjës 
mbi energjinë, është përgjegjës mbi shërbimin që 
ofron ndaj qytetarëve të Kosovës. 

Meqë jemi te Kosova dhe kriza energjitike: sot 
kemi dy linja të tensionit të lartë me Kosovën. 
Ju në planin e investimeve planifikoni të ndër-
toni një tjetër linjë. Në këto momente krize që 
ka pasur jo vetëm Shqipëria por edhe gjithë 
europa, nga cili vend kemi marrë më shumë 
energji? Pra nga cilat linja ka ardhur energjia? 
Ka qenë patriotike apo në treg?

Ti nuk e di asnjëherë nga të vjen energjia. Energjia 
është e lirë në lëvizje: ku është burimi dhe kapacitetet 
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më të lira, ajo energji qarkullon. Ti energjinë mund 
ta blesh në Gjermani dhe mund të vijë nga një linjë 
që në atë moment mund ta shpërndajë. Pra janë ligje 
fizike dhe nuk është një linjë mekanike. Energjia është 
e lirë, është fluks i lirë. Eshtë e pamundur të gjejmë 
ku është blerë energjia sepse është e drejtë tregtare 
konfidenciale. Ti mund të shohësh se një linjë mund të 
jetë e ngarkuar le të themi nga Mali i Zi drejt Shqipërisë 
drejt Greqisë, por ndërkohë ti nuk e di sesi i ka linjat 
Greqia që po e transporton energjinë drejt Turqisë, 
apo Bullgarisë apo drejt Rumanisë. Pra nuk do të 
thotë se sasia e energjisë që ti sheh si fluks vjen nga 
Greqia dhe shkon drejt Kosovës, kjo nuk do të thotë se 
kjo është energjia që konsumon dhe vjen nga Greqia. 

Po linja që ka konsumin më të madh sot 
cila është?

Varet nga momentet. Me raste vjen Mali i Zi, 
me raste vjen Greqia, me raste vjen Kosova. Nuk 
është “kusht”. Eshtë e lirë. Sepse çfarë mund të 
ndodhë. Mund të ndodhë që kufiri i Kosovës s’ka 
kapacitete në ato momente. Dhe është kapaciteti 
më i lirë nga Mali i Zi. Ose energjia duhet të kalojë 
nga Maqedonia e Veriut apo diku tjetër. Pra rryma 
sheh rrugën më të shkurtër dhe ndjek atë rrugë. 
Por nuk do të thotë se është ky trafiku që duhet. 
Ai mund të shkojë në Kosovë, në Maqedoninë e 
Veriut e më pas vjen në Greqi. Por nuk do të thotë 
se ky është kufiri dhe sesi ka kaluar. Është koncept 
tjetër, është i lirë. Është ndryshe kur themi se 
rruga më e shkurtër për të ardhur nga Bullgaria 

EKONOMI

Aftësia e Kosovës për të qenë 
e aftë të dalë në treg, sjell 
hapin e radhës të procedurës 
për bursën. Pra kanë qenë 
të lidhura. Nuk mund të 
bëhej bursa pa Kosovën, 
nuk mund të bëhej bursa 
pa një sistem të pavarur 
kosovar që është sot një 
sistem i pavarur me gjithë 
vështirësitë që ka, por është 
i pavarur dhe përgjegjës mbi 
energjinë, është përgjegjës 
mbi shërbimin që ofron ndaj 
qytetarëve të Kosovës

Nënshkrimi i marrëveshjes për bashkimin e tregjeve Shqipëri-Kosovë
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është nëpërmjet Maqedonisë së Veriut dhe vjen 
në Shqipëri sepse ti kështu ke blerë kapacitetin, 
po sesi vjen në realitet është ndryshe. 

Ka ndihmuar në këtë situatë linja e interkon-
jeksionit Shqipëri - Kosovë?

Çdo shtesë linje interkonjeksioni shton aftësitë 
tona për të pasur më shumë hapësira për të impor-
tuar apo për të eksportuar. Janë asete që te japin 
liri dhe jo kufizime. Në një moment kur ke “pikun” 
apo je në kapacitete maksimale, çdo hapësire që ti 
ke është aftësia jotë për ta menaxhuar. Çdo vend 
tenton të ketë sa më shumë interkonjeksione sepse 
kjo i jep fleksibilitet. Një OST e fuqishme është ajo 
që ka më shumë interkonjeksione. 

OST-ja ka kërkuar rritjen e tarifës në 2.2 lekë 
për kilovatorë nga 0.85 që ka qenë. Ku e mbësht-
esni kërkesën për rritjen e tarifës së transmetimit?

Kërkesa mbështetet në bazë të analizës së investi-
meve dhe kostove operacionale. Tarifa e transmetimit 
të energjisë elektrike synon të mbledhë të ardhurat e 
nevojshme për të zhvilluar investimet e nevojshme në 
sistem, për të mbuluar kostot operative të drejtimit 
të shoqërisë si dhe për të minimizuar humbjet në 
rrjetin e transmetimit. OST-ja është një kompani 
që duhet të jetë me bilanc pozitiv në fund të vitit. 

Në mos gaboj 2021 u mbyll me bilanc pozitiv…
Po po, patjetër. Por kjo nuk do të thotë se çmimet 

janë njësoj. 2021 me 2022 janë totalisht ndryshe dhe 
çmimet e 2023 janë totalisht ndryshe. Le të themi diçka: 
kur flitet për tavan çmimi në Evropë, nuk do të thotë 
se mund të na ndihmojë ne. Do të ndihmojë vendet që 
janë prodhuese. Sepse çmimi mbi tavanin e çmimit që 
mund të tatohet, nuk ndikon në një vend tjetër që do ta 
blejë atë energjinë jashtë atij vendi. Me pak fjalë: nëse 
Gjermania do të vendosë një tavan çmimi 200 euro, 
kur çmimi i energjisë është 400 euro dhe 200 euroshin 
tjetër do ta tatojë me 99%, këto të ardhura mbeten 
në Gjermani. Po nëse ne do ta blejmë atë energji në 
Gjermani, çmimi për ne do të jetë 400 euro. Prandaj 
ka ende bisedime sesi do të zgjidhet tavani i çmimit.

Çfarë kostosh janë shtrenjtuar këtë vit, për 
të mbetur te tarifa?

Blerja e humbjeve…  Ne dimë sesa është çmimi 
mesatar. Dhe sa pritet të jetë çmimi vitin tjetër. Mbi 
çmimin që presim që të jetë mesatar, le të themi 200 euro 
për megavat, po e marrim si tavanin e çmimit, duke e 
shumëzuar me sasinë e humbjeve që kemi ne, 2.19% e 
energjise qe injektohet ne rrjetin e transmetimit, do të 
thotë që kjo gjë ty të çon në vlerën që mendon se do të 
jetë optimale ose vlerën që ti parashikon për blerjen e 
energjisë elektrike. Dhe kjo llogaritet në këtë mënyrë. 
Planifikimi është që çmimi i parashikuar i energjisë, 
me koston e humbjeve, do të jetë kjo vlera monetare 
që do të shpenzojmë për blerjen e energjisë. 

Vetëm kostot e humbjeve, apo keni edhe një 
plan më ambicioz investimesh sepse mesa pashë 
ishte me 17 miliardë lekë krahasuar me planin 
që kishit në vitin 2022, 5 miliardë ishte gati tre 
herë më i lartë…

Jo, nivelet tona të investimeve nuk lëvizin kaq 
shumë. Vlera qe ju flisni, ka të beje me programin 
e realizimit te investimeve per periudhen 2023-2025. 
Aty jane te perfshira dhe investimet që janë te fi-
nancuara me ane te kredive dhe qe zene rreth 44% 
te vleres se parashikuar per vitet 2023-2025. Pjesa 
e investimeve qe parashikohen me fondet e vete 
kompanise jane rreth 3.1 miliarde ne vit. 

17 miliardë në total ndërkohë që në vitin 2022 
planifikoheshin 5 miliardë dhe janë realizuar 
2.3 miliardë, ndaj them se ka diferencë të madhe 
te plani i investimeve.

Sic dhe sqaruam, vlera 17 miliarde i referohet 3 
viteve ne vijim. Procesi i ndërtimit të një linje ndërkom-
bëtare, ka procesin e parë të planifikimit, zhvillimit 
dhe më pas vjen faza e implementimit. Implementimi 
gjithmonë është kosto më e madhe e investimit. Pjesa 
më e madhe e tarifave është mbulimi i humbjeve, pjesa 
më e madhe e shpenzimeve. 

Mbulimi i humbjeve ju ka rritur kostot diku 
te 20% kostot vjetore. Pse kërkoni 2.5 përqind 

rritje të tarifës?
Kompania kerkon nje të 

mbledhë të ardhurat e nevo-
jshme për të zhvilluar investimet 
e nevojshme në sistem, për të 
mbuluar kostot operative të 
drejtimit të shoqërisë. Niveli I 
kerkuar I tarifes varet nga par-
ashikimi I kostove te ushtrimit 
te aktivitetit dhe nevoja per 
mbulimin e tyre. Po të lexohet 
me detaje analiza e bere, jane 
kostot e mbulimit te humbjeve, 
te cilat cojne ne nje rezultat te 
tille. Nuk kemi shtuar të tjera 
gjëra. Në çmimet e vjetshme 
të energjisë ju do të shikoni që 
kërkesa jonë për tarifë ka qenë 
në nivelin 1.1. Ndërkohë po t’i 
shtosh kësaj cmimin e energjisë 
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Linja 400kV Shqipëri - Kosovë
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elektrike të humbjeve, do shikosh që 
kjo është diferenca që shkohet në 
nivelin që kemi kërkuar. Pra është 
thjesht niveli i humbjeve që vjen nga 
rritja e çmimit të energjisë. 

Për planin e investimeve ju 
përmendet linjën e interkonjek-
sionit me Maqedoninë e Veriut 
që patjetër jep frymëmarrje dhe 
lehtëson kostot e kapaciteteve 
të transmetimit. Po gjithashtu 
ka qenë në diskutim këtu e 10 
vjet më parë një linjë interkon-
jeksioni me Italinë. A është në 
plan kjo gjë?

Ne po punojmë me këtë. Besoj se 
vitin tjetër do të kemi termat teknike dhe do ndajmë 
opinionet dhe skuadrat teknike për zbatimin e këtij 
projekti që ka qenë i vjetër, por që është një projekt 
ambicioz dhe shumë i pastër midis nesh dhe Italisë ku 
është dhe mbarimi i korridorit, pra linja e interkon-
jeksionit është mbarimi i korridorit nga Bullgaria, 
Maqedonia Veriut, Shqipëria dhe në Itali. Objektivi 
ynë është ta vazhdojmë e ta mbyllim. Nga ana jonë 
ne kemi bërë projektin dhe kemi gjetur mundësitë 
sesi mund të bëhet, por duhet të ketë marrëveshje 
midis dy vendeve, midis dy operatorëve.

Të kthehemi te çmimi, i prekshëm për të 
gjithë. Edhe kur keni qenë ju administrator, 
por edhe para jush…ERE nuk ka qenë shumë 
e dashur me OST edhe pse bilancet i ka pasur 
më të rregullta e më te çertifikuara. Por gjith-
monë ju ka shtyrë aplikimet, ka kërkuar të 
dhëna shtesë për bilancet dhe shumë rrallë ka 
miratuar kërkesat e OST-së, ndërkohë që është 
sjellë ndryshe me OSHEE. Mendoni se mban 
dikë me hatër ERE tek vendosja e çmimeve?

Nuk jemi kompani konkurrente. Po nuk bash-
këpunuam nuk shkojmë kërrkund. Në fund të 
ditës i shërbejmë vetes sonë, në fund të ditës jemi 

shqiptarë, shkojmë në shtëpi, jemi konsumatorë e 
duam shërbime për jetën tonë. Detyra jonë është 
të japin shërbimin më të mirë për publikun. Është 
shumë e thjeshtë me kompanitë tona kur në fund 
të ditës shkon në shtëpi dhe merr atë që pretendon, 
shërbimin. Kjo është e prekshme. Sado të ofrojë OST 
shërbimin më të mirë, nëse nuk ka një shpërndarje 
shumë të mirë, nuk ka vlerë. 

Tarifa e shpërndarjes që miraton ERE për 
OSHEE është 6.7 lekë apo 7…Për OST është 
shumë më e ulët…

ERE është një organ i pavarur që shikon më shumë 
dhe menaxhon në të gjitha drejtimet. Vizioni i një kom-
panie qëndron gjithmonë më i vogël ndaj një organi i 
cili di më shumë dhe sheh më shumë. Eshtë një organ 
mbikqyrës rregullator. Në gjithë botën ka konflikte 
mes kompanive dhe rregullatorit. Kompanitë tentojnë 
të shtyjnë në çmime, rregullatori mbron publikun dhe 
balancon dëshirën e kompanive për të qenë ndryshe 
kundrejt kërkesave të publikut. Nuk e gjykoj dot në 
një këndveshtrim. Duhet ta shoh në një këndvështrim 
më të madh sesi është vizioni i tyre dhe të kuptojmë 
dhe “pse”-në në vendimet e tyre. 

Kemi rritje të energjisë dhe fashën 800 kilovat 
orë. Besoni se ERE do pranojë kërkesat tuaja 
dhe nëse jo, a keni një plan rezervë apo do të 
dilni me humbje? Apo do reduktoni planin e 
investimeve?

Në këto dy vite investimet kanë qenë prioritet, 
janë vite pa vizion të qartë në gjithë botën, nuk ka 
një eksperiencë. Asnjë ekspert (inxhinier apo CEO) 
i OST-ve nuk ka një skenar. Sepse lufta në shtëpi 
( lufta në Ukrainë ) dhe situata pas covid-19 janë 
faktorë ndikues dhe ju e shihni ekonominë botërore 
se në ç’dallgë po noton. Vetëm disa ditë më parë 
CEO i një prej bankave më të mëdha në botë tha se 
do të pregatitemi për një pranverë turbulente në 
treg. Detyra jonë është të balancojmë dhe të jemi 
të kujdesshëm me investimet në kohën e duhur. Në 
krizë duhet të investosh që të jesh një hap përpara 
kur kriza të mbarojë, por duke mosdisbalancuar 
operacionet dhe shërbimet që ka detyrë kompania. 

EKONOMI
Tirana 3 është një projekt mes OST-së dhe 
bankës gjermane KfW. Janë marrë lejet e 
ndërtimit. Ekziston problemi i ngritjes së 
çmimeve nga pandemia, të cilat ndikojnë 
jo vetëm tek ne por edhe në botë. Dhe kjo 
ka krijuar pengesa në zhvillimin e procesit. 
Tirana është një qytet që zhvillohet shpejt 
dhe ne jemi në gjendje ta përballojmë

Zgjerimi i Nënstacionit 400 kV në Koman
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Ne kemi qenë jashtë tregut dhe gjithmonë kemi 
qenë me vonesë në treg dhe nuk kemi pasur përfitime 
kur tregu ka patur rritje ashtu sikurse nuk kemi 
shumë humbje kur tregu ka patur rënie. Por rreg-
ulli është gjithmonë: investo në krizë që të dalësh 
përpara dhe të jesh i aftë të përfitosh më shpejt. Në 
momentin që kriza do mbarojë, si çdo krizë atëherë 
do shihet se kush do të jetë më i aftë të eksportojë 
apo importojë produktet dhe do ketë përfitim më të 
shpejtë. Kjo është detyra jonë. 

Pyetja ime është për rritjen e kapaciteteve 
të transmetimit në Tiranë, plani i investimit 
për Tirana 3: Ka nisur? Kur do mbarojë? Në 
çfarë faze është? 

Tirana 3 është një projekt mes OST-së dhe bankës 
gjermane KfW. Janë marrë lejet e ndërtimit. Ekzis-
ton problemi i ngritjes së çmimeve nga pandemia, 
të cilat ndikojnë jo vetëm tek ne por edhe në botë. 
Dhe kjo ka krijuar pengesa në zhvillimin e procesit. 
Tirana është një qytet që zhvillohet shpejt dhe ne jemi 
në gjendje ta përballojmë. Në bashkëpunim me OSHEE 
planifikojmë se kush janë zonat në zhvillim dhe mbi 
këto zona realizojmë lëvizjet tona. Ne kemi dy projekte 
që duken të vogla nga dy nyjet ekzistuese për furnizimin 
e Tiranës ku është fuqizimi i qendrës së Tiranës nga 
nënstacioni Tirana 1 dhe fuqizimi i tij. Madje këto ditë 
po ndryshojmë përcjellësat për të rritur kapacitetin 
e nënstacionit të Farkës. Pra jemi gjithmonë 1 apo 2 
hapa përpara nga ngarkesa e pritshme. 

Sa i takon detyrimeve që kompanitë shtetërore 
i kanë njera tjetrës. Sa dekada duhen të shuhen 
këto borxhe? Te plani i fundit i ERE ishte 2045…

Ka pas qenë një kompani që është ndarë në tre 

kompani tani. Borxhet i ka pasur kompania mëmë. 
Që është KESH. Shlyerja e këtyre borxheve tani ka 
një proces të ngadaltë por nuk ngadalëson zhvil-
limin. Mes kompanive ka tashmë marrëveshje të 
nënshkruara në lidhje me skedulimet e shlyerjes 
së detyrimeve të prapambetura. Marrëveshja e 
nënshkruar në Prill 2021 mes OST dhe OSHEE, 
parashikon që nga ana e OSHEE, krahas pagesës 
së detyrimeve korrente, do të kryhet dhe një pagesë 
prej 6.5% të shumës totale të faturës korrente, por 
jo më pak se 360 milion eleke në vit. Nga ana tjetër, 
marrëveshja e nënshkruar në Tetor 2021 mes OST 
dhe KESH, në lidhje me skedulimet e shlyerjes së 
detyrimeve të prapambetura parashikon që OST 
të shlyeje detyrimet e prapambetura kundrejt një 
skeduli i cili është 10 milionë lekë në muaj.    

Eshtë zbatuar se ka pasur ngërç?
Po, kjo zbatohet dhe OST ka zbatuar detyrimet e 

saj. Por është një proces që nuk ndikon në zhvillim 
në afatgjatë. Borxhi duket në fillim i madh por nuk 
do të shihet në 70 vitet e ardhshme. Zhvillimi i sis-
temit, rritja e të ardhurave dhe GDP e bën borxhin 
e papërfillshëm. Synimi është të rrisim kapacitetet 
që sot dhe nesër kalojmë me sa më pak probleme dhe 
të kemi sa më shumë investime që të jemi në treg. 

Çfarë prisni pozitive nga viti i ardhshëm? 
Çfarë prisni negativisht?

Ajo që ne duam, shohim dhe do bëjmë është të 
stimulojmë në maksimum investimet. Çdo euro 
që investohet nga shqiptarët të akomodohet për të 
sjellë përfitime për ne si shtet dhe si konsumator. 
Investimet janë gjërat që duhen dhe ne jemi aty që 
të jenë sa më të shpejta. 
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ME GOMONE 
DREJT ANGLISË
Gjithë natën thuajse nuk kishte fjetur. Mëngjesi e gjeti duke dremitur, tek puliste sytë plot me 

emocion dhe një afsh që i vinte nga thellësia e trupit. Rrezet e diellit kishin prekur majën e 
Pashtrikut, teksa e mendonte dhe në ëndrrat e tij një ditë të dielltë, atë ditë që do vendoste të 
linte shtëpinë. Një shtëpi modeste, ku nëna, zor se dilte për të zbritur në qytetërim, siç thoshin 
shpeshherë për rrugëtimin e tyre drejt Kukësit, të cilin e ndajnë veç 44 kilometra prej Hasit. 

Ky është Alberti 17 vjeçar, që prej javësh nuk mendonte më shkollën, auditorin me mësues 
që shpjegonin. Kthente sytë majtas e djathas bankave të klasës, e i shihte përditë e më bosh. 

Kishte ikur më parë Drini, shoku i tij. E kishte marrë emrin pikërisht nga Drini i 
Bardhë që ndante Hasin nga Podrimja. Sa e sa herë ishte larë me Drinin në ujrat e atij 

lumi, por dhe në Erenik. Ishte kalitur e forcuar e kishte 
hedhur shtat si të ishte një i rritur. Nga muskujt. Kjo 

i jepte shpresë se çfarëdo të ndodhte kur të hypte 
në gomone, edhe detin mund ta përballonte, pa-

varësisht se në bisedat me shokët gjithmonë 
thoshin se lumi me detin nuk kanë asgjë të 
ngjashme me njëri tjetrin, përveçse janë 
me ujë. Kur vinte puna të tregonin ndry-
shimin, as këtë nuk arrinin të bënin. 
Në fund fare, nuk kishin qenë aq të 
vëmendshëm në orët mësimore. E 
fundja, kush po mësonte më aty…

Por i vinte inat që shumica 
e quanin atë dhe shokët e tij 
“malokë”. “Këta malokët”. 
Hasi nuk shquhej për lartë-
si të mëdha, është krye-
sisht i ulët malor, pasi 
maja më e lartë ishte 
Pashtriku me 1989 
metra.

Nga ISA MYZYRAJ, HAS
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Rrugëtimi i vështirë i hasjanëve drejt “ishullit” të ëndrrave, Britanisë. Drejtori i Kulturës 
në zonë thotë se ka ikur 30% e të rinjve, ndërsa në verë, në zonë sheh vetëm makina 

luksoze me targa angleze. Të moshuarit, pas ikjes së djemve po braktisin vilat e 
shtëpitë e ngritura me mundim, ndërsa dhjetëra faqe tik-tok, tregojnë procedurat sesi 
kryhet kalimi i sigurtë nga kanali i “La Manche” me 4000 paund për person. Por sa 

të sigurt janë të rinjtë që nuk do të deportohen sërish në Shqipëri??? 

Pastaj syri të sheh veç fusha gjatë bregut 
të Drinit. Dhe disa shtigje, apo qafa, që nga 
tradita kishin emra të veçantë: Qafa e Erës, 
Qafa e Mullarëve, të cilave Alberti nuk i jepte 
dum t’i tregonte se pse kishin emra të tillë. 

Se mirë që ishin larë nëpër lumej e kishin 
kaluar qafat me emrat e çuditshëm, por shu-
micën e kohës e kalonin livadheve e lëndinave… 
aty, shtrirë duke parë hapësirën e pamatë të 
qiellit blu, kishte ëndërruar ikjen nga shtëpia. 

E kështu, në mesditën e 7 gushtit të këtij viti, 
ëndrra e tij do të bëhej realitet. Fillimisht do 
të nisej nga fshati i tij në Has drejt Durrësit, 
e mandej, drejt destinacionit të tij final në 
Britaninë e Madhe. 

I gjithë ky rrugëtim duhet të ishte “sekret”. 
Nuk i kishte treguar kujt për largimin nga 
fshati. Vetëm nënës së tij. Ajo që e kishte 
rritur me shumë mun-
dime derisa ishte bërë 
aq. Herë me bukë e herë 
pa bukë, në sytë e saj 
kishte parë veç lot. Ishin 
lot varfërie, skamjeje, 
pamundësie, pafuqie…E 
porositi nënën që të mos 
fliste për të, derisa ai të 
arrinte në Angli, aty, ku 
siç kishte folur me shokët 
e tij nëpër facebook e in-
stagram, ata pra, shokët, 
po bënin një jetë më të 
mirë. Dhjetëra të tjerë 
prisnin për të prekur ën-
drrën e madhe britanike. 

“Mendova që ishte 
zgjidhja e vetme të ikja”, 
- tregon ai jo pa trishtim 
për peripecinë e kaluar 
në këtë provë të parë të 
fatit pa i mbushur ende 
të 20-at. Fillimisht do të 
qëndronte në Durrës, 
për dy ditë. Pasandaj do të nisej në Tiranë 
dhe prej andej në Francë me një familjar të tij 
që do ta shoqëronte për të kaluar kufirin. Në 
Francë ai e dinte mirë se ku do të shkonte, e 
kë do të takonte.

“Më kërkuan 4500 paund për të kaluar me 
gomone në Angli, dhe unë i gjeta borxh tek një 

i afërm imi”, -shpjegon 17-vjeçari që mendonte 
me vete se këto para, do t’i bënte shumë shpejt 
në Angli. Borxhi është borxh, e duhet kthyer 
shpejt. Fundja, në Has, apo Shqipëri, nuk do t’i 
bënte kurrë ato para në një kohë të shkurtër. 

Alberti arriti që të kalonte kanalin që ndan 
Francën me Britaninë vetëm mesnatën e datës 
19 gusht, ku më herët disa tentativa për t’u nisur 
nga brigjet franceze kishin dështuar për shkak 
të prezencës së shtuar të policisë.

TË ZHGËNJYER E TË PASHPRESË – BOSHATISET HASI
Albana Aliaj nga fshati Zrahisht në Has, 

thotë se në fund të Gushtit drejt Britanisë u 
nis edhe vëllai i saj i vetëm.

Ajo shpjegon sesi 20-vjeçari kishte mbaruar 
studimet profesionale për elektroteknikë, por 
një vend pune ishte i pamundur për të.

“Kemi kërkuar me muaj të tërë punë në Has, 
kemi përgatitur të gjithë dokumentacionin 
që im vëlla të niste një punë, por të gjitha 
institucionet na refuzuan”, - tregon ajo. E për-
malluar për të vëllain me të cilin ndryshe nga 
shumica e miqve dhe shoqeve të veta, kishte 
një komunikim shumë të hapur, Albana, nuk 



46 www.newsbomb.alT E T O R   2 0 2 2

REPORTAZH

tha asnjë fjalë që ai të mos e provonte fatin. “Pa 
punë nuk mund të rrinte, kështuqë vendosi që 
të largohej drejt Anglisë”, e justifikon e motra.

Zrahishti, fshati i saj, është një zonë ku dy 
fshatarë nuk bëhen dot bashkë në një mendje. 
Duket si i humbur, pasi shtëpitë janë të vjetra, 
të rrënuara dhe të braktisura, e rrugët janë si 
mos më keq. Jo sikur duhet të shkojnë njerëz 
e makina. Por vetëm kuaj e gjethë. 

Kur vjen puna për vota, të gjithë bëjnë edhe 
aty mitingje elektorale. Por siç vijnë, ikin, me 
thesin plot premtime e mandej me harresa 
deri katër vjeçarin e ri. Nuk ka rrugë, nuk ka 
kanalizime, nuk ka ujë dhe pse gjithë zona e 
Hasit rrethohet nga burime ujore. 

E meqë të gjithë ikin e askush nuk mbetet, 
te kafja e vetme e fshatit, ka mbetur pronari 
me të zonjën që e nisin mëngjesin me ndonjë 
kafe turke e ndonjë gotë raki. Asnjë të ri. 

“Në fshatin tonë ikën të gjithë, një tjetër 
problem për të ishte se të gjithë miqtë e tij 
ishin larguar dhe ai nuk kishte as njerëz që të 
pinte kafe me të”, - thotë Albana Aliaj, duke 
justifikuar vendimin e të vëllait që nuk kishte 
se ç’bënte më në atë fshat.

Në të njëjtën situatë ndodhet edhe fshati 
Dobrunë, një zonë malore në kufi me Kosovën, 
ku më shumë se 60% e banorëve të fshatit kanë 
ikur tanimë, shumica në Britani të Madhe.

Shtëpitë kanë mbetur bosh, ndërsa shpresa 
që fshati të ringjallet është e paktë.

‘Asnjë qeveri nuk ka investuar në fshat, ne 
nuk kemi rrugë për të arritur në fshat, nuk kemi 
shkollë e as Qendër Shëndetësore. Unë nuk e 
di nëse ekziston një arsye e vetme pse dikush 
duhet të jetojë në një fshat që s’ka as rrugë, as 
shkollë e as shërbime shëndetësore”- tregon me 
lot në sy një burrë babaxhan i të 70-ave. Nuk 
do të japë emrin, ka frikë se dy djemtë, i kanë 
ikur po njëlloj, ilegalisht, në Britaninë e Madhe. 

 “U them atyre mos hajdeni më, mos investoni 
në fshat, nuk mund të shpenzojmë para në një 
vend që nuk ekziston”, thotë shpresëhumbur 
70 vjeçari që të vetëm çmallje me djemtë e ka 
nëpërmjet whatsap-eve apo rrjeteve sociale që 
koha ia ka imponuar t’i mësojë. Madje sipas 
sugjerimit të djemve, që janë duke punuar dhe 
duke bërë ca lekë, edhe ai me gruan po mendojnë 
të zhvendosen në Tiranë, për të kaluar pleqërinë. 

Po e shtyjnë sa mundet se u vjen keq për 
shtëpinë, për jetën e kaluar aty. Aty është mar-
tuar me bashkëshorten në të njëjtën moshë si 
ai, dhe kanë bërë dy djem, të fortë. Por që nuk i 
shikojnë e nuk i gëzojnë dot. “Nuk shohim arsye 
për të vazhduar për të punuar tokën. Ne jemi 
të moshuar, dhe nuk kemi një infermierë në 
fshat që të kujdeset për ne. Pse duhet të rrimë 
më këtu, - vijon i moshuari.

AUTOMJETET ME TARGA ANGLEZE
E kur hyn në Has, në gjithë zonën, jo veç 

Krumës por edhe në fshatra, në rrugët që kanë 
humbur rrugës të sheh syri plot makina luk-

soze me timon djathas, e me targa 
angleze. Janë shumë të zakonshme. 
Madje rrallë sheh makina me targa 
shqiptare. Është gusht, bijtë kthehen 
nga Britania për të parë pleqtë e tyre 
mbetur atyre anëve. 

Rrethi i Hasit është një ndër zo-
nat që kanë emigruar me shpejtësi 
të madhe. Vilat e ndërtuara në perif-
eri të qytetit mendohet të jenë 100% 
investim emigrantësh nga Britania 
e Madhe, ndërsa ndërtimi i dhjetëra 
vilave të tjera vijon, brenda tyre në 
shumicën e rasteve nuk gjen njerëz.

“Kur shohim vila që po ndërtohen, 
kur shohim makina qindra mijëra 
paundësh, mendojmë se në Angli bëhet 

E kur hyn në Has, në gjithë 
zonën, jo veç Krumës por edhe 
në fshatra, në rrugët që kanë 
humbur rrugës të sheh syri 
plot makina luksoze me timon 
djathas, e me targa angleze. Janë 
shumë të zakonshme. Madje 
rrallë sheh makina me targa 
shqiptare. Është gusht, bijtë 
kthehen nga Britania për të parë 
pleqtë e tyre mbetur atyre anëve



www.newsbomb.al    |    47



48 www.newsbomb.alT E T O R   2 0 2 2

REPORTAZH

lekë shpejt, dhe ne mendojmë se 
‘pse të mos e provojmë’”, thotë një 
prej të rinjve.

Sipas Censusit të fundit të 
bërë në vendin tonë në Bash-
kinë e Hasit ka një popullsi 
prej 16 790 banorësh, por gjasat 
janë që atje të jetojnë rreth 1/3 
e banorëve tani.

Kjo valë e madhe emigrimi 
nuk fshihet më. Madje pranohet 
edhe zyrtarisht. Dylber Geca, 
drejtor i Kulturës dhe Arsimit 
në Bashkinë e Hasit thotë se 
vetëm në muajt qershor, korrik 
dhe gusht janë larguar drejt Britanisë së Madhe 
30 përqind e banorëve të Hasit, e thuajse të gjithë 
janë të rinj. Ata që duhet të mbanin qytetin dhe 
ekonominë me punën e tyre. Por, e pranuar zyr-
tarisht, për të gjithë ne bën çudi, pavarësisht se 
institucionet shtetërore nuk janë alarmuar shumë.

TIK TOK-U APLIKACIONI 
QË PO ÇON SHQIPTARËT NË BRITANI!

Nga një vëzhgim që ka bërë Revista News-
bomb, janë të paktën 33 faqe ose profile në rrjetin 
social Tik-Tok që reklamuan ikjen drejt Britanisë 
së Madhe dhe ofruan kalimin e sigurtë nëpër 
kanal nga Franca, me shifra që shkojnë nga 4000 
deri në 5000 paund.

Shumë faqe u mbyllën gjatë muajve korrik 
dhe gusht, por të njëjtët rihapën profile të tjera 
për të ofruar mundësi ikjeje.

Një faqe në Tik-Tok e quajtur “Kalimiisigurtë” 
pasi iu mbyll profili për dy herë me radhë brenda 
një muaji, rihapi profilin e tretë, me shënimin “Nuk 
publikojmë dot video, se na e bllokojnë faqen. Nisja 
çdo dy ditë dhe kalimi i sigurtë”.

Me datën 31 gusht, po kjo faqe publikoj një 
tjetër mesazh që është parë nga rreth 597 perso-
na ku shkruhej se “Nisja bëhet ditën e nesërme. 
Nxitoni! 4 mijë paund!”.

Ndërsa një tjetër faqe me 1153 ndjekës në Tik-
Tok në një video të publikuar me 11 shtator dhe 
që ishte parë më shumë se 27 mijë herë, thoshte 
se nisja nga Franca bëhet çdo ditë në një gomone 
me një kapacitet prej 20 personash.

Në një përgjigje të shkurtër për Newsbomb 
faqja “kalimengafranca” tha se jo vetëm që ka-
lojnë dhjetëra Shqiptarë një herë në tre ditë nga 
Franca drejt Britanisë, por që kanë transport 
edhe nga Hasi e Kukësi.

“Ne kemi furgonë që nisemi nga Hasi dhe nga 
Kukësi, një herë në javë. Marrim persona aty, dhe 
i sjellim në një nga hotelet në Francë. Ndërkohë që 
çdo natë ne vëzhgojmë bregdetin për të gjetur një 
pikë e cila nuk kontrollohet nga policia, për t’u nisur. 
Anjëherë nuk kemi një pikë fikse ku nisemi, por ne 
gjejmë zonën ku nuk po patrullohet në atë moment 
nga Policia”, - tha një person që menaxhon këtë faqe.

Por kalimi drejt Britanisë së Madhe është jo 

shumë i sigurtë. Personi që drejton gomonen 
është jo vetëm i paçertifikuar, por edhe me shumë 
mundësi, nuk ka hipur kurrë në një gomone.

“Ne sigurisht që nuk udhëtojmë me emigrantët. 
Ne gjejmë një person që pranon vullnetarisht që 
të drejtojë gomonen, i japim një GPS ku duhet të 
ndalojë dhe personit që pranon ta bëjë këtë punë, 
ne nuk i marrim pagesë”, - shpjegon personi që 
është pas faqes Tik-Tok, e që sigurisht nuk shfaqet 
me emër mbiemër. Ata kanë mbledhur me mijëra 
paund duke trafikuar shqiptarët në Britaninë e 
Madhe. Pyetja më e madhe pa përgjigje është: po 
mirë, kush e sjell gomonen mbrapsh në Francë, 
apo edhe ajo është e përfshirë në çmim???

EMIGRIMI – PROBLEM I VJETËR NË SHQIPËRI
Dyzet përqind e emigrantëve që kalojnë nga 

“La Manche” janë nga Shqipëria”, - shkruhet në 
një raport të fundit sekret të inteligjencës ush-
tarake britanike. Gjithsej 1075 shqiptarë kaluan 
“Kanalin” me varka të vogla të organizuara 
nga bandat e kontrabandës së njerëzve gjatë një 
periudhe gjashtë-javore këtë vere.

“Kur shohim vila që 
po ndërtohen, kur 
shohim makina qindra 
mijëra paundësh, 
mendojmë se në Angli 
bëhet lekë shpejt, dhe 
ne mendojmë se ‘pse 
të mos e provojmë’”, 
thotë një prej të rinjve

Vilat e ndërtuara në periferi të qytetit
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Nga viti 2010 deri në vitin 2019 nga Shqipëria 
kanë ikur rreth 500,000 persona, sipas një raporti 
të Institutit për Studime Ekonomike Ndërkom-
bëtare në Vjenë të Austrisë, të publikuar në vitin 
2021. Si faktor themelor, ekspertët e Vjenës evi-
dentuan nivelin e lartë të varfërisë, papunësinë 
dhe rrjetin e krijuar me diasporën. 

Sipas raportit, rreth 86 mijë persona ikën nga 
Shqipëria për të punuar, 18 mijë për të studiuar, 281 
mijë për arsye familjare dhe 114 mijë për arsye të 
tjera. Emigrimi i personave me arsim të lartë ishte 
i konsiderueshëm dhe përbënte pothuajse 40% të 
totalit, ç’ka i kontribuonte ‘ikjes së trurit’ — fenomen 
i përhapur në vendet e Ballkanit Perëndimor. Ndër 
ata që rritën shkallën e emigrimit në Shqipëri për 
këtë periudhë, ishin të sapodiplomuarit. 

Me një vend me popullsi prej 2.8 milionë 
banorë, ikja e 500,000 personave për 6 vite është 
shqetësuese, por më shqetësuese është se ikja 
po vazhdon. Një raport i INSTAT (Institutit të 
Statistikave në Shqipëri) — tregoi se pavarësisht 
shpërthimit të pandemisë COVID, 23,854 persona 
u larguan nga vendi gjatë 2020. 

Shkalla e lartë e papunësisë dhe niveli i ulët i 

Fshati Zarhisht, Has

të ardhurave, forcojnë arsyet për të migruar. 
Sipas matjeve të fundit zyrtare, 38% e popullsisë 
të aftë për pune nga 15-64 vjeç janë pa një vend 
pune. Tek grupmosha 15-29, shkalla e papunë-
sisë prekte 19.9% në tremujorin e tretë të 2021.

Institucionet ndërkombëtare në vazhdimësi 
kanë publikuar raporte që e rendisin Shqipërinë 
si një ndër vendet më të varfëra në rajonin e 
Ballkanit Perëndimor. Sipas Fondit Monetar 
Ndërkombëtar në vitin 2020 një e treta e popull-
sisë, apo 32.6%, konsiderohej e varfër, kjo masë e 
popullsisë jeton me më pask sesa 5 euro në ditë.

Të dhënat e fundit zyrtare të vitit 2020, tregojnë 
se shpenzimet mesatare mujore për konsum për 
një familje, të përbërë mesatarisht nga 3.6 persona 
ishin 695 euro ose 193 euro për person. Ndërkaq, 
llogariten rreth 64,710 familje të cilat trajtohen 
me ndihmë sociale nga shteti ndërsa vlera e saj 
varion nga 20 deri në 75 euro në muaj. 

Nga ana tjetër pagat në sektorin publik dhe 
privat vazhdojnë të jenë të vogla. Paga minimale 
në Shqipëri është 34.000 lekë dhe nga rreth 700 
mijë të punësuar në Shqipëri rreth 400,000 prej 
tyre paguhen më pak sesa 350 euro në muaj, sipas 
një database shtetërore të rrjedhur në media në 
fundin e vitit 2021, ku pasqyroheshin pagat e të 
gjithë të punësuarve në sektorin publik dhe privat. 

ÇFARË DO TË NDODHË ME EMIGRANTËT?
Mijëra emigrantë që ndodheshin në Britaninë 

e Madhe u shokuan në qershor të këtij viti, pasi 
qeveria atje lidhi një marrëveshje me Ruandën, 
një shtet në Afrikën Lindore, përmes së cilës, 
të gjthë azilkërkuesit që ndodheshin në Britani 
do të ndërgoheshin në shtetin afrikan për të 
pritur shqyrtimin e azilit të tyre, që mund të 
zgjaste me muaj, ose me vite të tëra.

Me 15 qershor, një avion ku kishte edhe 
shqiptarë brenda u bë gati që të nisej për në 
Ruandë, ndërsa organizatat e të drejtave të 
Njeriut e kundërshtuan vendimin, por pavarë-
sisht kësaj qeveria angleze ishte e vendosur të 
dërgonte azilkërkuesit në Ruandë.

Teksa avioni ishte gati për nisje, dhe emi-
grantët kishin hipur në të, Gjykata Evropiane e 
të Drejtave të Njeriut lëshoi një urdhër urgjent 
për mdaljen e avionit dhe pezullimin e mar-
rëveshjes deri në një urdhër të dytë.

Por teksa shqiptarët shpëtuan 
nga ky vendim, një tjetër marrëve-
shje mes Shqipërisë dhe Britanisë së 
Madhe do të shqetësonte emigrantët.

Në mes të gushtit të 2022, kur 
mediat britanike më të mëdha 
shkruanin për gomonet me 
shqiptarë, Shqipëria dhe Britania 
e Madhe nënshkruan një memo-
randum bashkëpunimi.

Në njoftimin e bërë nga Min-
istria e Punëve të Brendshme e 
Britanisë, thuhej  se në bisedën 
mes sekretares Priti Patel dhe 
homologut të saj shqiptar, Bledar 
Çuçi, janë zotuar të intensifiko-
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jnë punën e përbashkët për të parandaluar një 
numër të madh shqiptarësh që kalojnë në Britani 
nëpërmjet Kanalit të Manshit përmes trafikuesve 
të qenieve njerëzore.

“Falë bashkëpunimit tonë të shkëlqyer me 
Shqipërinë, do të shfrytëzojmë çdo mundësi për 
të përshpejtuar deportimin e shqiptarëve që nuk 
kanë të drejtë të jenë në Britaninë e Madhe”-tho-
shte ministrja Angleze.

Por përsëri shqiptarët “qëlluan me fat”.
Në fund të shtatorit, Home Office e shpalli të 

pavlefshme marrëveshjen që Patel nënshkroi me 
qeverinë shqiptare për të kthyer me shpejtësi nga 
Doveri ata që mbërrijnë ilegalisht.

Departamenti ligjor i qeverisë ka konfirmuar 
në këtë mënyrë se nuk ka të drejtë të përshpejtojë 

dëbimin e azilkërkuesve shqiptarë pas mbërritjes 
së tyre në Britaninë e Madhe.

Pranimi u bë në një letër ligjore që iu dërgua 
avokatëve të cilët punojnë për bamirësinë e 
refugjatëve “Care4Calais”, e cila kishte sfiduar 
politikën duke e çuar vendimin në gjykatë.

SHQIPTARËT, NGA GOMONJA 
NË AZIL E MË PAS NË PUNË

Alberti, 17-vjeçari nga Hasi, nuk i kupton as 
marrëveshjet politike, as vendimet e gjykatës, 
ndaj thotë se është i qetë tanimë që ka mbër-
ritur në Angli dhe është vendosur në një zonë 
periferike të Londrës.

Sapo zbriti nga gomonja, atë e këshilluan që të 
paraqitej në zyrën e emigrantëve, e duke qenë se 
është nën moshën 18-vjeç, atë do e kishin përparësi.

Dhe kështu, ndodhi. 
Zyra e emmigracionit, nisi procedurën e azilit 

për të, ndërsa gjatë kësaj periudhe e dërguan 
17-vjeçarin që të qëndonte në një hotel.

Pak ditë më vonë, Alberti shpjegon se një i 
afërm i tij, me dokumente të rregullta në Britani 
të Madhe, u paraqit pranë zyrës së azilit dhe doli 
garant për të.

Në këtë mënyrë Alberti u zhvendos për të 
jetuar tek ai, e menjëherë filloj punë, në ndërtim.

“Nuk do të punoj në shtëpi bari, i kam premtuar 
nënës, se nuk do të merrem me punë të pista”, - 
thotë 17-vjeçari që ka disa mijëra euro borxhe për 
të shlyer, për rrugën nga Shqipëria drejt Britanisë 
së Madhe, aty ku tanimë ka nisur një jetë të re!

“Nuk do të punoj në shtëpi bari, i 
kam premtuar nënës, se nuk do të 
merrem me punë të pista”, - thotë 
17-vjeçari që ka disa mijëra euro 
borxhe për të shlyer, për rrugën nga 
Shqipëria drejt Britanisë së Madhe, 
aty ku tanimë ka nisur një jetë të re!
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Si i festoi diktatori 
ditëlindjet e fundit? 
Kush e uroi, nga i 
vinin telegramet dhe 
cilët prej tyre priti 
në shtëpinë e tij në 
kohën kur nuk gëzonte 
shëndet të plotë? Pjesë 
nga ditari i sekretarit 
të tij, Haxhi Kroi

 | Nga LUELA MYFTARI

Na ishte një herë një ditar sekret, aty ku shënoheshin hyrjet dhe 
daljet për në shtëpinë e diktatorit Hoxha. Një ditar që kur u bë i 

njohur në fakt, na tregoi dhe se sa e kishte rrogën Enver Hoxha dhe 
bashkëshortja e tij. Mirëpo, ky ditar si shumëçka tjetër nga koha e 
komunizmit u zbulua vetëm pas vdekjes së Enver Hoxhës, madje edhe 
30 vite pas vdekjes së komunizmit si pushtet, sërish mbetet joshës si 
ditar. Sepse ai mbeti si ditari i shumëpërfolur, por asnjëherë i botuar. 

Edhe pse që në krye të herës ka patur përpjekje nga Ramiz Alia, që 
e mori këtë ditar në dorë pas vdekjes së Enver Hoxhës, që ta botonte 
për t’i treguar popullit shqiptar jetën dhe veprën e Enverit, sërish nuk 
ia doli. Sepse për këto punë dhe për shumë të tjera vendoste asokohe 
Nexhmije Hoxha. Sipas të gjitha dëshmive, ky ditar nuk u botua 
kurrë me urdhër të Nexhmije Hoxhës. Vejusha e Hoxhës mendohet 
të ketë thënë: “Nëse ka rrjedhur Haxhiu, s’lajthit Partia! Ai në çdo 
faqe e nxjerr Enverin të sëmurë, madje gjysmë të vdekur. S’ka qenë ky 

E FUNDITDITËLINDJETDITËLINDJET

TË ENVER HOXHËS
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Enveri ynë. Shqiptarëve s’u duhet një Enver i tillë”. Haxhi Kroi, pas 
Nexhmije Hoxhës, ka qenë njeriu më i besuar i Enverit. Por, edhe nëse 
kishte rrjedhur Haxhiu që po e dorëzonte këtë ditar te Ramiz Alia, 
nuk kishte rrjedhur ende Partia. Dhe partia në kohën kur nuk ishte 
Enveri, ishte Nexhmia. 

Unë sot dua t’ju zbuloj përmes këtij ditari se si festonte ditëlind-
jet vitet e fundit Enver Hoxha dhe çfarë donte Nexhmija t’i fshihte 
shqiptarëve, atë diktator, që njëlloj si të gjithë të vdekshmit, s’ka fuqi 
përballë vdekjes.

Deri në fundin e viteve ’60, ky ditar përcillet si bllok plot me shëni-
me, bllok i ngjarjeve që ndodhin në zyrën e diktatorit Hoxha, por pa 
pasur shumë data të përcaktuara apo pa i specifikuar ditët e muajt. 
Nuk dihet nëse ishte ky një sekretar që ende nuk e kuptonte si duhet 
shkruar në një ditar, apo këtë e ka bërë për të mos lidhur faktet dhe 
ngjarjet me kohën kur kanë ndodhur ato. 

Dhjetë vite më vonë, ditari bëhet më i kuptueshëm. Ngjarjet, lëvizjet 
në zyrën e diktatorit dhe shumëçka tjetër shënohet në këtë bllok nga 
Haxhi Kroi me ditën, datën dhe vitin. Duke filluar nga viti 1970 e deri 
në prill të vitit 1985, ditari i Kroit nuk ka asnjë ditë shkëputje. Madje, 
shumë nga ngjarjet përshkruhen aty me orë e minuta. 

Unë kam zgjedhur që të ndaj në këtë shkrim se si pritej ditëlindja e 
ish-diktatorit Hoxha dhe kush vinte ta uronte deri në shtëpi. Për shembull 

në 16 tetor të vitit 1971, Kroi shkruan në ditar : “16 tetor 1971 - Shoku 
Enver priti vetëm anëtarët e Byrosë Politike për 63- vjetorin e lindjes. 

Të tjerë nuk priti, duke pasur parasysh se ka grip në Tiranë, tha 
shoqja Nexhmije”. Sipas shënimeve në ditarin e Kroit, diktatori 

ka pësuar në tetor të vitit 1973 një infarkt, e që nga këtu shenjat 
nuk janë shumë të mira për të festuar ditëlindje e për të pri-

tur miq, e dolli. Interesante përmes dokumenteve që gjej 
në arkivin e shtetit është 70-vjetori i diktatorit Hoxha, i 

cili merr si dhuratë një libër me poezi krijuar atij dhe 
Nënës Parti. Një libër me kopertinë të kuqe të shn-

dritshme, ku 21 shkrimtarët më të mirë të kohës i 
bëjnë lavde diktatorit Hoxha. Ishte viti 1978 dhe 

disa nga këto poezi ua tregoj më poshtë, sepse 
fillimisht dua të rrëfej shënimet e ditarit të 

Haxhi Kroit, që rrëfen se si pushteti çdo 
tetor plakte diktatorin, nga pak dorëzonte 
edhe pushtetin në duart e të tjerëve.

SHËNIME NGA TETORI I VITIT 1982
E MËRKURË 13 TETOR 1982

Sot u mblodh Plenumi i KQ për të diskutuar mbi 
fajet e rënda të Kadri Hazbiut. Asnjë 
kthesë pozitive nuk bëri Kadriu. Au-
tokritika e tij ishte një hap mbrapa 
nga ajo që bëri në mbledhjen e Byrosë 
Politike, ku ai u porosit të thellohej, 
të jetë i hapur që të ndihmojë Partinë 
dhe veten. Qëndrimi i tij në Plenum 
ishte provokues e arrogant e prej ka-
padaillëku. Më në fund, i nxori brirët 
djalli! Me qëndrimet e tij kundër 
udhëheqjes kryesore, Kadri Hazbiu 
doli hapur që ishte një nga elementët 
më të rëndësishëm të grupit të spiunit 
Mehmet Shehu. Prandaj shumë drejt 
veproi Plenumi që e përjashtoi nga 
radhët e veta, por edhe nga Partia.
E MARTË 16 TETOR 1982

Sot shoku Enver mbush 74 vjeç. 
Për vizitë, sipas porosisë së shoqes 
Nexhmije, i shkuan vetëm anëtarët 
e Byrosë Politike.
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E MARTË, 19 TETOR 1982

Shoku Enver nuk doli në zyrë, pasi nuk ndihet mirë.

SHËNIME NGA TETORI I VITIT 1983
E SHTUNË 15 TETOR 1983

Sot bëmë përgatitjet për festimin e ditëlindjes së 
shokut Enver. Morëm masa për të lajmëruar ata që do 
të bëjnë vizita në shtëpi. Unë i njoftova vetë të gjithë 
anëtarët e Byrosë Politike. Shoku Ramiz njoftoi anëtarët 
e Presidiumit të Kuvendit Popullor. Sipas porosisë së 
shoqes Nexhmije, unë njoftova gjithashtu shokët Haki 
Toska, Pilo Pelisteri, Spiro Koleka e Shefqet Peçi. Për 
Myslim Pezën, shoku Ramiz e shoqja Nexhmije më 
thanë të mos e lajmëroj, veçse po të pyes vetë. Kur i 
pyeta për shokun Haxhi Lleshi më thanë që këtë të 
mos e njoftoj.

SHËNIME NGA TETORI I VITIT 1984
E ENJTE 11 TETOR 1984

Sot u bë mbledhja e Byrosë Politike. Atë e hapi 
shoku Ramiz, i cili informoi gjerësisht për gjendjen 
e rëndë shëndetësore të shokut Enver dhe bëri një 
pasqyrë të shkurtër që nga infarkti që e goditi në 
tetor të vitit 1973, pastaj për disa fenomene tre-katër 
vjet përpara në zemër, për gjendjen shumë të rëndë 
nga goditja e ishemisë cerebrale më 16 shkurt të 
këtij viti dhe përkeqësimin pas një farë përmirësimi 
relativ. Aktualisht shoku Enver nuk e hedh këmbën e 
djathtë dhe i dridhet pa ndërpreje dora e goditur nga 
ishemia. Ditët e fundit, vazhdoi shoku Ramiz, gjendja 
e tij është rënduar me një dobësim të përgjithshëm, 
që nuk e lejon të lëvizë për shkak të insuficiencës 
kardiake që i kanë sjellë gradualisht si pasojë dhe 
edema pulmonare, mbushjen e mushkërive me ujë, 
që i krijon vështirësi të mëdha në frymëmarrje dhe 
që, kohë pas kohe, mjekët ia heqin për ta lehtësuar, 
por që i mbushen përsëri se zemra nuk ka fuqi. I 
është propozuar shokut Enver që të vijnë mjekë nga 

jashtë, por ai nuk ka pranuar, pse ka besim te mjekët 
tanë, por edhe për arsye të shqetësimit që do të sillte 
kjo në popull dhe për zhurmën që do të krijonte në 
opinionin botëror, që edhe pa thirrur mjekë ka kohë 
që flet. Më së fundi shoku Enver ka pranuar që dy nga 
mjekët tanë të shkojnë në Francë dhe të konsultohen 
në mënyrë konfidenciale me specialistët francezë. 
Ata shkuan. Pas konsultave të gjera, mjekët francezë 
janë të mendimit se edhe ishemia cerebrale dhe gjithë 
fenomenet e tjera të mëvonshme që ia shkaktojnë këtë 
gjendje shokut Enver, e kanë tërë burimin te dobësi-
mi i muskulit të zemrës, madje edhe dridhja e dorës 
është pasojë e dobësimit të zemrës dhe nuk duhet të 
jetë sëmundja e re e parkinsonit që mendojnë mjekët 
tanë, që kanë marrë masa për ta kuruar edhe këtë. Më 
në fund është rënë dakord me shumë vështirësi 
të vijë një mjek francez për fenomenin e parkin-
sonit. Ai do vijë ilegalisht, gjoja si turist. Shoku 
Ramiz u tha shokëve se jemi përpara situatave të 
vështira. Për sa u përket punëve të përditshme, 
vazhdoi ai, unë shkoj dhe e takoj herë pas here për 
ta mbajtur shkurtimisht në dijeni të problemeve 
më të rëndësishme dhe për të marrë këshillat e 
tij. Edhe materiale nuk i dërgojmë më si më parë, 
përveç ndonjë materiali të domosdoshëm shumë të 
rëndësishëm që të mos e lodhim. Këtë rregull do të 
ndjekim edhe në të ardhmen, pse siç e shikoj unë, 
shoku Enver në zyrë nuk del dot. Në fund, shoku 
Ramiz tha se të gjitha këto janë vetëm për ne këtu. 
Çështja e gjendjes shëndetësore të shokut Enver, 
përfundoi shoku Ramiz, duhet të mbahet si një 
sekret i jashtëzakonshëm. Në këto kushte duhet 
rritur vigjilenca më shumë, pse i vijnë letra edhe 
nga jashtë shokut Enver nga njerëz të mirë, që 
shprehin keqardhjen për sa shkruan ndonjë gazetë në 
vende të ndryshme, sipas të cilave shoku Enver vuan 
nga “parkinsoni”. Kështu ka shkruar një anglez dhe 
një emigrant shqiptar, Sotir Pandoja, nga Australia, 
fotokopjen e së cilës ia çova edhe shoqes Nexhmije. 
Po ku vallë do të jetë burimi? Specialistët francezë 
patjetër, duke biseduar midis tyre, fjala hapet.

E HËNË 15 TETOR 1984

I çova shokut Ramiz procesverbalin e stenografuar 
të mbledhjes së Byrosë Politike, që e thirri më 12 
tetor për ta vënë në dijeni mbi gjendjen shëndetësore 
të shokut Enver. Ai e mori dhe më tha ta fusja në 
kasafortë e ta ruaja si një dokument sekret të një 
rëndësie të veçantë. Sipas porosisë që më dha shoqja 
Nexhmije nga ana e shokut Enver, thirra Myftar 
Grabockën për ta përgëzuar për punën e kujdesshme 
që kishte bërë muajt e fundit për grumbullimin e 
sistemimin e dokumenteve të profesor Spiro Kondës. 
Ndërkaq, thirra Anastas Kondon që të paraqiste sa 
më parë informacionin që ka kërkuar shoku Enver 
mbi punën që ka bërë Instituti i Historisë dhe i Gju-
hësisë për dokumentet e profesor Kondës. Shoku 
Ramiz dhe shoqja Nexhmije më porositën që 
nesër do të shkojnë në shtëpinë e shokut Enver 
për ta uruar për ditëlindjen vetëm anëtarët dhe 
kandidatët e Byrosë Politike.

Enver Hoxha vdiq në 11 prill të vitit 1985 dhe tetori 
ishte ditëlindja e parë e diktatorit që kujtohej nga 
populli i vet me lot në sy.
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Meqënëse tetori është ditëlindja e Enver Hoxhës, dua të 
rikujtoj se këtë muaj festojmë edhe ditëlindjen e Dritëro 

Agollit. Dhe me vargjet e tij dua ta nis këtë shkrim. Është 
një nga poezitë që Dritëro Agolli ia dedikon diktatorit me 
rastin e 70-vjetorit të ditëlindjes. Bashkë me 21 autorë të 
tjerë nga Lidhja e Shkrimtarëve, dua ta nis me këtë jo 
vetëm se ditëlindjet e tyre i përbashkon muaji tetor, por 
sepse mes poezive të autorëve të tjerë, kjo është më afër 
Enverit dhe jo Partisë.

KOMUNISTËT
DRITËRO AGOLLI

Për Enver Hoxhën këngë thur tërë jetën
Se nëna ime bukë i dha me dhallë;
Me të në dhomën pa tavan ne fjetëm
Na puthi ne fëmijëve mu në ballë
Na puthi ne, fëmijët e rreckosur
Në tymin e kandilit e të pishës,
Të zverdhur prej rigonit e prej gjizës
Dhe pa në sytë tanë vetëtima,
Dhe pa ata që sot ngrenë turbine

Me firmën e autorit poshtë vargjeve dhuratë për Enverin, 
secili prej shkrimtarëve ka lënë urimin e tij. Në rastin e 
shkrimtarit Ismail Kadare, vargjet janë për Partinë.

SHQIPONJAT FLUTUROJNË LART
ISMAIL KADARE

Ku t’i kërkoj rrënjët e tua, Parti?
Si një rrap madhështor mbi këtë vend të lashtë
Ke mbirë ndanë udhës ku shkojnë shtrëngatat
Ato rrahin të të shkulin,
Por ti veç vaditesh
Prej shqotës së tyre
Dhe mes shqotave rritesh.

Shkrimtarët që i botuan si vargje poetike, 
dedikimet dhe urimet për 70- vjetorin e diktatorit 
Hoxha. Nga Kadare, Agolli dhe 19 shkrimtarë që 
botuan një libër cilësor vetëm për ish-diktatorin

 
Por, jo të gjitha krijimet e vendosura në këtë fletore që 

sot ruhet në arkivin e shtetit, si dhuratë për 70-vjetorin 
e diktatorit Hoxha, janë poezi. Disa prej tyre tingëllojnë 
edhe thjesht si urime a copëza të shkëputura dedikimi. 
Janë 21 të tilla, nga 21 autorë të ndryshëm, vendosur 
në rend alfabetik, që asnjë të mos ishte i pari në urimin 
për diktatorin dhe partinë. Këtë muaj të shënuar, dua 
të shkëpus edhe vargjet e dy poetëve të tjerë që ndonëse 
renditeshin ende ndër më të mirët e atyre viteve, mbeten 
ende ndër më të mirët e poezisë edhe sot. 

“KËNGËT E RINISË”
VARGJE TË NATASHA LAKOS

Parti,
Mijëra mëngjese kam hapur sytë
Dhe kam gjetur dritën tënde.
Parti;
Mijëra ditë fjalën e parë e kam këmbyer me ty;
Parti;
Në mijëra ditë më bëre trime,
Parti;
T’u bëftë dita një mijë!

DITËLINDJA E MADHE
VARGJE TË XHEVAHIR SPAHIUT

Shtëpi e varfër,
Sup më sup me shoqet,
Dalë nga të çarat e dheut,
Dalë nga dhembjet e popullit.
Në strehët e saj
Erërat frynin,
Të thëllimta.
Akull.
Komunistët çelnin shtegun e një ere të re.
Çelnin në mes të shekullit
Shekullin. 
Shënimi që qartëson edhe arsyen e përmbledhjes së 

këtyre poezive, është vetë dedikimi i përcjellë në faqen 
e parë të këtij libri urimi ku shënohet: “Në emër të 
Lidhjes së Shkrimtarëve dhe Artistëve, të gjithë poetëve 
të Republikës, që tashti janë aq të shumtë, se Shqipëria 
jonë e shtrenjtë është vendi i ëndrrës më të bukur të 
njerëzimit, se në Atdheun tonë socialist poezi ka kudo, 
siç e keni theksuar Ju, shoku Enver, udhëheqësi dhe 
mësuesi ynë i dashur, Ju urojmë nga thellësia e zemrës 
të na rroni sa malet për të mirën e Partisë, të popullit, 
të idealit të pavdekshëm komunist të Marksit, Engel-
sit, Leninit dhe Stalinit. Jetë të gjatë, shëndet të plotë, 
përherë gëzime në familjen tuaj.”

NJË LIBËR ME POEZI 
PËR DITËLINDJEN E HOXHËS



www.newsbomb.al    |    57

57www.newsbomb.al

Zhdukja e dokumenteve nisur që nga viti 1927 
e deri në vitin 1936 nuk e ka zbehur interesin 

e dyshimeve nëse Enver Hoxha ka lindur apo 
jo në 16 tetor. Ka shumë autorë që kanë shkru-
ar se Enveri ka nëpër dokumete 7 ditëlindje të 
ndryshme. Unë kërkova për këtë çështje ndihmën 
e Kastriot Dervishit, që për vite e kam konsideruar 
si një bibliotekë e gjallë, që flet apo të shkruan sa 
herë e pyet për një çështje. E pyeta për ditëlindjen e 
Hoxhës, pasi me siguri ai do të kishte një dokument 
pak më original, të papublikuar, apo që vërteton zërat 
se vetë diktatori ka shënuar datëlindje të ndryshme 
në institucione të ndryshme dhe feston në një datë 
tërësisht të ndrsyhme. Dhe menjëherë Kastriot Dervishi 
më nisi disa foto. 

SIPAS DOKUMETEVE TË USHTRISË – 3 SHKURT 1908
E para i përkiste një reviste që publikohej kryesisht 

në lidhje me lajme te luftës dhe që më vonë përfundoi në 
arkivin e ushtrisë shqiptare. Dokumeti i përket viteve 
1942- 1945 dhe në të është shënuar qartësisht në para-
grafin e tretë se “Enveri, komandanti ynë”, ka lindur 
në Gjirokastër më 3 Shkurt 1908. E deri në vitin 1946 
nuk mendohet që ndonjëherë të jetë festuar 18 tetori 
si ditëlindja e Enver Hoxhës.

SIPAS AMBASADËS SË BELGJIKËS- 3 TETOR 1908
Një certifikatë lindjeje e përdorur nga vetë Enveri 

për t’u regjistruar në fakultetin e Montpe-
lejesë, na tregon një 

tjetër 

KUR KA LINDUR 
NË TË VËRTETË 
ENVER HOXHA?

version, atë të datëlindjes 3 tetor 1908 në Gjirokastër. 
Por, ky version përdroret për disa vite nga ish-diktatori 
Hoxha, i cili nënshkruan dhe dorëzon herë pas here 
dokumete jashtë Shqipërisë me këtë datë. Jo vetëm 
për t’u regjistruar në fakultet, por edhe për të siguruar 
dokumente përmes Ambasadës së Belgjikës në Francë, 
përdoret e njëjta datë 3 tetori për të dhënat e kërkuara mbi 
ditëlindjen. Imazhi i dyti që u gjend në fondin e pasur të 
Kastriot Dervishit ishte pikërisht ky dokument që tregon 
se Enver Hoxha përtej Shqipërisë përdorte një ditëlindje 
tjetër nga ajo që i ka treguar shqiptarëve si komunist.

SIPAS DOKUMENTEVE TË NËNËS PARTI DHE WIKIPEDIA-S SOT
Enver Hoxha i lindur në Gjirokastër më 1908, ai punoi 

fillimisht si mësues, por pas pushtimit të Shqipërisë nga 
Italia fashiste ai vijoi punën në arsim deri kur u punësua 
në fabrikën dhe shitoren “Flora” të Ibrahim bej Biçakçiut. 

U bë anëtar i Partisë Komuniste të Shqipërisë pas formimit 
të saj më 1941, kurse më 1943 u zgjodh sekretar i parë i saj me 
përkrahjen e emisarëve jugosllavë nën drejtimin e të cilëve 

u themelua partia, Miladin Popoviqit dhe Dushan Mugoshës. 
Me Enver Hoxhën u krijua kulti i individit me të në qendër, i 
gjithëpranishëm nëpër pankarta e postera, këngë e parrulla 

«Populli - Partia - Enveri» të shkruar edhe anës maleve. Edhe pas 
vdekjes kulti i tij u nderua përmes shtatoreve të mëdha në gati çdo 
qytet të Shqipërisë, kryesuar nga ajo në qendër të Tiranës si dhe 
ndërtimi i një muzeumi kushtuar atij, po në kryeqytetin shqiptar. 

Këtu dua të shtoj se edhe vendimi për ndërtimin e këtij muzeumi 
që e njohim si Piramidën sot, u mor në tetor, në muajin që shqiptarët 
festonin ditëlindjen e Enver Hoxhës, por në një kohë kur vetë diktatori 

ishte bërë një ish. Atë tetor kur ai ishte ndarë nga jeta. 

HISTORIA
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Oficeri: Mirëmbrëma!
Kasemi: Mirëmbrëma! 
Oficeri: Gjurmët na sollën në këto anë. Mos 

i keni vënë re gjë?
Kasemi: S’kam parë gjë shoku Kapiten. Isha 

i lodhur dhe rashë të fle me pulat!
Kapiteni: Na fal o Kasem, por duhet të kon-

trollojmë. 
(të shtëna me armë)
Kapiteni: Jeton?
Ushtari: Jo shoku kapiten, ka çarë kokën. 

Vdiq!
Kapiteni: Shumë keq! Të tjerët duhet ti kapim 

të gjallë. Ndiqni!
Kapiteni – Kasemit: Nuk njohe asnjërin? 
Kasemi: Jo, se ç’mërmëritën ata po unë s’dëg-

jova gjë. Na kishin mbledhur këtu si në kotec!
Oficeri: A ke armë?
Kasemi: Kam një çifte…
Oficeri: Mbaje mbushur. Po erdhën përsëri, 

qëlloji. Dhe mos ki frikë. Ne këtej rrotull do jemi. 
Kasemi: Eh, eh, eh, mos u bëj merak o shoku 

nënkolonel. Më gënjyen. Më thanë se i kishte 
dërguar Këshilli për të fjetur sonte te unë. 

Eshtë dialog i fillimit të filmit “Detyrë e Posaçme” 
prodhim i Kinostudios “Shqipëria e re” në vitin 

1963, por që ngjarjet janë të vendosura në fillim të 
viteve ’50, kur agjenturat e huaja donin të rrëzonin 
pushtetin komunist në Shqipëri. 

“Tomorri”, infiltrohet brenda një grupi diver-
sant dhe prej tyre zbulon shumë plane sesi donin 
të rrëzonin regjimin. Në fund, grupi diversant 
shkatërrohet, dhe komunistët ruajnë Shqipërinë 
“kështjellë të pamposhtur”. 

Për këta filma, Agron Tufa fillimisht, dhe Insti-
tuti i Krimeve Kundër Komunizmit, kërkoi që ata të 
mos transmetoheshin më në televizionet shqiptare, 
për shkak të ideologjisë negative që përçonin dhe 
glorifikimin e komunizmit. Debati që filloi në vitin 
2016, vazhdoi për vite me radhë, ku shumë prej regji-
zorëve, aktorëve, producentëve, madje edhe shoqëria 
vetë, doli kundër fshirjes nga memorja produktive e 
krijimtarisë së Kinostudios “Shqipëria Sot”. 

Po, si është historia e grupeve diversante në Shqipëri? 
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KOMUNIZMIN
GRUPET QË DONIN TË RRËZONIN

Operacioni “Spastrimi” 
është ndër më të mëdhenjtë 
që komunistët filluan dhe 
përfunduan me sukses 
për të asgjesuar grupet 
diversante në vend. Kush 
janë diversantët më në zë 
që kanë lënë gjurmë në 
historinë e Shqipërisë? A 
kanë qenë ata “të këqinjtë” 
apo “të mirët” që s’donin 
komunizmin në vend? Si 
u asgjesuan? Metodat e 
përdorura nga Sigurimi i 
Shtetit, nga pretendimi sikur 
ishin diversantë, e deri tek 
radioloja e parë. Por mbi 
të gjitha, pse dështuan 
kryengritjet e armatosura në 
veri të vendit për rrëzimin 
e komunizmit? Mehmet 
Shehu u vendos në krye 
të forcave asgjesuese 
partizane, si më gjakatari 
ndër drejtuesit e lartë…
historia me diversantë, sipas 
dokumentave të shkruar e 
rapotuar. 

 | Nga ERGYS ALUSHI

DOSSIER
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A kanë qenë ato aq të pasuksesshme sa vijnë të trans-
metuara në filmin shqiptar të realizmit socialist? 

FILLIMET E DIVERSANTËVE
Tërheqja e gjermanëve nga Shqipëria nëpërmjet 

qytetit të Shkodrës, shënoi edhe fundin e luftës për 
çlirimin e vendit nga ushtria partizane, udhëhequr 
nga Partia Komuniste. Por, ndërsa në pjesën më të 
madhe të qyteteve të vendit ku ishte përhapur lajmi 
i çlirimit, kishte filluar festa, aq sa mund të festohej 
nga një popullatë e dëmtuar nga lufta, një pjesë e 
shqiptarëve që nuk pajtoheshin me komunistët, 
filluan qëndresën e armatosur.

Në disa krahina të vendit, grupime shqiptarësh, 
kryesisht përfaqësues shtresash të pasura, kundër-
shtarë të Partisë Komuniste dhe ardhjes së tyre në 
pushtetin e pasluftës, u organizuan në grupime të 
armatrosura, të cilat regjimi komunist gjatë gjithë 
pushtetit të tij i konsideroi “banda të armatosu-
ra”, u hodhën në kundërveprim. Vetëm tek Ura e 
Geg-Hysenit të Tropojës dhe Kolosian të Bicajt, pas 
një lufte të përgjakshme, me dëme në njerëz nga të 
dyja palët, u asgjësua grupi 
i armatosur i Halil Alisë, që 
vepronte në këto zona.

KUSH ISHTE HALIL ALIA
Halil Alia, nuk ishte i pan-

johur nga komunistët. I lindur 
më 15 korrik të vitit 1910, në 
fshatin Fushë-Alie të Pesh-
kopisë, ai kreu shkollën e 
mesme ushtarake në Tiranë. 
Pas pushtimit nga Italia, u 
ngarkua për krijimin e mili-
cisë në Dibër. Atëkohë, trupat 
e kësaj milicie u dërguan në 
Vlorë për të asgjësuar çetën e 
parë partizane që ishte krijuar 
në Gjorm. Në luftimet e ashpra 
që u zhvilluan në atë zonë, në 
fundin e dhjetorit 1942 dhe 

Në disa krahina të vendit, grupime 
shqiptarësh, kryesisht përfaqësues 
shtresash të pasura, kundërshtarë 
të Partisë Komuniste dhe ardhjes 
së tyre në pushtetin e pasluftës, 
u organizuan në grupime të 
armatrosura, të cilat regjimi 
komunist gjatë gjithë pushtetit të tij i 
konsideroi “banda të armatosura”, u 
hodhën në kundërveprim

fillimin e janarit 1943, mbetën të vrarë shumë forca 
të milicisë së drejtuara prej tij dhe Selim Kaloshit. 
80 dibranë u vranë. Mes tyre u vranë edhe dy nipërit 
e Halil Alisë. Urrejtja ishte shumë e madhe. 

Pas humbjes, forcat që kishin mbetur kryen 
akte terrori dhe dhune mbi 
popullsinë civile në Vlorë. Ishin 
shumë të egër, madje, vijuan 
aktivitetin e tyre kriminal edhe 
me përdhunime. E gjithë kjo 
situatë, është dokumentuar nga 
zyrtarët e kohës. Në 30 janar 
1943, Drejtori i Përgjithshëm 
i Policisë së kohës, Shyqyri 
Borshi, i shkruan kryesisë së 
Këshillit të Ministrave: 

“Kuestura e Vlorës ka tele-
grafue në datën 27 të vazh-
duesit: “Vullnetarët dibranë 
vazhdojnë me ba vjedhje, gra-
bitje, abuzim të çdo lloji deri 
në çnderime grash me forcë. 
Propozohet të largohen men-
jëherë sikundër është njoftuar 
në telegramin me të njëjtin 

KRYENGRITJA E POSTRIBËS 1946
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numër datë 11 të vazhduesit’ (AQSH, 
f  153, V.1943, D.301, f.29 botuar në 
librin e Enver Memishaj “Hysni 
Lepenica – vendi që zë në historinë e 
popullit shqiptar”).

Mercenarët e Halil Alisë u kthyen në 
qytetin e Vlorës me mendimin për t’u 
hakmarrë për vdekjen e më shumë 80 
dibranëve në Gjorm si dhe të nipërve 
të vet Halil Alisë. Ata pushkatuan Ko-
misarin e Jashtëzakonshëm të Vlorës, 
Qazim Koculi, i cili kishte qenë edhe 
Komandant i Luftës së Vlorës 1920 si 
dhe prefektin e Vlorës, Lele Koçi. 

Pas vrasjes së Qazim Koculit, kryem-
inistri i kohës, Mustafa Merlika dha 
dorëheqjen.

Vlonjatët nuk ia falën Halil Alisë vrasjen e Qazim 
Koculit ndaj u organizuan në mesditën e 25 majit 
1943 kur udhëtuan për Tiranë me të vetmin qëllim: 
ekzekutimin e Halil Alisë dhe Selim Kaloshit. 

I ndoqën hap pas hapi nga mëngjesi, derisa 
gjetën kohën e përshtatshme kur ata po dilnin nga 
Drejtoria e Partisë Fashiste në Tiranë dhe qëlluan 
ndaj tyre me batare pushkësh. Nga të shtënat pati 
disa të plagosur. U plagos rëndë edhe Selim Kaloshi. 

Pas këtij operacioni u mor vesh se në atentat 
morën pjesë 5 vlonjatë, njerëz të rrethit familjar 
të Qazim Koculit, por që kishin mbështetjen e 
disa figurave të njohura politike nga Vlora dhe 
jo vetëm, me banim në Tiranë.

Në të njëjtën kohë, grupe të armatosura në drejtimin 
e Pren Calit sulmonin forcat komuniste në zonën e 
Koplikut, të mbështetur dhe nga njerëz të armatosur 
të drejtuar nga Llesh Marashi. 

Të tjera grupime, në drejtimin e Hasan Isufit 
dhe Ded Shabanit, ishin hedhur në veprim 
për të sulmuar e rimarrë Lezhën, me 
qëllim pushtimin e Shkodrës. Malet 
e veriut të Shqipërisë, ishin kthyer 
në zona luftimesh të ashpra, ku 
të vrarët ishin të shumtë nga 
të dyja palët. Secili prej gru-
peve donte të merrte me çdo 
kusht kontrollin e territorit 
ku vepronin. 

“Tash është situat më e vo-
litshme për t’ju përgjegj qëllimit”, 
– i shkruante Muharrem Barjak-
tari gjeneralit Hogdson, shefit të 
misionit anglez atë kohë në Tiranë. 

Misionet e huaja në Tiranë, 
kryesisht angleze e amerikane, ishin 
të interesuara për mosvendosjen e pushtetit 
komunist në Shqipëri, por edhe nuk mund të dilnin 
hapur në mbrojtje të grupimeve të armatosura që 
luftonin me armë në dorë kundër pushteti. 

Edhe në jug të vendit, ku komunistët ishin më të 
fortë e të pushtetshëm, me mbështetje më të madhe 
popullore, situata nuk ishte e qetë. Edhe në këtë territor 
të vendit kishin filluar të vepronin grupe të armatosura 
që kundërshtonin me armë ne dorë pushtetin e ri. 

Në Elbasan, sipas dokumentave të kohës, vepronte 
grupi i kryesuar nga Azis Biçaku dhe Alush Leshanaku; 
Në Peqin e Lushnjë grupi i drejtuar nga Isa Manasterliu 
dhe Hamit Matjani; në Vorë e Shijak grupet e Musa 
Picarit e Xhemal Gjergjit; në Vlorë grupi i Lahe Nuros; 
në Fier grupi i Xhavit Qerimit, e të tjerë.

REAGIMI ENVER HOXHËS
Në urdhërin e datës 19 janar 1945 drejtuar shtabeve 

të korpusit të III të divizionit 3 e 4 të UNÇSH, shkruhet 
ndër të tjera: “Mbeturinat e reaksionit në Shqipëri e 
kanë mbledhur vehten dhe po zhvillojnë një aktivitet 
të shumanshëm. Nëse nuk do të marrim masa, këto 
forca reaksionare e çerdhe të reaksionit mund të bëhen 
valë e lëvizjeve reaksionare e të kërcënohet pushteti”. 

Mbi këtë urdhëresë, drejtuesit më të lartë komunistë 
në vend dhe ata që i mbështesnin, e kishin të qartë 

që nëse nuk realizohej spastrimi total e final i 
këtyre grupimeve të armatosura, nuk mund 
të kryhej konsolidimi i pushtetit komunist. Në 
vend, nuk do të kishte siguri. 

Veprimi për një kohë të gjatë i këtyre 
grupimeve në terren krijonte terren 

për përhapjen dhe shtrirjen e tyre, 
madje, edhe më shumë njerëz që do ti 
mbështesnin. U vendos “spastrimi” 
në shkallë të gjerë. 

Operacionet filluan në gjithë 
vendin, kryesisht dhe më ashpër, në 
veri të vendit. Në Kelmend u zhvilluan 
luftime të ashpra në Malet e Rajës dhe 
në Lumë të Kukësit. Në malet e Rajës 

dhe tek Ura e Geg Hysenit, forcat e 
armatosura të kryesuara nga Halil Alia 

dhe Mark Gjonmarkaj, që në përplasjet e 
para me komunistët lanë 54 të vdekur dhe të 

mbytur në lumin e Drinit, 18 të plagosur dhe 15 
robër. Si pasojë e rrethimit nga shumë drejtime dhe 

thirrjet e herë pas hershme për t’u dorëzuar “600… 
banditë u dorëzuan në komandën e vendit Berishë…”. 
Dhe nga forcat partizane pati më shumë se 100 të vrarë, 
e dhjetëra të plagosur. Luftimet, ishin të përgjakshme. 

Dy javë pas ngjarjeve në malet e Rajës dhe 
dorëzimit të 600 vetave nga grupet rebele, Halil 
Alia që vazhdonte të ishte në krye të “grupit” që i 
kishte mbetur, u rrethua në Kolosian nga forcat e 

Në mbrëmjen e 22-23 janarit 1945, grupet 
antikomuniste të drejtuara nga Llesh 
Marashi sulmuan Koplikun. Hasan Isufi 
drejtoi grupet që sulmuan Bërdicën, Ded 
Shabani në krye të grupeve që sulmuan 
në Lezhë dhe në Shkodër po ngrinin 
krye organizatat klerikale Demokristiane 
e Franceskane nën drejtimin e misionit 
anglez që kishte shkuar ato ditë në qytet

Kelmendi, 
në historinë e 

Shqipërisë do të 
kujtohet gjithmonë 

për rezistencën e fortë 
ndaj regjimit komunist. 
Aty shpërtheu një ndër 

kryengritjet më të 
mëdha kundër 

regjimit
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ndjekjes së Ushtrisë Nacional Çlirimtare. Në këtë 
rrethim mbeti i vrarë edhe kreu u grupit Halil Alia. 

Operacionet ndëshkimore të spastrimit pasuan 
me kapjen në kishën e Bzhetës (Shkodër), të Idriz 
Jazos, i cilësuar nga komunistet si kriminel lufte. U 
kapën edhe Pashko Vata e Pjetër Prenga.

KRYENGRITJA ANTIKOMUNISTE 
E KELMENDIT (JANAR-SHKURT 1945)

Kelmendi, në historinë e Shqipërisë do të kujto-
het gjithmonë për rezistencën e fortë ndaj regjimit 
komunist. Aty shpërtheu një ndër kryengritjet më 
të mëdha kundër regjimit. 

Filloi në 3 janar 1945 me mobilizimin e banorëve 
të Kelmendit dhe Malësisë së Madhe që kundërsh-
tuan operacionin e “spastrimit” nga komunistët. 
Po rezistonin me armë në dorë dhe me dhunë ndaj 
partizanëve dhe forcave të tjera. 

Kryengritja drejtohej nga Prek Cali e Llesh Marashi. 
Luftime të përgjakshme u zhvilluan për më shumë se 60 
ditë në zonat e Tamarës, Brojës, Bajzës, Shkrelit, Koplikut 
dhe në rrethina të tjera. Por, më 15 shkurt, Prek Cali u 
rrethua dhe u kap me bashkëluftëtarët e vet në shpellën 
e Vuklit. Aty mori fund kryengritja e parë antikomu-
niste shqiptare. Nga kjo kryengritje u vranë rreth 44 
veta, ndërsa në gjyqin e marsit, regjimi mori vendimin 
e pushkatimit të Prek Calit dhe të 7 malësorëve të tjerë.

KAPJA E LLESH MARASHIT
Në mbrëmjen e 22-23 janarit 1945, grupet antikomu-

niste të drejtuara nga Llesh Marashi sulmuan Kopli-
kun. Hasan Isufi drejtoi grupet që sulmuan Bërdicën, 
Ded Shabani në krye të grupeve që sulmuan në Lezhë 
dhe në Shkodër po ngrinin krye organizatat klerikale 
Demokristiane e Franceskane 
nën drejtimin e misionit anglez 
që kishte shkuar ato ditë në qytet.

Gjendja ishte tepër serioze 
dhe e tensionuar. Po përgatitej 
shpërthimi i një lufte të re, që në 
këtë rast kishte trajtën e përplasjes 
mes vetë shqiptarësh, të ndarë pro 
dhe kundër pushtetit komunist që 
po instalohej në vend. Komunistët 
hodhin në fushën e betejës, nje-
riun që e konsideronin si më të 
fortin e më të patolerueshmin 
në drejtimin e Brigadës së 5 Sul-
muese, Mehmet Shehun.

Rreth orës 19.00, të 22 janarit 
1945, forcat partizane të Ba-
jzës, nisën operacionin luftarak 
kundër forcave të kryesuara nga 
Llesh Marashi. Partizanët ishin 
të shumtë në numër, ndaj nuk e 
patën të vështirë të marrin Bajzën. 
Pas kësaj, nisën organizimin për 
të sulmuar Koplikun. 

Rënia pa pushim e kambanave 
të Kishës dhe të shtënat me armë, 
dhanë sinjalin e sulmit mbi Koplik. 
Një tjetër repart partizan kishte 
vënë në kontroll Bajzën, me qëllim 
përparimin e tyre më lart. Luftimet 
ishin të ashpra. Kishte të vrarë nga 
të dy palët. Nga partizanët, mbeti i 

vrarë komandanti i forcave të komandës, Jonuz Çulaj. 
Forcat antikomuniste u nisën drejt Koplikut.

Në orën 3 pas mesnatës së datës 23 janar, qindra 
njerëz sulmuan Koplikun dhe pas disa orë luftimesh 
arritën të hyjnë në zonë. Mëngjesin e datës 23 janar, 
sipas një plani luftarak, forcat antikomuniste zunë 
pozicione në afërsi të zemrës së Koplikut, rreth 13 
km larg Shkodrës. 

Situata ishte e nderë në të gjithë zonën. Palët 
po grumbullonin sa më shumë njerëz në përgatit-
jen finale për të sulmuar njëri – tjetrin. Forca të 
shumta partizane dhe civilë në mbështetje të tyre, 
të udhëhequra nga një kompani e Brigadës së Parë, 
u shpërndanë deri në afërsi të urës së Rrnjollit, në 
vendin e quajtur Ktosh dhe u vendosën në formacione 
luftimi. Lufta filloi e ashpër nga shumë drejtime që 
të çonin për në Shkodër. Dëbora që binte pa pushim e 
vështirësonte edhe më shumë gjendjen në terren. Pas 
disa orë luftimesh, forcat antikomuniste u tërhoqën 
bashkë me komandantin e tyre Llesh Marashin, i 
cili u fsheh në një shtëpi në bjeshkët e Rrjollit, ku 
qëndroi i fshehur deri sa u kap i gjallë. 

Ai u var në qytetin e Shkodrës në vitin 1946.

KUSH ISHTE IDRIZ JAZO NGA KUÇI I VLORËS
Për herë të parë emri i tij, del si i implikuar në 

vrasjen në Bari të Italisë të Luigj Gurakuqit. Gazetat 
italiane të kohës shkruajnë se ai ishte pjesë e grupit 
që mori pjesë në përgatitjen e vrasjes së firmëtarit 
të Pavarësisë dhe ministrit të parë të Arsimit. 

“U arrestua në Bari, i dyshuar si bashkëfajtor i 
Stamollës, një i qojtur Driza Kuçi, njeri 25 vjetsh nga 
mosha, prej Gjirokastre. Ky ka bërë në Shqipëri disa 
vrasje. Mbi trup të tij u gjet një revolver. Besohet se tani 

ka fakte të mjafta për të provuar se 
egziston një komplot i cili pat për 
viktim të parë Gurakuqin” (Gazeta 
“Dielli” mars 1925, marrë nga gazeta 
italiane “Gazetta delle Puglie”).

Në numri e datës 28 mars 1925, 
gazeta “Dielli” që botohej në 
Boston, në artikullin me titullin 
“Hetimet për vrasjen e L.Guraku-
qit në Bari”, nga korespodenti në 
Romë i gazetës F.Argondizza, jep 
të tjera detaje në lidhje se kush 
ishte Driza Kuçi. 

“Driza Kuçi pat marë pjesë, në 
kohë të okupatës italiane, në çetën 
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MAJORI LLESH 
MARASHI, 

UDHËHEQSI I 
KRYENGRITJES 

SË KOPLIKUT

KAPJA E LLESH MARASHIT NGA FORCAT KOMUNISTE
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e kryesuar prej Shaqo Lapit. Në kohë të guvernes së 
Nolit, ay kërkohej nga drejtësia se kish vrarë një nënë-
oficer të xhandarmarisë. I ikur në Jugosllavi, atje, 
në fshatin Obovo, turpëroj një vajzë. Në Jugosllavi u 
bashkua me kryengritësit e Ahmed Zogut me shkallën 
e reshtarit të xhandërmarisë. Siç duket në Brindisi 
erdhi të vrasë Rexhep Shalën, ish- ministrin e P.të 
Brendshme. Policia e fshehtë, i ka marë damkën e 
gishtërve Kuçit. Driza Kuçit, minutën që u arestua, 
ju gjet një revolver, 85 napoleona, një thik me myll 
dhe adresa e Imz.të Nolit”.

Në vitet më vonë, emri i Idriz Kuçit del në zbulimin 
në Vlorë, në gusht të vitit 1932, të asaj që në histori 
është njohur me emrin “Komploti i Vlorës” kundër 
Ahmet Zogut. Në hetimet e prokurorisë së kohës, ai 
del si zbulues e denoncues i këtij komploti, që çoi 
më pas në arrestimin, burgosjen dhe dënimin me 
vdekje e me 101 vite të disa nga figurave të njohura 
politike e historike në Vlorë, Gjirokastër e Berat.

“Idriz Jazo Kuçi ka tregue se në Vlonë ashtë Formue 
një organizatë me qëllim qe të bëjnë një kryengritie 
për me rëzue Regjimin, i përbërë prej 8 vetash…….
dhe se ekzistencën e organizatës e ka marrë vesht:  

a/ prej Haxhi Shehut në vjeshtën e vitit kaluem 
b/ prej Hysni Lepenicës në fillim të këtij viti dhe 
c/ prej Myqerem Hamzarait; 
se me ndihmë të ndryshme të këtij komiteti me-

jtohesh që më 20 Maj të shpallej një kryengritie e se 
pregatiteshin dhe disa atentate kontra personalitetevet 
të cquara e Nal – Madhënies së Tij Mbretit”.

Idriz Jazo nga Kuçi i Vlorës, në kohën kur ishte 
me detyrën e Komandantit të Xhandarmërisë në 
Gjirokastër, u akuzua nga komunistët se ndikoi 
në varjen në litar të dy vajzave të reja, Bule Naipi 

e Persefoni Kokdhima, të cilat më pas u shpallën 
“Heroina të Popullit”. 

Nga 5 femrat e varura në litar gjatë Luftës së Dytë 
Botërore në Evropë, 4 janë shqiptare, përkatësisht 
Bule Naipi, Persefoni Kokëdhima, Fato Berberi e 
Ganimete Trebeshi. 

Për kapjen e Bule Naipit hedh dritë zbulimi i 
dokumentit të prefektit të Gjirokastrës, Veip Runa 
me N. 92/regj datë 22.07.1944, drejtuar Ministrisë së 
Brendshme ku raporton: “se në mëngjesin e datës 17 
të vazhduesit në sheshin publik të këtushëm “Çerciz 
Topulli”, është gjetur e varur e quajtura Bule Naipi, 
vajzë 22 vjeçe nga lagja Dunavat e këtij qyteti. E për-
mendura ka qenë e arrestuar dhe prej disa kohësh 
bënte pjesë në çetat anarkiste (lexo partizane). Në një 
informacion që kishte komanda e xhandarmërisë së 
këtushme rezulton se e përmendura shpesh kthehej nga 
çetat në këtë qytet dhe merrej me shërbime të partisë. 
Në gjurmimet që iu bënë u arrestua dhe u burgos dhe 
pas disa ditësh është ekzekutuar”.

SHKODRA, TMERRI I KOMUNISTËVE
Më 31 janar 1945 gjykata ushtarake në Shkodër 

dënoi me vdekje 11 vetë që pushteti komunist i 
akuzoi si krerë të grupeve të armatosura, nga 120 
që u zbuluan dhe u kapën si Dom Lazër Shantoja, 
Sulçe Beg Bushati, Kol Sheldia e të tjerë. 

Në Shkodër u kap e u akuzua nga komunisitët si 
bashkëpunëtor në “përmbysjen e pushtetit popullor” 
edhe i dërguari i Vatikanit, Dom Alfons Tracky. Bashkë 
me priftin e Vatikanit, me origjinë austriake vepronte 

“U arrestua në Bari, i dyshuar si bashkëfajtor i 
Stamollës, një i qojtur Driza Kuçi, njeri 25 vjetsh 
nga mosha, prej Gjirokastre. Ky ka bërë në 
Shqipëri disa vrasje. Mbi trup të tij u gjet një 
revolver. Besohet se tani ka fakte të mjafta 
për të provuar se egziston një komplot i cili 
pat për viktim të parë Gurakuqin” (Gazeta 
“Dielli” mars 1925, marrë nga gazeta italiane 
“Gazetta delle Puglie”).

ARMË TË KAPURA FORCAVE ANTIKOMUNISTE
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edhe zbuluesi i njohur gjerman, oficeri Viktor Pamny, 
i cili u kap në Dukagjin më 12 shkurt 1945.

Operacionet e komunistëve u zhvilluan sipas 
shkallës së veprimtarisë së kundërshtarëve të tyre. 
Kështu, ndërsa në Veri, ata (forcat antikomuniste) 
vepronin me ushtri të mëdha të organizuara, i njëjtë 
ishte dhe operacioni i komunistëve; ndërsa në Jug, 
ku antikomunistët vepronin me grupe të vogla, 
komunistët u kundërpërgjigjën me reparte të vogla 
ushtarake, të sapo dala nga lufta.

Në luftimet e Malësisë së Madhe u vranë 44 per-
sona dhe u plagosën 21 të tjerë të forcave antikomu-
niste. Më pak nga pala tjetër, 
3 të vrarë dhe 10 të plagosur. 

PËRGATITJA E KUNDËRSULMIT
Operacioni “Spastrimi” 

u shoqërua me arrestime, 
vrasje, dënime me vdekje 
në gjithë vendin, por sërish, 
grupet anti-komuniste nuk e 
ulën ritmin e tyre të veprimit. 

Pas dëmit të pësuar në ja-
nar-shkurt 1945, ata u riorgan-
izuan për të kundërsulmuar. 
Sipas dokumenteve të kohës, 
numri i tyre shkonte 3538 vetë. 
Veç tyre, forcat antikomuniste 
numëronin edhe 95 grupe e or-
ganizata klandestine me 1223 
veta, që të gjithë së bashku po 
përgatiteshin për kundërsul-
min ndaj forcave komuniste. 

Momenti më i volitshëm 
për këto forca u zgjodh 2 
dhjetori 1945, në zgjedhjet e 
reja për pushtetin. Por, që në 
përballjen e parë me forcat 
komuniste, humbjet ishin të 
mëdha. 4505 vetë ishin asgjesu-
ar deri në janar 1945.

LËVIZJA ANTIKOMUNISTE 
E POSTRIBËS (9 SHTATOR 1946)

Nëse do të flitet për një lëviz-
je të madhe antikomuniste që 
pati jehonë dhe jashtë kufijve, pa arritur të triumfojë 
ishte Lëvizja e Postribës. Pas shtypjes me dhunë të saj, 
komunistët u bezdisën së tepërmi ndaj këtyre rebe-
limeve të herëpashershme. Ndaj ndërmorën masa të 
ashpra ndëshkimore, kryesisht në veriun e vendit, ku 
ishte edhe epiqendra e tyre. Shumë tentative organ-
izimi të armatosura antikomuniste u shtypën që në 
fillimet e tyre vetëm në saj të metodave që u përdorën 
për ndëshkimin e pjesëmarrësve në to.

Për Kryengritjen e Postribës njihen disa procese 
të shkëputura nga njëra-tjetra, për shkak të numrit 
të madh të të akuzuarve. 

Në gjyqet e para konstatohet se veç të dyshuarve 
si kryengritës, dolën para gjyqit popullor shumë 
klerikë dhe intelektualë shkodranë. 

Për 9 të pandehurit - Dulo Kali, Mons.Gjergj Volaj, 

Bilbil Hajni, Xhelal Hardoli, Cin 
Serreqi, Ragip Meta, Osman Hax-
hija, Shaban Abdullahi, Isa Meta 
u dha dënimi “ME VDEKJE”;

Për të pandehurit - Padre 
Gurashi, Abaz Hysi, Myrto 
Dani, Jakup Dani u dha dënimi 
“burgim i përjetshëm”; 

Për të pandehurit: Syrja An-
amali e Nuh Duli u dha dënimi 
20 vjet privim lirie.

Për të pandehurit: Sami 
Rrepishti, Hafiz Derguti, Sulo 

Kurti e Hajdin Tafa u dha dënimi “15 vjet privim lirie”.

VITI 1949, AGJENTURAT PERFEKSIONOHEN
Organet e Sigurimit të Shtetit të regjimit komu-

nist vendosur në Shqipëri, u informuan se një grup 
agjentësh të një zbulimi të huaj, kishin hyrë në vend 
me ndihmën e një nëndetëse dhe ishin strehuar në 
thellësi të maleve. 

Sigurimi u vu në lëvizje për asgjesimin e këtij 
grupi. Zyrtari me pseudonimin “Tomorri” u ven-
dos në krye të grupit. Misioni i ndërmarrë ishte 
i vështirë. Agjentët e Sigurimit do të dilnin nëpër 
male dhe do pretendonin se ishin të arratisur, në 
luftë kundër pushtetit komunist. “Tomori”, “Ylli”, 
“Fajkoi’ ishin disa nga pseudonimet e anëtarëve të 
Sigurimit të shtetit, të cilët ishin “të arratisur që 

DOSSIER

Më 15 shkurt, 
Prek Cali u rrethua 
dhe u kap me 
bashkëluftëtarët 
e vet në shpellën 
e Vuklit. Aty mori 
fund kryengritja e 
parë antikomuniste 
shqiptare. Nga kjo 
kryengritje u vranë 
rreth 44 veta, ndërsa 
në gjyqin e marsit, 
regjimi mori vendimin 
e pushkatimit të 
Prek Calit dhe të 7 
malësorëve të tjerë

PREK CALI
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endeshin maleve për të organizuar forcat kundër 
regjimit komunist”. 

Agjentët e ardhur në Shqipëri ishin përzgjedhur 
më parë, ishin grumbulluar bashkë në ishullin e 
Maltës dhe me nëndetëse erdhën në Shqipëri. Por, 
edhe pse të përgaitur me të gjitha mënyrat, ata ranë 
në kurthin e Sigurimit të Shtetit që kishte ngritur 
në Tiranë një strukturë që e quanin “patriotët që 
donin të luftonin kundër komunizmit’. 

Agjentët e huaj pranonin të takoheshin me “për-
faqësuesit” e kësaj organizate që vepronte në male, 
por që në vërtetë, ishin oficerë të Sigurimit. Takimi 
u organizua në një shesh të mes maleve dhe pas disa 
minutash të gjithë agjentët u arrestuan, dy mbetën 
të vrarë nga tentative për të ikur. Emri i vërtetë i 
kryetarit të grupit që ishte i pajisur me letërnjoftim 
falso “Besnik Skënderi” ishte në të vërtet Besnik 
Bylykbashi. (Sipas letërnjoftimit që gjendet në 
arkivin e ministrisë së Brendshme).

RADIOLOJA “BUZA E BREDHIT”, 
E PARA PËR SIGURIMIN

Sigurimi i shtetit filloi perfeksionimin, dhe 
kopjimin nga agjenturat e huaja. Radioloja “Buza 
e Bardhë” ishte e para që u përdor prej tyre dhe e 
mori emrin nga vendi ku u zhvillua, një zonë në 
rrethin e Tepelenës quajtur “Buza e Bardhë”. Ishte 
vera e vitit 1949. Shqipëria po pësonte ndryshime 
politike dhe përplasjet mes komunistëve dhe an-
tikomunistëve mbeteshin të forta. Kulmi u arrit 
me provokimin në kufi me Greqinë kur njerëz të 
shumtë që kishin kaluar kufirin kërkonin rrëzimin 
e sistemit komunist. 

Në 8 korrik, në orën 22.30, një aeroplan i zbulimit 
italian kreu fluturime në tokën shqiptare dhe te “Arat 
e Verdha” mes fshatrave Progonat e Golem, hodhi 
katër parashutistë më municion, paisje e mallra për 
ta. Ky ishte operacioni i dytë me parashutistë pas 
zbarkimit të parë në shkurt 1949 në Malet e Mirditës. 

Ardhja e grupit të dytë, është edhe nisja e radi-
olojës që vazhdoi më shumë se 4 muaj që përfundoi 
me vrasjen e 6 anëtarëve të grupit të armatosur 
dhe disa arrestime. 

Radioloja “Buza e Bardhë” ishte sprova e parë e 

sigurimit të shtetit në përplasje 
me zbulimet e huaja. Radioloja 
e radhës ishte ajo që njihet me 
emrin “Liqeni i Vajkalit” që bëri 
të mundur sjelljen në Shqipëri 
dhe kapjen nga sigurimi i Shtetit 
të disa eksponentëve shqiptarë të 
zbulimit të huaj si Zenel Shehu, 
Hamit Matjani etj. 

KAPJA E PARASHUTISTËVE
Pasi ranë në tokë, grupi prej 

katër vetash filloi lëvizjen për 
të shkuar sa më pranë bazave 
e për të rënë në kontakt me 
njerëzit që i kishin porositur. 
Ecnin larg qendrave të banuara 

për të mos takuar asnjë banor të zonës, për të mos 
krijuar dyshime. Etja bëri punën e saj. Në kërkim 
për burime uji në zonë, ata takuan një fshatar që 
kishte ngarkuar ujë për stanin e tij. I kërkuanin të 
pinin ujë e të mbushnin paguret, duke u prezantuar 
si pjesëtarë të forcave të ndjekjes popullore. Fshatari 
shkoi t’u mbushte paguret, por u kthye në stan dhe 
lajmëroi babanë e vet, i cili ndërsa u çoi paguret me 
ujë 4 njerëzve, njohu midis tyre kryetarin e grupit, 
Etjem Cako. 

Pas kësaj lajmëroi menjëherë në postën e policisë. 
Në datën 10 korrik, u gjetën plaçkat dhe par-

ashutat e fshehura. 
Në datën 10 korrik grupi i hedhur me parashutë 

ra në pritë të forcave të sigurimit, por arriti të larg-
ohet, duke patur dhe shkëmbime zjarri. 

Në datën 11 korrik, rrethohet dhe kapet një prej 
anëtarëve të grupit, Kasëm Zhupa nga Saranda. 

Në datën 12 korrik rrethohet dhe kapet pa ju 
dhënë mundësia për të përdorur armët, kreu i grupit 
Etjem Cako dhe Llukman Lutfiu. Po në këtë ditë, 12 
korrik, rrethohet e vritet anëtari i katërt i grupit, 
Tefik Lika nga Vlora. 

TEKSTI I DY RADIOGRAMEVE TË PARA
Transmentimi i parë u krye më 15 korrik 1949 në 

ora 6.30 (7 ditë pas mbërritjes së 4 parashutistëve 
dhe 5 ditë pas kapjes së tyre). Radistët e qendrës së 
spiunazhit në Romë ishin shumë të shqetësuar dhe 
kërkonin ndërlidhje me njerëzit e tyre. 

T. Barra 1 pikë 12 pika.
Fiore plagosur rëndë në kokë dhe në shpinë pikë 

moska në kokë dhe në dorën e djathtë – jashtë rrezi-
kut pikë me “Bombën” nuk jemi takuar akoma pikë

                                                            Fuskos
T. Barra 2 pikë vazhdon T. Barra 2 pikë
Dëngu dy, tre dhe katër humbur pikë gjithë mate-

riali ishte gjetur nga barinjtë pikë. Kjo gatkeqësi nga 
gabimi i pilotëve nuk na lëshuan në pikën e caktuar 
pikë. Na lëshoi UO-005- DT-05 pikë

                                                           Fuskos
Radiogrami i parë i nisur nga Roma
T.Barra 1 pikë 15 pikë
Njofton vend-ndodhjen ekzakte dhe rrethanat e 

plagosjes së Fiores për këshilla mjeksore pikë…
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Sigurimi u vu në lëvizje për asgjesimin e këtij 
grupi. Zyrtari me pseudonimin “Tomorri” u 
vendos në krye të grupit. Misioni i ndërmarrë 
ishte i vështirë. Agjentët e Sigurimit do të 
dilnin nëpër male dhe do pretendonin se 
ishin të arratisur, në luftë kundër pushtetit 
komunist. “Tomori”, “Ylli”, “Fajkoi’ ishin disa nga 
pseudonimet e anëtarëve të Sigurimit të shtetit, të 
cilët ishin “të arratisur që endeshin maleve për të 
organizuar forcat kundër regjimit komunist”
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 | Nga DR DORIAN KOÇI

Gazetari zviceran 
Robert Vaucher erdhi si 
korrespondent lufte i 
revistës “L’Illustration” 
në Shqipëri në periudhën 
dhjetor 1916 - shkurt 
1917, dhe raportoi nga 
Vlora, Tepelena, Gjirokastra, 
Leskoviku e Korça. U ndal 
gjatë në atë që bënë 
italianët më së shumti në 
Vlorë, sidomos për punimet 
civile, në rrugët që u 
shtruan me kalldrëme kur 
dukeshin si “përrenj balte” 
që shkonte deri mbi gju. 
Cila ishte situata që gjetën 
italianët kur zbarkuan në 
Shqipëri atëkohë...Lufta e Parë Botërore e vuri Shqipërinë për herë të 

parë nën vëzhgimin dhe interesin e drejtpërdrejtë të 
Fuqive të Mëdha. Territoret shqiptare kishin qenë edhe 
më parë nën optikën gjeostrategjike të Fuqive të Mëdha, 
të paktën nga Lidhja e Prizrenit (1878-1881), por kësaj 
radhe ushtritë dhe shërbimet e tyre mbështetëse ishin 
të pranishme në territorin e Shqipërisë të krijuar prej 
tyre më 29 korrik 1913. 

Për këtë arsye, dëshmitë arkivore të kësaj kohe 
marrin një rëndësi të veçantë pasi paraqesin ngjarjet 
e balancën e forcave si dhe japin informacion të dre-
jtpërdrejtë për popullsinë dhe jetën sociale. Përpos 
këtyre dokumenteve arkivore ka edhe dëshmi të tjera 
të rëndësishme si reportazhe gazetash, letrat e ush-
tarëve të dërguara nga fronti apo libra udhëtimesh, 
përshtypjesh dhe mbresash. 

Një informacion shumë i rëndësishëm për LIB në 
zonën e pushtimit italian dhe francez në Shqipëri janë 
reportazhet e gazetarit të famshëm zvicerian, korrespond-
entit të gazetës franceze “L’Illustration”, Robert Vaucher 
(1890-1977). Ai lindi më 17 shkurt 1890 në La Brévine, pjesë 
e kantonit frankofon të Zvicrës, dhe studioi në Neuchâtel, 
ku veshi beretën jeshile karakteristike për  Fakultetin e  
Arteve të Bukura. Kur Robert Vaucher erdhi si korre-
spondent lufte i revistës “L’Illustration” në Shqipëri në 
periudhën dhjetor 1916 - shkurt 1917, raportoi nga Vlora, 
Tepelena, Gjirokastra, Leskoviku e Korça. 

Përveç Korçës, këto qytete ishin në zonën e pushtimit 
italian pas braktisjes së Aleancës Trepalëshe nga Italia dhe 
aderimit të saj në Antantë. Në shtypin dhe opinionin publik 
mungonin informacionet kur gazetari Robert Vaucher 
shkelte i pari si korrespondent lufte në këto territore. 

Në reportazhet e Robert Vaucher nga Vlora gjejmë 
informacion të pasur për historinë sociale të ndryshi-
meve që sollën ballafaqimin e botës së vjetër otomane, 
reflektuar gjerësisht në shoqërinë shqiptare të kohës, me 
shoqërinë moderne italiane. Të dhënat dokumentare të 

VLORA E 1916-ës NË SYRIN 
E GAZETARIT ZVICERAN:

SHQIPTARËT 
TË VARFËR

kohës rreth zhvillimeve urbane e qytetëruese të admin-
istratës italiane e përforcojnë informacionin e dhënë nga 
gazetari Vaucher. Autoritetet italiane i kushtuan shumë 
rëndësi edhe sistemit urbanistik të qyteteve të tjera në 
Shqipërinë e Jugut. 

Në qytetin e Gjirokastrës u restaurua godina e 
prefekturës. Restaurime u bënë edhe në ndërtesat ku 
u vendosën ambulanca, jetimorja, bashkia dhe policia 
e qytetit. U ndërtua një shesh i madh në qëndër të 
qytetit, u ndërtuan banesa për strehimin e oficerëve 
italianë, si edhe magazina për sistemimin e mallrave 
të ndryshme. Ata kryen edhe një sërë punimesh për të 
ndërtuar ujësjellësin e Sopotit*, i cili do t’i siguronte 
Gjirokastrës ujë të pijshëm.

Në Sarandë u ndërtua një magazinë ushqimore, e 
cila lidhej me portin me anë e një dekovili, që shpejton-
te ngarkim-shkarkimin në të. Gjithashtu u ndërtuan 
edhe godinat e nënprefekturës dhe bashkisë së qytetit 
të Leskovikut, si dhe u sistemuan një sërë rrugësh në 
qytetin e Delvinës dhe Tepelenës. Pjesa më e madhe 
e këtyre ndërtimeve u bë duke shfrytëzuar fondet e 
prefekturave dhe të bashkive. 

Të udhëhequr nga interesat e veta ushtarake, politike 
dhe ekonomike, italianët u kushtuan rëndësi të madhe 
qytetit të Vlorës dhe zonës përreth tij. Në këtë qytet ata 
ndërtuan çdo gjë që u duhej nevojave të frontit. Në radhë 
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të parë ata bënë një sërë punimesh drenazhimi në 
periferi të qytetit dhe ngritën institucionin italian 
të post-telegrafës. Gjithashtu, me shpenzimet e 
prefekturës së Vlorës ngritën spitalin civil të qytetit 
me kapacitet 50-60 shtretër. Komanda, për nevojat e 
ushtrisë, bllokoi gjithë lokalet me pronësi shtetërore. 
Italia ndërtoi edhe disa pallate e barka për të sistemuar 
ushtarët. Në të njëjtën kohë italianët montuan edhe një 
central elektrik për ndriçimin e limanit dhe të rrugëve 
kryesore të qytetit. U montuan tubacione të ujit të 
pijshëm, si dhe ujrave të zeza. Mullinjtë e blojës me 
motor edhe presat hidraulike të vajit, të vetmet njësi 
industriale të trashëguara nga vitet e mëparshme, 
u vunë në shërbim të luftës. Në shpinë të godinës së 
bashkisë u ndërtuan edhe një sërë magazinash dhe 
furrash. Për qëllimet e saj komanda italiane ndërtoi 
edhe një ofiçinë mekanike. Ata ndërtuan edhe një 
fabrike tullash dhe një punishte lëkurësh. Shoqëria 
italiane “SIMSA”, me qendër në Romë, bleu minierën 
e bitumit të Selenicës së Vlorës me çmimin e 1.7 mil-
ionë liretave.  Gjithashtu u ndërtua edhe një fermë 
bujqësore. Reportazhet e Robert Vaucher botuar në 
“I’lllustration” hedhin dritë mbi një periudhë historike 
shumë të rëndësishme të Shqipërisë. Dokumentacioni 
i pasur historik për këtë periudhë ka zbardhur hap 
pas hapi dinamikën e ngjarjeve, por jo imazhin dhe 
mesazhet që i janë përcjellë nga terreni në mesin e 
Luftës së Parë Botërore opinionit publik evropian. 

Ky dokumentacion ka shërbyer për të analizuar 
post-factum rrjedhën historike të ngjarjeve kurse 
botimi dhe publikimi i këtyre reportazheve të Robert 
Vaucher zbulojnë përpjekjet, ballafaqimet, por edhe 
dilemat e popullsisë shqiptare dhe elitës politike të saj, 
dhe të Fuqive të Mëdha mbi egzistencën e stabilitetit 
politik dhe ekonomik të shtetit më të ri të Evropës. 
Si të tilla ato janë një dëshmi e paçmueshme e asaj se 
çfarë shikohej në terren dhe në realitet dhe sesi evoloi 
qëndrimi politik i Francës dhe Italisë në restaurimin 
e pavarësisë shqiptare, anëtarësimin e saj në Lidhjen 
e Kombeve në 1921 dhe pranimin në gjirin e Evropës 
së pas Luftës së Parë Botërore.

ME ITALIANËT NË SHQIPËRI
NË BORDIN E ... NË ADRIATIKUN E POSHTËM
5 DHJETOR, 1916

Në mesnatë, anija jonë doli ngadalë nga porti, 
paraprirë nga anije silur që godiste mjeshtërisht mes 
formave të errëta të anijeve luftarake në spirancë dhe 
njollave të ndriçuara të kundër-silureve aleate. Ajo 
kalon mes dritave të kuqe dhe të gjelbërta, që ndizen 
e fiken në mënyrë të alternuar duke treguar fushat 
e minuara. Në kuvertë, ushtarët që flinin të mbësht-
jellë në mbulesën e tyre, me këpucë të zgjidhura, me 
rripin e shpëtimit në krahë u zgjuan dhe shikonin me 
interes spektaklin e madh që tregon ky port i madh 
lufte ndriçuar nga hëna.

Toka zhduket gradualisht. Kjo është pafundësia 

e detit, me minat e saj lundruese, nëndetëset e saj, dhe, 
atje, Shqipëria e panjohur ku ushtarët që luftuan aq 
trimërisht në Trentino apo në Isonzo do të shkojnë 
përgjatë Rrugës së vjetër Egnatia (Via Egnatia) për të 
ripërtërirë heroizmat e legjioneve të Jul Cesarit. Deti 
është i qetë dhe së shpejti, në bord, të gjithë njerëzit do 
flejnë paqësisht, përveçse në pjesën e përparme dhe 
të pasme, një grup i vogël marinarësh që janë pranë 
armëve të tyre, duke shikuar valët, janë të gatshëm 
për të xhiruar çdo periskop armik.

Në agim ne jemi përballë ishullit të Sazanit dhe së 
shpejti do të hyjmë në Gjirin e Vlorës. Ka dy vjet, që në 
24 tetor 1914, kur italianët zbarkuan në Sazan dhe hynë 
në zotërim të këtij ishulli të shkretë duke mbyllur gjirin. 
Italia ishte ende neutrale në atë kohë dhe kjo ndoshta 
nuk u prit mjaft mirë në Francë, rëndësia e këtij hapi të 
parë. Kur Sazani u pushtua, një mision mjekësor italian 
u transferua në Vlorë për të shëruar popullsinë e priv-
uar nga çdo ndihmë mjekësore. Ndikimi italian u rrit 
në Shqipërinë jugore në kurriz të intrigave austriake. 
Të gjitha këto fakte dëshmojnë se politika e Këshillit 
orientohej gjithnjë e më shumë drejt Antantës dhe që 
sistemi i koncesioneve reciproke Austro-italiane në 
Shqipëri do të merrte një kthesë të rëndësishme për 
Aleancën Tripalëshe. 

Më 24 dhjetor, në fakt, një revoltë shqiptare, e 
drejtuar kundër zyrtarëve të qeverisë së Esat Pashës, 
plasi në Vlorë dhe në ditën e Krishtlindjeve detarët 
italianë, të përforcuar ndërkohë nga një regjiment i 
Bersalierëve, rivendosën rendin dhe zunë disa pika 
strategjike rreth qytetit. 

Italia në Vlorë, kjo do të thoshte SBRS për aleatët, 
siguria e një ndërhyrjeje italiane në brigjet e tyre, 
sepse asnjëherë Austria fituese nuk do t’i pëlqente për 
të lënë në duart e rivalit të saj një port me rëndësi të 
lartë për kontrollin e Adriatikut.... Përveç rëndësisë 
së saj detare, Vlora u bë pika e fillimit të pushtimit të 
Shqipërisë jugore, pushtim që u shtri deri në Sarandë, 
më pas u rrit në veri deri në Korçë, ku kalorësia franceze 
u ndesh me patrulla italiane.

Deri në këtë ditë, gjithçka që kishte të bënte me push-
timin italian në Shqipëri ishte i rrethuar nga misteri. 
Asnjë gazetar i huaj nuk u lejua të ulej në Vlorë. Kështu që 
unë i jam shumë mirënjohës për këtë Komandës së Lartë 
italiane dhe zyrës së shtypit të Ministrisë Detare të Romës 
duke më autorizuar korrespondent lufte të “Illustration” 
për të marrë pjesë në një mision dokumentimi të përbërë 
nga dy oficerë, njëri i ushtrisë, dhe tjetri i marinës. Ne 
do të përshkonim së bashku Shqipërinë e pushtuar, do 
të studionim rrugët që do të lidhin më vonë Vlorën me 
Manastirin, duke parë mundësinë për të furnizuar këtë 
të fundit (Manastir) nga Korça dhe Saranda.

PORTI I RI I LUFTËS ITALIANE NË ADRIATIK
VLORË, 6 DHJETOR 1916

Një tis i vogël avulli ra në Anijen admiral, një anije 
lufte e bukur, e lagësht në këtë gji të mrekullueshëm të 
Vlorës. Nga kuverta, pamja është madhështore: Gjiri 
ngjyrë blu i errët hapet në një sfond të maleve, shumë 
të lartë dhe të zhveshur, pllaja që ulin një sërë kodrash 
të gjelbërta, të pasura me fushime. Në anën tjetër, janë 
dunat ranore dhe kënetore që shtrihen pothuajse deri në 
Vlorë. Porti, para zbarkimit italian ishte në një gjendje të 
keqe tek i cili nuk mund të ankoroheshin anijet me avull. 
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Ndikimi italian u rrit në Shqipërinë 
jugore në kurriz të intrigave austriake. Të 
gjitha këto fakte dëshmojnë se politika 
e Këshillit orientohej gjithnjë e më 
shumë drejt Antantës dhe që sistemi i 
koncesioneve reciproke Austro-italiane 
në Shqipëri do të merrte një kthesë të 
rëndësishme për Aleancën Tripalëshe

Ai shërbente si një bankinë për eksportin e 
asfaltit që nxirrej në rrethinat e qytetit për 
llogari të një kompanie franceze. Sot çdo 
gjë ka ndryshuar. Pranë doganës së vjetër 
turko-shqiptare, u ngrit një fshat i tërë me 
shtëpiza shumë të pastra dhe të ndërtuara 
mjaft mirë. Pesë bankina të mëdha zbarkimi 
u ndërtuan dhe të lidhura me qytetin me 
një dekovil (tren i vogël, Decauville). Baza 
detare e 3-të qendra e një gjallërie të ethshme: rimorki-
atorë dhe anijeza ankoroheshin pa pushim, duke sjellë 
material lufte apo ushqime të nevojshme për mijëra 
njerëz që ndodheshin në pjesën e Sipërme të Vjosës. 
Vendas, detarë shqiptarë ose vorioepirotë  - këta paguhen 
kryesisht nëpërmjet administrimit - konkurrojnë me 
zell për të shkarkuar transportet e shumta në spirancë 
në fund të gjirit. Silurat kalojnë, të shpejta, mes anijeve 
të mëdha të luftës, për shërbimin e patrullave në det të 
hapur përgjatë brigjeve të shkreta të Shqipërisë. Porti, 
dikur i braktisur i Vlorës është kthyer në një port detar 
me aktivitete te shumta.

Admirali komandues, nderon detarët e tij të pal-
odhur, gjithmonë të gatshëm për t’u përballur me 
rreziqe të reja në detin Adriatik me plot pengesa të 
të gjitha llojeve. Të njëjtin falënderim ka për trupat 
tokësore: “Ju do të shihni në brendësi, - më tha - 
rrugët e shkëlqyera të ndërtuara nga vendasit. Ata 
i kapërcyen të gjitha pengesat. Në vende të rrëpirta, 
ku dikur mezi ekzistonte një kalim, tani, kamionët 
automobile do furnizojnë garnizonet tona. Pas luftës, 
këtu do të ngrihet një monument përuljeje për italianët 
që kryen këto mrekulli.”

10 DHJETOR 
Shirat e rrëmbyer të këtyre ditëve të fundit, duke 

i kthyer rrugët në lumenj balte, nuk më lejuan të 
shkoja në frontin e Vjosës.

Vlora me shi, nuk ka asgjë për të të tërhequr. Ajo 
është, si të gjitha qytetet që ishin turke, më të bukura 
atëhere se tani. S’ka asgjë origjinale, pazari i saj është i 
zakonshëm si dhe tezga të tregtarëve shqiptarë, të veshur 
me qeleshe të bardhë; ata janë të varfër dhe të paditur. 
Italianët kanë ndërtuar për fat të mirë përgjatë rrugës, 
trotuare me çimento për të evituar rrugën e baltosur, ku 
kamionët ushtarakë kalojë në mënyrë të zhurmshme. 

Nga dhjetori i 1914-ës deri në dhjetor të 1915-ës, në 
Shqipëri ka qenë vetëm regjimenti i 10-të i bersalierëve 
të komanduar nga kolonel Moska, i cili u kënaq nga 
pushtimi i qytetit dhe rrethinave të tij në menyrë të 
menjëhershme. Në dhjetor të 1915-ës, për shkak të 

tërheqjes së Serbisë, u desh transformimi i garnizonit 
të Vlorës në një trupë të vërtetë pushtimi përfshirë një 
divizion që ishte nën urdhërat e Gjeneral Bertotit. Në 
mars të 1916-ës fronti përgjatë Vjosës u zgjerua dhe u 
forcua tashmë me trupat e reja që arritën nga Italia 
nën kryekomandën e gjeneral-leitnant Piaçentinit. 
Kur ky i fundit u thirr në frontin austro-italian, ishte 
leitnant-gjeneral Bandini që e pasoi atë dhe që filloi 
menjëherë për të zgjeruar rezen e veprimit, duke 
pushtuar rradhazi, në gusht Himarën dhe Tepelenën 
dhe për t’u prerë rrugën kontrabandistëve grekë që 
furnizonin forcat austro-shqiptare.

Nga ana e saj, skuadra e Harkut në Porto Palermo, 
një njësi, gjeti në kështjellën e vjetër të Ali Pashës doku-
mente të rëndësishme që kanë të bëjnë me furnizimin 
e nëndetëseve austro-gjermane që lëshoheshin aty. 

Ka një tjetër zbarkim në shtator në Sarandë, ku 
trupat u ngjitën në luginat e Epirit dhe hynë në ditët 
e para të tetorit në Delvinë dhe Gjirokastër, të pritur 
me entuziazëm nga popullsia muslimane.

Garnizonet greke deri në atë kohë nuk u kishin bërë 
asnjë rezistence paraprakisht italianëve, duke e ditur se 
ishin të paktë në numër, dhe të sigurtë që muslimanët, 
të nxitur nga mizoritë e të ashtuquajturave grupe të 
krishterësh, nuk do mungonin për t’i marrë ata, si 
pjesë e ushtarëve të Viktor Emanuelit të III-të. Por në 
atë moment, duke përfituar nga pozita të forta natyrore 
që shtrihen mes Muzinës dhe Episkopisë, oficerët grekë 
u grupuan në këto lartësi; 4.000 ushtarë dhe 16 topa. 
Rezistenca e tyre duhej të ndalonte aleatet tanë për të 
vazhduar marshimin e tyre drejt rajonit të Vjosës së 
Epërme. Italianët përforcuan pararojat e tyre dhe grekët 
u treguan të kujdesshëm për të mos hapur zjarr. Më 10 
tetor, e gjithë Shqipëria e Jugut u pushtua dhe njësitë 
duke kaluar lumin, lanë Klissurën dhe u ngjitën deri 
në Përmet, duke lënë mënjanë grupet austro-shqiptare. 
Të dëbuar nga zonat bregdetare, komitat mbushnin 
rrethinat e Leskovikut. Në mesin e tetorit, ushtarët e 
Gjeneral Bandinit u vendosën përfundimisht në këtë 
fshat të fundit dhe shpejt pas kësaj, patrullat e kalorsisë 
franceze dhe italiane morën kontakt në Korçë.
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KAMPI I FORTIFIKUAR I VLORËS
15 DHJETOR

Vlora po kalon vërtet kushte të jashtëzakonshme të 
motit. Majat e larta të zhveshura të Karaburunit duken 
sikur tërheqin rreth vetes që në ajër elektricitetin. Që 
prej ardhjes sime në Shqipëri, i kam parë gjithmonë 
të mbuluara nga re të errëta. Stuhitë vazhdojnë ditë e 
natë. Mistrali dhe shiroka alternojnë, me shpejtësi të 
habitshme, disa herë në ditë. Rrugët shqiptare, nëse 
mund t’i jepet ky emër shtigjeve të rrahur dhe të tre-
guar në hartat e shtabit të ushtrisë austriake si rrugë 
të klasit të parë, formojnë lumenj balte, që u ngjiten 
njerëzve dhe kafshëve shpesh deri në gju. Sigurisht 
natyra nuk është aleat i italianëve. Në të gjithë frontin 
e Alpeve, austriakët kanë pozita të mrekullueshme 
natyrore, e pamundur, me sa duket, për t’u pushtuar 
dhe alpinët e Cadornes  ngjiten gjithsesi hap pas hapi. 
Në Shqipëri, komunikimet mungojnë plotësisht, ma-
laria që shkatërron trupat, varfëria e një vendi pa asnjë 
burim, ku çdo gjë ka mbetur në një gjendje primitive.

Duke vëzhguar përmbledhtas, fazat e dominimit 
italian, lashë pas dore pushtimin e për-
kohshëm të Durrësit i cili s’kishte qëllim 
tjetër përveçse të mbronte zbarkimin e 
ushtrisë serbe, paraprirë nga të burgosurit 
e saj austriakë, besnikë ndaj Esat Pashës 
dhe të kolonive të huaja. Me të mbaruar 
operacioni, Durrësi u evakuua; praparojat 
ishin të vetmit të ngarkuar për të mbajtur 
trupat e ushtrisë austriake që zbriste në 
Adriatik. Në betejën e pabarabartë që u bë 
atëherë, austriakët, deklaroi Z. Sonnino 
në Dhomën e Deputetëve, ishin vetëm 650 
të burgosur. Përsa i përket minave dhe 
depove të municioneve të Esad Pashës, çdo 
gjë që ishte sjellë, u shkatërrua. Austriakët 
njoftuan kapjen e shumë anijeve: ata thjesht 
harruan të thoshnin që këto të fundit (anijet) 
ishin zhytur në port nga nëndetëset dhe që 
ishte e pamundur për t’i rivendosur në det.

Në Durrësin e braktisur, armiku njoftoi 
me zë të lartë se Vlora do të pushtohej shumë 
shpejt. Po ai i kishte bërë llogaritë gabim. 
Ushtria e tij mbeti e zhytur në kënetat mes 
Vlorës dhe Durrësit. A duhej të tërhiqej ush-
tria para vështirësive të mëdha që paraqiste furnizimi 
i trupave që avanconin në anën tjetër të zinxhirit të 
Mallakastrës? Një gjë është e sigurt, se, aktualisht, 
kampi i fortifikuar i Vlorës është më i fortë se kurrë 
dhe se një sulm austriak nuk ka asnjë shans për sukses.

- Ne nuk kemi asgjë për të fshehur - më tha shefi i 
Shtabit të ushtrisë së pushtimit - ju mund të shkoni kudo 
dhe ti e kupton se çfarë kanë bërë trupat tona në Shqipëri.

Unë kam përshkruar tërë sektorin veri-lindje të 
zonës së pushtuar të grykës së Vjosës në Tepelenë dhe 
kam raportuar një përshtypje të shkëlqyer për këtë.

Oficeri i xhenjos e përqëndroi veprimtarinë e tij në dy 
fusha veprimi shumë të ndryshme: të punimeve mbrojtëse 
të kampit të fortifikuar dhe punimeve civile të Vlorës.

Në një vit durimi dhe pune të pandërprerë, ai trans-
formoi fizionominë e qytetit dhe fitoi mbi shekujt e 
humbur nga plogështia osmane. Rrugët, ku shiu më i 
vogël shndërrohej në përrua, u shtruan me kalldrëme; 
kanalizime dhe kanale rrjedhëse uji u ndërtuan sipas 
një plani rregullues. Një ujësjellës 7 kilometër sjell tani 

ujë të pijshëm në tetë burime të vendosura në lagje 
të ndryshme. Një depo ushqimesh, duke përfshirë një 
duzinë pavionesh, që do të jetë e pajisur në tërësi me 
komforte moderne, është në ndërtim e sipër. Një varrezë 
katolike, gjykata civile, zyre poste dhe telegrafi, shkolla 
italiane dhe shqiptare, dyqane depozita për dogana dhe 
materialet e zjarrit, prefektura, hoteli komunal, një 
treg i mbuluar, shumë vepra të nevojshme publike të 
studiuara nga aleatët tanë dhe zbatimi i të cilit do t’u 
mundësojë banorëve të Vlorës që të gëzojnë përfitimet 
e qytetërimit modern.

Kam parë në zyrat e shërbimeve teknike planin 
e drenazhimit për çdo zonë malarike që shtrihet 
nga Vlora në Artë, kullimi që do lejojë të eliminojë 
pothuajse tërësisht, vdekjeprurësen malaria. 

Projektuar mbi bazën e një kanali kolektor nga 
porti i Vlorës në Arta, plani përfshin një seri veprash 
arti, kanale të shumtë, një digë të madhe për mbro-
jtjen e Artës, Venecias shqiptare dhe mbushjen e të 
gjitha fundosjeve të tokës që janë nën nivelin e detit. 
Kjo punë e rëndësishme parashikon zhvendosjen 

e tre milionë metra kub dhé. A nuk është shumë 
inkurajuese, në momentin kur tërbimi gjermanik 
mbjell kudo rrënoja, gjeniu latin përpiqet të rig-
jenerojë një vend që ka qenë gjithmonë i shtypur?

Punimet mbrojtëse u kryen nga oficeri i xhenjos 
duke mos ndikuar në punimet e zakonshme. Kampi 
i fortifikuar i Vlorës është një njësi e përkryer ho-
mogjene, në sajë të rrjetit të rrugëve të ndërtuara 
nga deti deri në Vjosë. Në luginat ku rrugët ende 
nuk janë shkelur, një linjë hekurudhore e ngushtë, 
sistemi Dekovile shkon deri në stacionet e furnizimit 
me karburant, nga ku ose nëpërmjet linjave ajrore të 
vagonave ose me mushka trupat në llogore përgjatë 
lumit marrin ushqimet dhe municionet. U ndër-
tuan mbi 150 kilometra rrugë moto-çiklistike; 400 
kilometra të linjave telefonike duke lidhur kështu 
postat më të largëta të Komandos së Vlorës. Atë që 
italianët bënë në Trentino, Kadore apo në Karnie 
me rrugët dhe veprat e artit, bënë dhe në Shqipëri 
me të njëjtin sukses.
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KOKSH-i DHE BASTET ONLINE

RRËFEHET FIDEL YLLI: 

JANË NË GJITHË BOTËN, 
PO NË SHQIPËRI?!
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Lidhja e tij me sportin është shumë e ngushtë. 
Daton që prej fëmijërisë së hershme, kur në 

një ditë të zakonshme në shkollë zbuluan se ai 
mund të bëhej mundës i zoti. Fidel Ylli, presidenti 
i Komitetit Olimpik Kombëtar Shqiptar, vjen me 
një rrëfim enkas për revistën Newsbomb.al. Ashtu 
sikurse është mësuar gjithëkund, heq dorezat dhe 
thotë gjithçka ashtu si e mendon. Axhenda e tij e 
ngjeshur na lë në suspancë për pak kohë, por më 
pas na rrëmben dhe na fut në botën e tij, plot ide dhe 
projekte interesante. Fideli duket që e dashuron dhe 
dëshiron ta bëjë sportin shqiptar një yll të madh në 
hapësirën e pafundme. Por, që të ndodhë kjo duhet 
doemos mbështetja e qeverisë. Rikthimi i basteve në 
Shqipëri ka qenë kryefjalë e medieve për muaj me 
radhë. Por, çfarë pritet? Këtë, projektet e KOKSH-
it, marrëdhëniet me Federatat dhe roli i politikës, 
presidenti i tregon të gjitha për Newsbomb.al.

President, jeni parë gjithmonë shumë pranë 
sportit. Mbështetës i fortë dhe trumbetues i 
madh në tryezat legjislative në Kuvend. Pse ky 
pasioni kaq i madh?

Shiko, në fakt pas këtij pasioni të madh siç dhe 
ju e cilësoni nuk fshihet asgjë, veç dëshirës që të 
zhvillojmë sportin, ta masivizojmë atë për të mirën 
e vendit tonë. Një sport në progres për një shoqëri 
të shëndoshë. Pastaj unë kam lidhje të forta siç 
e dini sepse vetë kam qenë një sportist, kampion 
mundjeje në Shqipëri. Dua të bëj më të mirën për 
vendin tim dhe kontributi për progresin e sportit, 
është një dëshirë e kahershme. 

Jo vetëm kampion mundjeje, por keni qenë 
edhe trajner, zotërues i titullit “Mjeshtër i Spor-
tit”. Si lindi dëshira për t’u bërë pjesë e sportit?

Të them të vërtetën, mundës një dhe biznesmen dy 
unë jam bërë krejt rastësisht. Prindërit e mi, ashtu 
si çdo familje, do t’ia mbushë kohën fëmijës, përveç 
shkollës, me një aktivitet. Unë isha futur në pallatin 
e pionerit në rrethin e trombës. Kam qenë muzikant 
nga klasa e pestë deri në klasën e tetë. Kam pasur një 
profesor shumë të mirë. Nuk e di nëse jeton Dhimitër 
Gjergji, i binte kornos. Kam qenë në bandën e pallatit 
të pionerëce që dilnim në bandat e 1 majit. Por, në të 
njëjtën kohë isha në shkollën 8-vjeçare “Hasan Vogli”, 
ku me një grup shokësh, në pushim të orëve të mësimit 
luanim pak futboll. Aty grindem me një djalë që ishte i 
klasës sime dhe kapemi në mundje. E rrëzova për tokë. 
Një djalë, Përparim Çela, kishte nisur mundjen. Ai ndau 
dhe na tha: “Pse ziheni këtu? Hajde shkojmë te parku 
i xha Tomit atje?” Vajtëm atje dhe instikivisht mua 
s’më kishte mësuar njeri. Por, kam qenë fëmijë shumë 
i shkathët. E mora këtë djalin dhe e hodha për tokë me 
një krahë qafë me një mënyrë kritike dhe e vura në 
pozicion kritik. Ai trajneri tha: “Stop. Nesër do vish 
te Shaba, te magazinieri të marrësh bazën materiale.

Një muzikant që nis papritur një rrugëtim të 
ri në jetë, atë të sportit të mundjes. Në familjen 
tuaj me siguri nuk e kanë pritur mirë. Nga 
tromba në tapet, si reaguan prindërit tuaj?

Imagjino, djali i vetëm që prindërit të kishin në 

dritë të syrit. Donin të bëhesha muzikant, donin të 
bëhesha me shkollë, të fillojë mundjen. Dhe mamaja 
thotë: “Ç’i ke këto?” I thashë unë, i kam marrë, jam 
futur në mundje. “Pu, pu të vrau babai. Mundës? Jo, 
jo do ta lësh. Erdhi babai, i tregova se si ishte puna. 
Dhe dy vjet unë e vazhdova fshehurazi mundjen. Kisha 
dalë kampion, mundësi më i mirë i aktiviteti në vitin 
74’-75’. Motra ime e madhe, shikon rastësisht diplomat 
mes librave të mi. Aty i thotë babait. Kështu nisi debati 
në familje. Por, tashmë unë isha i afirmuar.

Sa ka ndikuar ky sport në formimin tuaj, 
ku veç suksesit në fushën e biznesit, jeni ndër 
politikanët jetëgjatë të parlamentit shqiptar...

Shumë! Ka ndikuar në karakterin tim, në formim-
in tim, në edukatën që na dhanë trajnerët. Ata nuk 
u morën vetëm me stërvitjen tonë, por edhe me 
edukimin. Na edukuan orarin e stërvitjes, me ush-
qimin, me regjimin, me anën psikologjike. Mundja 
është një sport që ke të bësh me kundërshtarin. 
Që do të thotë je në tapet, sado të flasë trajneri, 
duhet ta mendosh mirë dhe nga ana tjetër duhet të 
kundërveprosh. 

SPORTI/ ANALIZA E FIDEL YLLIT: EVOLUIM I 
DUKSHËM, POR NË NIVELE TË ULËTA

Prej kohës kur ishit sportist profesionist e 
deri në ditët e sotme kanë kaluar shumë vite. 
Teknologjia ka evoluar, bashkë me të ka pro-
gresuar edhe sporti. Cili është vlerësimi juaj? 

Si njeri i sportit, si ish sportist, trajner, anëtar i 
KOKSH-it për 8 vite dhe si sekretar i Komisionit të 
Edukimit dhe Sportit në Parlament, por dhe tani së 
fundmi si president i KOKSH-it, mendoj se sporti 
është më ndryshe se më parë. Por, përsëri nuk është 
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në nivelin e duhur. Minimalisht të krahasohemi 
me Kosovën dhe vendet e rajonit, ku janë shumë 
herë më mirë se ne në infrastrukturë sportive me 
buxhete elitare dhe me vëmendje më të madhe. Por, 
për një periudhë 10-vjeçare dhe në Shqipëri gjërat 
kanë ndryshuar. Nuk janë më si më parë. 

Kur thoni nuk janë më si më parë, për çfarë 
e keni fjalën? Shqipëria e artë ka qenë dhe në 
vitet e diktaturës. Mund të përmend medaljet 
apo konkurrimin dinjitoz të gjithë federatave 
ekzistuese të asaj kohe...

Mund ta nis te infrastruktura. Mos harroni që 
Shqipëria në futboll do të detyrohej që ndeshjet e saj 
eleminatore t’i zhvillonte në Maqedoninë e Veriut 
pasi stadiumi kombëtar Qemal Stafa nuk i plotësonte 
standartete e UEFA-s dhe FIFA-s. Sot kemi një sta-

Në një kohë të shkurtër kemi bërë reforma 
që e kanë ngritur KOKSH-in në nivelet 
më të larta europiane. Para një jave 
përfunduam reformat për ekipet sportive në 
shkolla. 5 milionë dollarë projekt. Platforma 
“SportAlb” që shumë shpejt do të shkojë 
në konkurrim në rang botëror

dium modern, më të bukurin në Europë. 
Kush e mendonte që nga ajo katastrofë e 
stadiumit “Qemal Stafa” në Shqipëri do të 
organizohej finalja e Conference League? 
Po stadiumi “Elbasan Arena”, stadiumi 
“Loro Boriçi” në Shkodër me standarte 
europiane dhe me pistë atletike. Së fund-
mi, stadiumi i Kukësit, po me standartet 
e kërkuara nga UEFA. Janë bërë dy qen-
dra olimpike, ajo e Korçës dhe “Tirana 
Olimpik Park”. Është bërë pallati i parë i 
sportit “Feti Borova” dhe dy palestra, një 
për mundjen dhe një për peshëngritjen si 
sporte elitare me traditë që na nxjerrin 
kampionë bote dhe Europe. Përfundoi 
pista e atletikës në mes të parkut të liq-
enit ku do të stërviten Luiza Gega, Izmir 

Smajlaj, Franko Burraj dhe të gjithë atletët e ekipit 
kombëtar të atletikës së bashku me trajnerët e tyre. 
Gjithashtu janë ndërtuar 200 palestra me standarte 
volejbolli dhe basketbolli në gjithë Shqipërinë. Kjo 
ishte arsyeja që projekti i ekipve sportive në shkolla 
startoi me këto dy sporte, vollejboll dhe basketboll, 
nga 9-vjeçaret e deri në universitete.

Përmendni kaq shumë “ndërtime”, dashur 
pa dashur na vjen në mendje Tirana e betoni-
zuar me kulla shumë-katëshe. Kostot janë 
marramendëse, megjithatë vijojnë të shtohen 
si kërpudha duke i zënë vendin dhe atyre pak 
fushave të mbetura. Meqenëse potencialet për 
zhvillim ekzistojnë, cili është roli i qeverisë 
në ndërtimin dhe zbatimin e projekteve për 
masivizimin e sportit?
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Atëherë mund t’iu tregoj që qeveria i ka dhënë 
KOKSH-it 5 milionë dollarë për projektin e masivizim-
it të sportit, në 61 bashki dhe në 12 qartë të vendit. 
Me partnerët tanë, Federatën e Basketbollit dhe të 
Volejbollit, po e zhvillojmë në mënyrën më të mirë 
të mundshme. Ky projekt ka bërë të mundur që ne 
të krijojmë një media tonën, e quajtur “Sportalb”. 
Do të jetë një platformë dixhitale që shihet në të 
gjithë botën. Në këtë mënyrë i bëjmë promovimin 
më të mirë jo vetëm këtij projekti ambicioz, por 
reklamojmë të gjithë lëvizjen olimpike në vendin 
tonë. “Sportalb” do të japë live garat e tyre. Kjo 
është një risi për sportin shqiptar dhe promovim i 
vlerave të sportit, si edukim, shëndet, ekonomi, si 
bashkëpunim rajonal, si diplomaci, si kulturë pasi 
këtë e bëjnë sportistët që janë ambasadorët më të 
mirë të Shqipërisë. 

BASTET ONLINE, PRESIDENTI: 
SHTETI DUHET T’I RIHAPË

Që sporti të njohë progres, duhet të ketë dhe të 
ardhura të tjera që vilen nga taksat shtetërore. 
Një mënyrë janë bastet, që kanë qenë kryefjalë 
për javë me radhë në vendin tonë. Ju jeni ini-
ciator i dëgjezës publike mes kryeministrit me 
presidentët e federatave anëtare të KOKSH-it. 
Zoti Ylli, a do të rihapen bastet?

Po mendoj se po, besoj se do të rihapen online siç 
e kemi kërkuar. Unë kam qenë në parlament në atë 
kohë dhe e kam votuar mbylljen e atyre salloneve të 
basteve që ishin pas asnjë lloj kriteri. Kam biseduar 
me kryeministrin Rama që duhet të bëhet një studim 
për t’i pasur online ashtu siç i ka gjithë Europa. 
Në 2020-tën kemi bërë disa ndryshime në ligjin e 
sportit, ku janë dy nene për kompanitë e basteve. 
Kam pasur shumë debate me Ministrinë e Arsimit 
dhe të Sportit. Si relator i ligjit në parlament, kam 
ngulur këmbë te grupi i punës dhe i kam thënë që 
do t’i lëmë në ligj, ashtu siç është i certifikuar nga 
Europa. Prej 2 vitesh flas për hapjen e kompanive 
të basteve, ku faktikisht nuk janë mbyllur kurrë. 
Kanë funksionuar dhe funksionojnë më shumë se më 
parë. Vetëm se ka një ndryshim në favor të tyre: Më 
parë paguanin taksa dhe tatime, paguanin licenca 
për çdo pikë, kurse tani janë rehat. Çfarë fitojnë i 
fusin në xhep. 

Siç ju po thoni, një mënyrë e tillë, duket se 
veç rrënimit të ekonomisë, ndikon dhe në jetën 
sociale në vend. Qeveria është e vetdijshme që 
bastet vijojnë të luhen. Ju e keni denoncuar 
disa herë në kuvend dhe jo vetëm...

Është e vërtetë që ndikon negativisht. Fëmijë nën 
18-vjeç mund të luajnë përmes smartfonave. Mund 
të sherrosen ose vriten në një kohë kur gjithë bota 
e qytetëruar i ka nën kontroll dhe me rregulla loje. 
Përdorin ID-të dhe luajnë me shuma me limit. Shteti 
e ka si monopol dhe ato para ia jep sportit. Siç dhe 
ju e keni pasqyruar, pas 8 muajsh na priti në fillim 
ministrja Kushi dhe më vonë kryeministri. Kemi 
marrë të gjitha ligjet europiane. Do ia vendoim 
qeverisë në tryezë që të zgjedhë kush është modeli 
më i mirë për vendin tonë. Unë besoj se pas dëgjesës 
publike që kryeministri Rama bëri me të gjithë, 
aktorët dhe faktorët e sportit, mendoj se bastet do 

të hapen. Ma besoni. Basti është një ves i keq si 
alkooli dhe duhani. 

Kur thoni që është ves i keq, a nuk mendoni 
se duhet të ketë një zgjidhje të mesme? Apo mes 
të mirës dhe të keqes, të zgjedhim të keqen më 
të mirë të mundshme?

Veset nuk mbyllen me ligj. Në moment që i 
mbyll me ligj, ato i kap errësia. I kapin njerëz që 
nuk kanë frikë nga ligji dhe ajo bëhet shumë më e 
rrezikshme. Shumë të ardhura nga bastet shkojnë 
jashtë Shqipërisë, në Singapor dhe Tajlandë. Rreth 
500 milionë dollarë ikin nga vendi ynë në forma nga 
më të ndryshmet. Çfarë bën pastrimi i parave, po 
shërbimet, po krimi ekonomik që ka pasuruar disa 
shefa policie?

Këtë besoj më mirë se unë, duhet ta dini ju që 
jeni pjesë e politikës shqiptare prej vitit 2006. 
Madje në zgjedhjet parlamentare jeni shpre-
hur se keni pranuar të jeni pjesë e Kuvendit 
Shqiptar pasi kryeministri Edi Rama iu ka 
premtuar mbështetje pa kushte për sportin. A 
e ka bërë deri tani?

Askush nuk duhet të heshtë. Unë ndaj them që 
bastet do hapen sepse kryeministri do të zgjedhë ligjin 
më të mirë europian sipas rekomandimit tonë. Është 
e pafalshme ta lëmë industrinë e basteve të veprojë 
në mënyrë të tillë. Duhet të hapen sa më shpejt me 
kontroll dhe me forcim ligjesh dhe akte nënligjore. 
Ka plot raste në botë ku qeveritë kanë mbyllur me 
ligj vese të ndryshme, por në fund kanë dështuar. 
Kujtoj që në vitin 1980, Italia i mbylli kompanitë e 
basteve dhe po në të njëjtën mënyrë i kapi mafia. 
Shteti humbte miliona të ardhura dhe vende pune. 
E njëjta gjë po ndodh dhe në Shqipëri. 

Ju keni denoncuar disa herë publikisht, 
madje dhe me raste konkrete. Pse nuk lëvizin 
organet e drejtësisë për të vendosur para ligjit 
përgjegjësit?

E kam bërë. Por, po shikojmë që bastet po lulëzo-
jnë më shumë se më parë. Askush nuk flet. Dalin 
dhe na bëjnë moral. Jo moral, por të jemi realë se 
po ndodh në syrin tonë, në syrin e policisë dhe të 
qeverisë. Po ndodh në syrin e deputetëve që kanë 
familjarë dhe kanë zonat e tyre. Të gjithë e dijnë 
dhe nuk kanë kurajo ta thonë. E theksoj që bënë 
mirë që u mbyllën, por duhej bërë një studim, një 
hartë dhe të hapeshin online. Bastet duhet të hapen 
sepse 25 federata po rënkojnë me bombula oksigjeni 
në krah. Kanë vetëm 1 milionë e gjysmë dollarë 
buxhet. Kosova e ka 10 herë më të madh buxhetin 
se ne. Kur ti je qeveri në hall, me problemi tërmeti, 
pandemie dhe rritje çmimesh, ato para hiqja rrugës 
dhe jepja sportit. 

Në Shqipëri ka një fenomen të çuditshëm. 
Shqiptarët është e vështirë t’i bësh gjithë 
bashkë për kauza madhore. Homologu juaj, 
ish-kryeministri Sali Berisha ka deklaruar se 
kërkesa nga komuniteti i sportit për hapjen e 
basteve po bëhet për të legjitimuar kontrollin 
e plotë të Olsi Ramës ndaj tyre. Komenti juaj?

Unë e kam thënë dhe e rithem. Politika duhet të 
qëndrojë larg sportit. Mendoj se çështja e basteve 
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sportive nuk duhet të politizohet. 
Nuk mund të bëhet armë për të 
luftuar qeverinë. Bastet i ka kërkuar 
sporti, jo qeveria. Kishim 8 muaj që 
prisnim përgjigjen e peticionit nga 
një mbledhje që Komiteti Olimpik or-
ganizoi me të gjitha federatat sportive 
në vend. Dhe pas 8 muajve, qeveria u 
ul me ne në një dëgjesë publike. Tani 
sulmojnë qeverinë për afera. Le të 
gjejnë argumenta të tjera, por jo me 
kërkesën 100 përqind të sportit. Unë i 
bëj thirrje të gjithë aktorëve politikë 
të mos e politizojnë këtë çështje, por 
të jenë kontribues për t’u bërë sa më 
transparentë. Gjithëkush që nuk jep 
argumente për ato që thotë, mendoj 
se do të jetë i përfshirë në pjesën e errët të tyre që 
i kanë dhe nuk i interesojnë të nxjerrin në dritën e 
diellit, por i duan ashtu si janë në errësirë për t’iu 
mos iu dukur fytyra. 

KOKSH/ PROJEKTET 
DHE PLANET PËR VITIN 2023

Sporti është “sy e veshë” nga qeveria për 
çështjen e basteve. Nëse do të ketë një dritë 
jeshile, padyshim që zhvillimi do të jetë më i 
madh. Po KOKSH-i çfarë planesh dhe projektesh 
ka për vitin e ardhshëm?

Unë kam 18 muaj që jam zgjedhur në krye të 
Komitetit Olimpik Kombëtar Shqiptar. Në një kohë 
të shkurtër kemi bërë reforma që e kanë ngritur 
KOKSH-in në nivelet më të larta europiane. Para 
një jave përfunduam reformat për ekipet sportive 
në shkolla. 5 milionë dollarë projekt. Platforma 
“SportAlb” që shumë shpejt do të shkojë në konkur-
rim në rang botëror. Ndërsa viti 2023-të do të jetë i 
ngarkuar me aktivitet që nisin në janar me Lojërat 
Olimpike dimërore rinore në Itali. Në qershor kemi 
lojërat Olimpike Europiane në Krakovë të Polonisë. 
Në korrik do të organizohet dhe Asambleja e Përg-
jithshme e Anoc, shoqatat e komiteteve olimpike 
botërore. Lojërat e Shteteve të Vogla, nën 1 milionë 
banorë që do të zhvillohen në Maltë me 28 deri në 
3 qershor 2023, ku i është kërkuar KOKSH-it që me 
platformën digjitale “Sportalb”, t’i marrë përsipër 
këtë aktivitet me të gjitha të drejtat e plota televizive.

Ju keni qenë pjesë e KOKSH-it prej vitesh, 
fillimisht si anëtar, ndërsa tashmë si president. 
Çfarë do të doje të ndryshoje dhe që është në 
planet e tua afatshkurtra?

Pengu im është godina e gjykatës së arbitrazh 
sportiv. Është shumë i rëndësishëm për lëvizjen 
olimpike sportive që t’i vijmë në ndihmë federatave 
sportive, trajnerëve, sportistëve, shoqatave që mos 
të marrin rrugën drejt Lozanës. Atje u duhet të 
paguajnë 20 mijë franga për një gjyq. Ndaj duhet 
gjykata e arbitrazhit sportiv të vendit të tyre që t’i 
lehtësojmë ata për zgjidhjen e konflikteve që kanë. 
Kjo do të jetë histori suksesi me një KAS të certifikuar 

nga ekspertë ndërkombtarë të Lozanës. 

MARRËDHËNIET ME FEDERATAT ANËTARE

Pas emërimit tuaj në krye të KOKSH-it, keni parë 
nga brenda dhe gjendjen e Federatave Anëtare. Cilën 
prej tyre do të veçojë për punën e bërë?

Të gjitha Federatat në një mënyrë ose tjetër kanë ar-
ritur të japin kontributin e tyre me aq buxhet sa kanë në 
dispozicion. Masivizimi i sportit në Shqipëri është shumë 
i rëndësishëm për të zhvilluar shoqërinë shqiptare. Unë 
nuk do të veçoja asnjërën sepse të gjitha po punojnë dhe 
dita-ditës kanë pasur rritje në punën e tyre. 

A nuk mendon se Federata Shqiptare e Fut-
bollit ndodhet një hap para të tjerëve?

Futbolli, me përjashtim të vitit 2016-të, në dre-
jtimin e De Biasit atyre futbollistëve të jashtëzakon-
shëm që luftuan me shpirt për ngjyrat kuqezi, nuk 
ka pasur asnjë lloj progresi. Qeveria shqiptare 
bashkë me UEFA kanë ndërtuar disa stadiume 
që janë vlerë e shtuar për vendin tonë. Por, vetë 
FSHF-ja po kontribuon në regresin e futbollit. Ka 
zhdukur nga harta e futbollit qytete me traditë si 
Vlora, Berati, Gjirokastra, Korça, Kavaja, Lezha 
dhe Dinamo. I rrofshin...

Si është ligji për sportin në vendin tonë?
Ligjet që ka bërë parlamenti për sportin është i 

certfikuar nga ekspertë ndërkombëtarë. Prandaj 
kemi pasur një fluks të madh sportistësh nga jashtë 
që kanë shprehur dëshirën të garojnë për Shqipërinë. 
Ligji shqiptar është ligj europian dhe bashkëkohor. 
Mbështetja ka filluar me shpërblimet e sportistëve 
elitarë. Me shkollimin e tyre pa konkurs, me sigu-
racione dhe me punë të siguruar në ushtri. 

Ligji i Sponsorizimeve, çështje e diskutuar 
para basteve me kryeministrin Rama...

Sporti duhet mbështetur në çdo lloj forme nga 
qeveria. Futbolli është sporti më popullor në Shqipëri. 
Ka shumë marketing dhe shumë shikueshmëri. Kjo 
është puna jonë që Komiteti Olimpik ta masivizojë 
sportin, ta fusë në shkolla dhe të nxisë bashkitë që 
të investojnë më shumë për të rinjtë dhe të rejat që 

Dua të përgëzoj punën e shkëlqyer të 
Federatës së Peshëngritjes me medaljet 
që ka marrë si botëror, në Europian dhe 
në Lojërat Mesdhetare me organizimin 
e kampionatit europian për të rritur në 
Tiranë. Me zhvillimin e Kongresit të 
Federatës Botërore të Peshëngritjes ku 
erdhën 120 presidentë dhe sekretarë të 
përgjithshëm nga e gjitha bota
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duan të merren me sport. Komiteti Olimpik e ka 
fokusin te sporti, por sportin e shikon si një element 
për të zhvilluar shoqërinë dhe vendin. 

Pra, nuk e vlerësoni FSHF-në që e ka provuar 
më parë se politika skenën europiane duke u 
kualifikuar në Euro 2016-të?

Atyre u rrofshin milionat e parave që kanë dhe 
nuk kanë ndërtuar asnjë fushë futbolli ku të luajnë të 
rinjtë. Por, investojnë në ato klube me paratë e UEFA-s 
që lobon për votën e tij të përjetshme. Nuk ka asnjë 
krahasim medalja e arit të Briken Caljës në mes të 
Uzbekistanit, si kampion bote në peshëngritje, medalja 
e Alban Beqirit në boks si i treti në botë, as medalja e 
Izmiri si kampion Europe dhe as medalja e Erkandit 
(Qerimajt) në Izrael. Apo e Godellit dhe e Luiza Gegës. 
Nuk mund të krahasohen. Futbollit i duhen vite dritë 
të arrijë këto rezultate të këtyre kampionëve. 

“POLITIKA PËRBALLË SPORTIT... 
DUKA E SHITI TË TILLË TE UEFA”

Me sa po shoh nuk jeni fanatik i futbollit, por 
i sporteve të tjera në përgjithësi. Apo ndikon që 
në krye të kësaj federate është për herë të parë 
një anëtar i Komitetit Ekzekutiv të UEFA-s? 

Jo, unë e dua futbollin sepse e dua çdo lloj sporti. 
Por, më vjen keq sepse ka rënë në duar të këqia 
menaxhimi. Stadiumet janë bosh, ku ka akoma 
dhunë. Kur nuk mbushet Air Albania në një ndeshje 
derbi, ky është futbolli shqiptar. 

Për replikë. Si mund të pretendojmë mbush-
jen e stadiumeve në një kohë kur popullsia në 
vend sa vjen e pakësohet për shkak të emigrimit?

Me politikat e Federatave për masivizimin e 
sportit. I kam përmendur më lart mënyrat. Dhe 

ne, KOKSH-i po bën gjithçka 
për të injektuar tek të rinjtë 
dëshirën e sporteve. Ndaj janë 
akorduar miliona dollarë fonde 
për projekte qysh në shkollat 
9-vjeçare për çdo lloj moshe. 

Politika duhet të qëndrojë 
sa më larg sportit. Por, cili 
është mendimi juaj për për-
plasjen mes kryebashkiakut 
Veliaj dhe presidentit Duka? 
S’jeni prononcuar asnjëherë 
për këtë çështje!

Përplasja Duka -Veliaj nuk 
kishte të bënte aspak me poli-
tikë. Edhe pse Duka e shiti te 
UEFA se po i ndërhynte shteti. 
Kush shtet, ai shtet që i bëri 
4 stadiume? Kush shtet, ai 
shtet që na prishi projektin e 
qendrës olimpike të votuar në 
parlament dhe ia dha Federatës 
së Futbollit me një VKM mbi 
ligjin? Kush shtet e sulmoi? 
Shteti që pret në zyrë një ditë 
para zgjedhjeve, zv. presidentin 

e UEFA-s? Debati me kryetarin e Bashkisë ishte një 
debat mes një aksioneri të një klubi sportiv Tirana 
që i kërkon llogari presidentit të Federatës, se ku i 
kishte çuar paratë që UEFA i dha për futbollin gjatë 
kohës së pandemisë. Apo ajo bomba e sajuar vetë te 
dera e shtëpisë? Edhe atë ia vendosi Erion Veliaj? 
Kjo është një histori që nuk mund ta hajë njeri.

TIRANA| KRYEQYTETI EUROPIAN I RINISË

Tashmë për ta mbyllur këtë rrëfim tuajin 
fantastik. Çfarë note keni për Federatat e 
KOKSH-it?

Federatat sportive mundohen me ato pak kapa-
vitet buxhetore të punojnë dhe të bëjnë aktivitete, 
të marrin dhe medalje. Ky vit ka qenë një vit i suk-
sesshëm për sportin shqiptar. Aktivitete pafund.

Tirana, kryeqyteti europian i rinisë. Si ndi-
heni kur e dëgjoni?

Unë dua të përgëzoj punën e shkëlqyer të Fed-
eratës së Peshëngritjes me medaljet që ka marrë si 
botëror, në Europian dhe në Lojërat Mesdhetare me 
organizimin e kampionatit europian për të rritur 
në Tiranë. Me zhvillimin e Kongresit të Federatës 
Botërore të Peshëngritjes ku erdhën 120 presidentë 
dhe sekretarë të përgjithshëm nga e gjitha bota. 
Pas një jave peshëngritja organizon kampionatin 
europian të U-23 në Durrës. Turneu ndërkombëtar 
i karatesë, “Kamza Open”. Kampionati europian 
i Taeëkondosë për 21-vjeçarët. Në Tiranë do të 
zhvillohen eleminatoret e kampionatit europian 
të basketbollit dhe volejbollit. U zhvillua finalja e 
Conference League, Feynoord - Roma. Në Tiranë 
erdhi presidenti i FIFA-s, Gianni Infantino si dhe 
kreu i Komitetit Olimpik Ndërkombëtar, Tomas Bah. 
Sa shumë zhvillime të mrekullueshme!
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 | Nga SUADA DACI

Këtë herë kemi se çfarë themi për modën 
sepse stilistë, modelë, bloger, infulencera 

e kushdo dhuroi spektakël stili jo vetëm 
në pasarela por edhe në rrugë. Ka patur 
aq shumë ngjarje për t’u shënuar sa nuk 
dimë se për çfarë të flasim më përpara, 
Bella Hadid me fustanin e saj të famshëm, 
“Ciao Kim” bashkëpunimin më të ri të 
Kim Kardashian me Dolce & Gabbana, 
Kanye West tek Balenciage, etj.

E megjithatë ndonëse flasim për emra 
kaq “Big”’të showbizit botërorë edhe 
mediat e huaja janë dorëzuar tashmë 
përpara faktit se stili gjendet vetëm në 
rrugë. Blogerët janë elementët të veçantë 
për t’u fotografuar sepse prej vitesh tashmë 
e kanë shfrenuar fantazinë në atë lloj pike sa 
kanë shpikur trende të reja, duke i bërë ata 
të duken “cool”. E në fakt tani që po hidhja 
këto rreshta përmbledhës, mu kujtua kënga 
“Ushtari i rrugës” ku shprehimisht thotë se 
rruga të fal lirinë që aq shumë e duam… (dhe 

në këtë rast) veçanërisht në stil…

Ritmi
i rrugës…

Vishe një 
jelek mbi 

fustan
Duket kaq bukur një 
jelek mbi fustan. Jo 

vetëm për të bërë 
tendencë por me 

luhajtjet e shpeshta 
të motit ju mban 

edhe ngrohtë. Mund 
ta vishni me sandale 

ose çizme dhe në 
të dyja rastet do 
të dukeni “cool”…
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Çorape, çorape, çorape
Për ata si puna ime që kanë ftohtë edhe në 20 gradë celcius 
janë zgjedhja dhe zgjidhja ideale. Me këpucë, mbi çizme 
apo edhe me sandale çorapet ishin në Javën e Modës që 
lamë pas, absolutisht detaji më i dukshëm i veshjeve.

Stilojini 
trikot si 
T-shirt
Tani është 
momenti i trikove 
të plota, të cilat 
bien më shumë 
në sy gjatë kësaj 
periudhe. Për 
ta bërë trikon 
të duket më 
stil, por edhe 
ju të dukeni 
më elegante 
përdorni ndonjë 
rrip në bel, sepse 
do të dukeni 
me shik e klas.

Fundet xhins
Ju e dini që xhinsi nuk të lë 
kurrë në baltë dhe për më 
tepër që njihet edhe si një nga 
elementët e duhur të vjeshtës. 
Këto stile fundesh treçerekshe 
xhins të ‘90 janë kthyer në 
modë në 2022 dhe ju mund t’i 
kombinoni si të keni dëshirë.
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Mos hiqni 
dorë nga roza
Vërtet jemi në vjeshtë por 
disa elementë veror na 
qëndrojnë ende. Një detaj 
“pink” në veshjen tuaj do ta 
ëmbëlsonte veshjen tuaj.

Streçet 
e yogës 

zëvendësojini 
me ato të 
lëkurës

Jepini një “boost” veshjes 
suaj duke shtuar si 

elementë streçet e lëkurës. 
Me çizme, triko, aksesorët e 
duhur një veshje e tillë do 
t’ju bëjë të dukeni bukur…
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Vishuni 
njëngjyrëshe

Dhe kur themi një ngjrësh nuk 
kemi parasysh vetëm ngjyrën e 
zezë. Eksploroni me të verdhën, 

lejlanë, grinë, portokallinë ose 
me atë ngjyrë që mendoni se 
e keni “asin” tuaj nën mëngë.

Është 
momenti të 
eksploroni 
me të gjitha 
format dhe 
modelet e 
mundshme 
të tyre. Nëse 
jeni fans i 
kapeleve 
mund të 
themi se 
është fiks 
momenti

Kapelet

Kuadratat
Duket se nuk do të ikin kurrë 
nga moda po këtë vit janë më 
prezente se kurrë kostumet 
me kuadrata duket se ishin 
kryefjala e çdo jave mode.
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HORIZONTALE

1. Ishin gra të pavdekshme.

10. _Ullmann aktore.

12. Një mund të jetë qeveritar.

13. Një greminë.

14. Kufizojnë katetet.

16. Në fund të fundit.

17. Oliver Twist.

18. Një mohim i prerë.

19. Mund të jenë sekrete në derë.

22. Jack Kerouac.

24. Shazivari te Koncert në vitin 1936.

27. Carolina_që thirrej La Belle.

28. Qe regjisori i Viridiana.

31. Efekti_ i François Truffaut.

32. Ekstreme në burim.

34. Aktorja në foto.
37. Nina_që qe këgëtare.

38. Binjaket në klasa.

39. Aktori e regjisori në foto.

40. Këngëtare kolumbiane.

42. Nino Rota.

43. Oliver_regjisor.

44. Këhtu fillon teksti.,

45. Shteti i francezëve.

46. Një thëllim.

49. Duart pa ektreme.

50. Ekstreme në nëntor.

51. Një dokument shtëpie.

52. Ka mik Asterix.

55. Tommy_Jones aktor.

57. Një besim i besimtarit.

58. Pagëzoi Shën Palin.

59. Fshihet me maskë.

61. _Lemper këngëtare e aktore gjermane.

62. Mund të jenë fetare.

63. Fillon nga fundi.

64. Perëndia greke e luftës.

VERTIKALE

1. _Metheny kitarist.

2. Emma Bunton.

3. Qendër kurimi.

4. Brian_i Roxy Music.

5. _Work me shumë tv.

6. Kufizojnë dëmet.

7. Ishte tilli i diktatorëve në Japoni.

8. Kështu fillojnë hollësitë.

9. Na... shihni në pasqyrë.

11. Një votë bllokuese.

12. U shkrua nga Kipling.

14. Një i sëmurë i përhershëm.

15. Një tapet për judo.

18. Tom_këgëtar.

20. Një përmer si Ne.

21. Është edhe ajo e cirkut.

22. Hera e romakëve.

23. _Waytt që këdonte me Pussycat Dolls.

24. Tina_këgëtare,

25. Ekstrene në ekstreme.

26. Robert Ludlum.

28. Gaston_ i Fantazma e operas.

29. Një pjesë e siberianëve.

30. _Spears këngëtare.

32. Eric_aktor.

33. Guglielmo i famshëm i radios.

34. Hors Tappert.

35. Ente Industriale Sarandë.

36. Janë të ndryshme në limit.

37. Shoqëronin Panin.

40. _Quo rock band.

41. Hidhen në ecje.

45. Një verë... në Paris.

47. Një i parë në manastir.

48. _Maghritte që qe piktor.

53. Pak literaturë.

54. Inicialet e Adjani.

56. Entre Transporti Autonome.

57. _west në saloon.

58. Fare pa fe.

59. Kufizojnë frontin.

60. Në krye të radhës.

KINOFJALËKRYQ

COPYRIGHT

QUIZBOMB

 | Nga KADRI VOKOPOLA
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41. Ndezur në aparaturë.
43. Zbarkuan në Normandi.
47. Foto 3.
51. Qerre pa qe.
53. Gjergj_Alia.
54. Janë edhe ato bankare.
56. Një ekip anglez.
58. Kufizojnë ligjin.
60. Fillojnë dobët.
61. Faktet pa fat.
62. Foto 4.
66. Të fundit në stadium.
67. Një mund të jetë shitjeje,
68. Ajo Gordiane u pre nga Aleksandri i Madh.
69. Mund të jetë vrastare.

VERTIKALE
1. Një turke në xhezve.
2. Sigla e Italisë.
4. Mbyllin krahun.
5. Një Bujar_i paharruar i kinemasë tonë.
7. Oliver Reed.
8. Magjistarja e Jasonit.
9. Një planet i kuq.
10. Një është edhe dielli.
11. Qe mbretëri e Pirros.
12. Britma e Arkimedit.
14. Hahet në mbrëmje.
16. David_portier spanjoll.
17. I është hequr të burgosurit.
20. Shpata e samurait.
22. _Qerimi që qe aktor.
23. _Paulo në Brazil.
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25. Të parat në pistë.
29. Ente Mjedisore Nacionale.
30. Dy shkronja për disa.
31. Janë masa katastrofikë dëbore të tilla.
32. _Loach regjisor.
34. Një lëndë.
35. Janë yje me bisht.
37. Cameron_aktore.
38. Afërdita_ Zonja kur nuk ishte Zonja.
39. Një i egër është mustang.
42. Vanessa_violiniste.
44. Janë ndarje administrative në Gjermani.
45. _John këngëtar.
46. Film i Kevin Smith.
47. Janë male në Rusi të tilla.
48. _Pompeo aktore.
49. _Goodman që qe klarinetist.
50. _O’ Neal e Paper Moon.
52. Mbarojnë fare.
55. Jepet për hartim.
57. Një gjuajtës rus.
59. _Kirshner aktore.
63. Janë në hije.
64. Në fillim të jetës.
65. Në hyrje të sallës.

MOJ E BUKURA SHQIPËRI!
HORIZONTALE
1. Basinger aktore.
3. Të parat në kufi.
6. _Jones aktor.
13. Mbyllin portat.
15. Një thirrje e patrullës.
18. Skuadra merengue.
19. Kodi i dytë i kartës sim.
21. Një fjalë gratis.
24. Një skuadër.
26.  Daytime Running Light.
27. Tiran pa kufij.
28. Foto 1.
31. Duken të gjata ato të pritjes.
32. Foto 2.
33. Binjaket në klasa.
34. Opera e parë shqiptare.
35. Një bimë ngjyrosëse flokësh.
36. Rafael_tenist.
39. Një i fundit mbi të gjithë.
40. Fillojnë andej.



82

SUDOKU
HARD

SUDOKUI LEHTË

SUDOKUMESATAR

Termi vjen nga frëngjishtja bal-
lotage ku rrënja është balla, që 

do të thotë top. Por origjina e saj është 
më e vjetër dhe vjen nga Toskana, ballotta, 

ku edhe sot e kësaj dite kështu i thonë gësht-
enjës. Po ç’lidhje ka gështenja me zgjedhjet? 

Mund të pyesë me të drejtë dikush. Ka që çke 
me të lidhje, sepse shumë shekuj më parë nuk 

kishte skeda votimi për zgjedhje dhe për këtë qëllim 
përdoreshin  kokrrat e gështenjave. Natyrisht bëhej 

fjalë për zgjedhje të reduktuara e jo të përgjithshme si 
sot. Kështu pra për të përcaktuar fituesin numëroheshin 

gështenjat, (ballotte) pra balotazh. Dhe sistemi i zgjedhjes 
me gëshetnja apo me kokrra ishte gjërësisht i përhapur në 

Europë prandaj përdoret kudo termi ballotage.  

THUHET PANIK 
PËR FRIKËN 
KOLEKTIVE QË 
KAP NJERËZIT

pse
pse

?
Sepse vjen nga Pan, perëndia greke e 

Olimpit, që njëlloj si satirët paraqitej ,me 
këmbë dhie. Ishte perëndia bari, perëndi e 

fshatrave, e pyjeve dhe e kullotave, i cili kur e 
shqetësonin zemërohej aq shumë saqë lëshote 

ulërima të tmerrshme që bënin njerëzit të 
iknin nga sytë këmbët nga frika. Pausania 

ka shkruar se kur galët plaçkitën 
Greqinë, të ndodhur pranë statujës 
së Panit në  Tempullin e Delfit, u 
trembën aq shumë nga pamja e 

tij, sa ia mbathën nga frika. Nga 
frika e Panit pra, që u quajt edhe 

terrori panik. Ndërkohë, sipas një 
legjende tjetër, vetë Pani ia mbathi 

nga frika që ai vetë kishte shkaktuar. 
Ndërsa miti më i famshëm lidhur me këtë 

është ai Titanomakias, luftës së Zeusit dhe 
perëndive të Olimpit kundër Kronosit dhe 

Titanëve, kur Pani shpëtoi perëndite Olimpit 
duke terrorizuar me ulërimat e tij dragoin Delfin. 

PËR NJË ROUND TË DYTË 
ZGJEDHJESH PËRDORET 
TERMI BALOTAZH
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HOROSKOP

Pas një dhjetëditëshi të parë ku ka 
spikat dëshira juaj për të qenë më 

të komunikueshëm e më të hapur në 
aspektin social, por një lloj tundimi për  
t’i hyrë ndonjë aventure, vjen Hëna në 
shenjë që në një farë mënyre ju “sjell 
në binarë”. Nga ana tjetër dueti Diell-

Afërditë ju kthjellojnë më shumë idetë, 
ju bëjnë më vetëdijshëm për aftësitë 

tuaja dhe ju sjellin stimuj të tinj. Është 
mirë të rishikoni një marrëveveshje të 

mëparshme, para se të jetë tepër vonë. 
Edhe dieta duhet të ketë kufi. 

DASHI
BINJAKËT

DEMI GAFORRJA
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PESHQIT

AKREPI

SHIGJETARI

BRICJAPI
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UJORI

Rikthimi i Merkurit në shenjë është një anë shumë pozitive, 
sepse do t’ju kthjellojë idetë për të vënë rregull në jetën tuaj 
private nga njëra anë dhe, nga ana tjetër, të jeni në gjendje 

të përcaktoni objektivat tuaja të afërme. Marsi, nga ana tjetër 
ju rrit këmbëngulje dhe dëshirën e madhe për të bërë më të 

mirën, por fillimisht duhet të ftilloheni për të vendosur se çfarë 
duhet të bëni më parë. Në planin sentimental duket se gjërat 

shkojnë në drejtimin e duhur. Një njohje e re mund të bëjë t’ju 
rrahë zemra fort.

Të lindurit e kësaj shenje në shjetëditëshin e para u ngjajnë 
atyrë që janë gati të hidhen pa u menduar gjatë në një 
aventurë të re, por që me vështirësitë e para ndjehen të 
pasigurtë dhe tërhiqen menjëherë. Megjithatë, ndikimi i 
Afërditës në shenjë do të bëjë të tregoheni më të kujdesshëm 
dhe nëse do t’ju duhet të bëni një investim, duhet të mateni 
dhjetë herë e të vendoni një herë. Por të matesh nuk do të 
thotë të mos vendosësh kurrë. Në planin sentimental pritet të 
kaloni një periudhë të qetë. 

Është një periudhë interesante për ju, pasi kreativiteti juaj është 
vërtet në kulm, por pasiguria, apo dyshimi se idetë tuaja nuk mund 
të kuptohen ju frenojnë. Për fatin tuaj të mirë, Hëna tek Dashi ju jep 
shtysën e nevojshme për të rigjetur besimin e munguar, dhe sidomos 
ekuilibrin në aktivitetin tuaj të përditshëm. Por në morinë e gjërave 
që keni përpara, ju takon juve të vendosni prioritetet e duhura. Një 
rënie në aspektin financiar është e përkoshshme, por duhet të ulni 
shpenzimet. Mirë dashuria.

Keni oferta apo propozime që ju vijnë 
nga drejtime të ndryshme, të cilat, janë 
vërtet interesan te të volishme, por ju 
kanë bërë disi konfuzë aq sa të mos jeni 
në gjendje të bëni një vlerësim të tyre. 
Por mos e lodhni vetem më kot. Në fund 
të fundit përse i keni miqtë? Mjafton të 
kërkoni ndihmën e tyre dhe do të keni 
mundësi të bëni zgjedhjen e duhur. 
Por kini kujdes, mos u mundoni të bëni 
përtej mundësive tuaja reale. Në planin 
sentmental keni Hënën nga ana juaj, e 
cila ju bën më të “butë” e të dashur. 

Pas një periudhe disi të paqëndrureshme, duket se keni rifituar 
sigurinë dhe, çka është më e rëndësishmja për ju, tani ndjeheni 

gati për të hedhur një hap vendimtar për të realizuar një objektivin 
tuaj të hershëm. Është Hëna e mirë në shenjë që ju sjell energjitë 

e duhura për ta konkretizuar, duke bërë që pasi të vini në vijë 
aspektin ekonomik, t’i ktheheni e ti kushtoni vëmendjen e duhur 
jetës tuaj private. Marsi ju ndihmon për të ulur konfliktet tuaj të 

brendshme, ndërsa me shëndetin jeni ok. 

Pritet një periudhë mjaft dinamike me 
zhvillime interesante për ju që i përkisni 

kësaj shenje. Megjithatë ju sugjerohet 
të tregoheni më të përmbajtur sepse 

nxitimi dhe dëshira për të bërë të 
pamundurën mund të bëjnë të hidhni 

ndonjë hap të pamenduar që kund 
t’ju kushtojë shtrenjt. Një çështje e 

pazgjidhur në raportet me dikë mund 
të rihapet duke ju dhënë kështu 

mundësinë për ta mbyllur në herë 
e mirë. Shëndeti mirë, por duhet t’i 

riktheheni ushtrimeve fizike për të qenë 
gjithonë në formë.

Keni humbur shumë kohë për të 
pritur akoma momentin e duhur, 
sipas jush, për të hedhur hapin 
e shumëpritur duhur dhe për 
të ndryshuar diçka në atë lloj 
routine ku ka “ngecur” aktiviteti 
juaj ekonomik. Nuk ju mungojnë 
as resurset e as mbështeja e e 
yjeve, sidomos e Merkurit, por jeni 
hezitues nga natyra dhe kjo bën 
përbën një handicap të madh. 
Mundohuni të ndërveproni me 
ata që kanë interesa të njëjta me 
ju, për të bashkuar forcat e kjo do 
t’ju ndihmojnë t’ia dilni mbanë. 
Interesante fusha sentimentale.

Për shkak të ndonjë marrëveshjeje jo 
shumë të qartë të mëparshme me dikë  

duket se probelmet tuaja financiare 
janë shtuar edhe më shumë. Dhe 

ndërkohë që ju prisnit të kundërtën 
kjo ka bërë të jeni të disi trazuar e 

hera-herës nervozë vend e pa vend. 
Megjithatë, në sajë të aftësive tuaja të 
veçanta dhe të mbështetur edhe nga 
një Merkur shumë pozitiv do të arrini 

t’i vini gjërat në vijë. Gjithsesi duhet të 
bëni kujdes sepse stressi i akumluar 

ka gjasa të reflektohet në raportet me 
partnerin.   

Në përgjithësi të lindurit e kësaj do 
të jenë nën egidën e yejeve të mirë 
dhe mundësitë në planin ekonomik 
do të jenë disa. Ju këshillohet 
të tregoheni më pragmatikë në 
përzgjedhjet që do të bëni e 
njëkohësisht duhet të jeni më 
konkretë në parashtrimin e ideve 
tuaja tek ata të cilëve u interesojnë. 
Duke pasur edhe mbështetjen 
e Merkurit që stimulon pikërisht 
kreativitetin, idetë tuaja mund t’i 
bashkoni me ato të ndonjë partneri 
në biznes, sepse në këtë mënyrë keni 
më shumë mundësi suksesi.

Një fillim mjaft premtues i këtij muaji, ka bërë që të jeni më të 
zellshëm e më aktivë, duke pasur edhe idetë e qarta për atë 

që duhet të bëni. Edhe pse rezultatet apo pritshmëritë mund të 
mos jenë ato që keni menduar, gjithsesi duhet të jeni të kënaqur 

për çka keni arritur. Në planin sentimental duket se ka ardhur 
momenti të diskutoni qetësisht me partnerin, për t’i dhënë fund 
mosmarrëveshjeve apo të ndonjë sherri për gjëra pa rëndësi. 

Ndërkohë Afërdita ju sjell kthjelltësinë e munguar. 

Këni marrë aq shumë gjëra përsipër 
saqë tani ndjeheni “të mbytur”, keni 

rënë në konfuzion dhe ju është krijuar 
përshtypja se nuk jeni në gjëndje 

ta përballoni. Në fakt është vetëm 
përshtypje, sepse jeni në gjendje që 

çke me të, por keni humbur fillin e 
prioriteteve e nuk dini nga t’ia filloni. 

Mundohuni t’i merrni gjërat me radhë 
e të filloni nga më të domosdoshmet. 
Në planin sentimental keni mbështjen 

e Hënës në shenjë që ju jep një 
dorë për të zgjidhur pozitivisht një 

mosmarrëveshje me partnerin.
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