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Vettingu dhe Vllahutingu

Nga Veli HAKLAJ
Arma e Karabinierisë Italiane është kri-
juar në qershor të vitit 1814, nga Mbre-
ti Viktor Emanuele I, prandaj në Itali
quhet edhe Arma e Mbretit.
Kjo forcë ka qenë e inkuadruar deri në
vitin 2000 brenda forcave armate usht-
arake italiane me varësi nga Shefi i Sh-

Përvoja e së kaluarës dhe e ardhmja

Siguria publike dhe
xhandarmëria në Shqipëri

 DOSSIER/12-13

tabit të Përgjithshëm të ushtrisë dhe
Ministri i Mbrojtjes me kompetencat
e policisë ushtarake. Më 31 mars
2000, parlamenti italian vendosi që
Arma e Karabinierisë të ndahet nga
ushtria dhe të funksionoje si armë në
vete me kompetenca militare dhe poli-
core, duke patur varësi dyfishe: për
kompetencat ushtarake si polici...

Në Grykën e
Rugovës – në

kujtim të
Kadri Roshit dhe

Azem Shkrelit
Nga Mal Berisha

S'ka hapësirë për keqpërdorim, opozita
njofton se s'do lejojë mbajtjen e zgjedhjeve-fasadë

 DITA

REDAKSIONALE
Edi Rama dhe orkestra e tij e propagandës e ka

veshur vettingun, me aq shkumë sa nuk ka burrë
nëne që e di se ca është vettingu. Aq më shumë, ata
që nënshkruajnë në çadra dhe vetë autorët e këtyre
gjetjeve lejfeniste. Vettingu në të vërtetë është enig-
ma politike e kohës. E tërë reforma në drejtësi ësh-
të e maskuar me gjithë të zezat e një propagande
që bën një kryeministër që është i dashuruar me

krimin, i lidhur, udhëheqës, me pamje të mirëfilltë dik-
tatoriale. Shqipëria kap vendin e dytë në botë për pro-
dhimin e drogërave, sipas prokurorit italian të antima-
fias, dhe ky është produkt dhe megaskenar i Edi Ramës,
vetw ky fajtori flet për vetting...

Gjithë establishmenti i tij politik mbështetet dhe e
ka të preferuar bazamentin kriminal komunist, jo vetëm
si burime njerëzore, por edhe si mendësi. Ky prapë
kërkon vettingun! Por, ne që e njohim Ramën dhe nuk

habitemi, i dimë lidhjet e tij me krimin dhe kriminelët;
i solli në parlament kriminelët si askush, i mbron dhe i
furnizon me veglat e tij (Tahirin), por e çuditshme dhe
që i përket zhvillimeve të ardhshme politike në Shqipëri
është zbulimi i rolit të ndërkombëtarëve në këtë çësh-
tje. Ata janë mbrojtës të së keqes në Shqipëri. Veçanër-
isht segmente të rëndësishme të Bashkimit Evropian,
të cilat kanë mbyllur sytë përballë kriminalizimit me
skenarë të qartë të shoqërisë shqiptare prej...

Opozita e bashkuar ka njoftuar dje se protesta do vazhdojë me formimin e Kuvendeve Qytetare,
Për Zgjedhjet e Lira dhe të Ndershme, në gjithë vendin, të cilat do të pamundësojnë mbajtjen e
proceseve-fasadë, që synojnë çimentimin e ortakërisë së edvinistëve me krimin e organizuar
Basha: Nuk do të ketë bojkot të zgjedhjeve, sepse zgjedhje fasadë nuk do të mbahen më

562 "dëshmorët" e Ministrisë së
Punëve të Brendshme në diktaturë

Nga Kastriot Dervishi

Rekordi i zi i qeverisjes "Rama":
Shqipëria, e dyta në botë
për trafikimin e drogërave
Vëzhgimi/Në qeverisjen e "Rilindjes" së Edvinit,
narkotrafikantët shqiptarë kapën standardet kolumbi-
ane dhe reflektimi për denoncimin e Prokurorit të
Përgjithshëm të Antimafias Italiane duket se është për-
pjekja për ta mbuluar padinë me heshtje dhe harresë

 NË BRENDËSI

Analiza/Propaganda e Edvinit
me 8 mars, si vajtimet e serial-
killerave në vendin e krimit
Gruaja dhe përfaqësimi i saj në politikë gjatë qeverisjes Rama
ka qenë një zgjedhje e fasadës së tij teatrale, pasi ato përdoren
vetëm si mburojë e kryeministrit para perëndimorëve. Serviret
imazhi i një Shqipërie siç duhet të jetë kur në të vërtetë...

Kreu i PD, me zyrtarët e OSBE-
ODHIR: "Zgjedhjet në rrezik,
KQZ ka treguar hapur anshmëri"

 OPINION  FORUM

Presidenti Thaçi
njofton

themelimin e
ushtrisë së

Kosovës, reagojnë
SHBA dhe NATO

"Virusi i Karl
Marksit" dhe

"Një
veterani", dy
sonete nga

Uran Kostreci
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ta POLITIKË POLITIKË POLITIKË
8 marsi bashkon gratë, vajzat dhe nënat, në Sheshin e Lirisë - kërkohet votë e lirë dhe e ndershme 

Basha: Republika e re do të ngrihet mbi 
respektimin dhe vlerësimin për Gruan

Analiza/Propaganda e Edvinit me 8 mars, si 
vajtimet e serial-killerave në vendin e krimit

Rekordi i zi i qeverisjes 
“Rama”: Shqipëria, e dyta në 
botë për trafikimin e drogërave
Vëzhgimi/Në qeverisjen e “Rilindjes” së Edvinit, narkotrafi kantët 
shqiptarë kapën standardet kolumbiane dhe refl ektimi për denoncimin 
e Prokurorit të Përgjithshëm të Antimafi as Italiane duket se është 
përpjekja për ta mbuluar padinë me heshtje dhe harresë

Në Sheshin e Lirisë, 
qindra gra nga e gjithë 
Shqipëria, protestuan para 
kryeministrisë me kërkesën 
për zgjedhje të lira dhe 
të ndershme, për drejtësi 
gjinore, për të drejta të 
mohuara për gratë. Gra, nëna 
e vajza, Lidhja Demokratike 
e Gruas së Shqipërisë dhe 
kryetarja e saj Albana Vokshi, 
ishin pjesë e protestës në 
ditën e 19-të saj, në ditën 
ndërkombëtare të gruas, 8 
marsin. Kryetari demokrat 
Lulzim Basha, iu bashkua 
grave dhe vajzave duke 
theksuar se të drejtat e tyre 
për arsim, punësim, për pagë 
të barabartë, për përfaqësi 
në vendimmarrje, janë të 
drejta të kërcënuara në 
vende diktatoriale por edhe 
në ato shoqëri që i thonë 
vetes demokratike por që 
demokracinë e konsiderojnë 
fasadë. “Fatkeqësisht në këto 
katër vite të fundit ky është 
edhe problemi më i madh i 
Shqipërisë, ku demokracia 
fasadë, parlamenti fasadë, 
qeverisja fasadë, rëndon mbi 
të gjithë, mbi gratë shqiptare. 
E kemi parë këtë, e ka parë 
gjithë Shqipëria, e kanë parë 
gjithë miqtë tanë se si në 
Parlamentin e Shqipërisë 
gratë deputete u spostuan 
për t’i bërë vend kopukëve, 

kriminelëve të dënuar 
pikërisht për akuzat e rënda 
dhe veprat e përbindshme 
të trafi kimit të qenieve 
njerëzore, pra kryesisht të 
trafi kimit të nënave dhe 
motrave shqiptare. Kemi një 
qeveri dhe një kryeministër 
që e ka gojën plot kur vjen 
fjala për të drejtat e grave 
por që në fakt e ka bilancin 
e zi, bilancin zero. Them se 
e ka bilancin e zi, pasi jo më 
shumë se një javë më parë 
Shqipëria është renditur në 

krye të listës së vendeve të 
trafi kut të qenieve njerëzore”, 
theksoi Basha. Lideri i 
opozitës solli edhe një herë 
në vëmendje kujdesin që 
nënat dhe fëmijët do të kenë, 
pas rrëzimit të Republikës 
së Vjetër. “Republika e Re e 
ka për detyrë të veprojë jo 
vetëm në rrafshin e planeve 
dhe programeve, por edhe 
në rrafshin e veprimeve  
konkrete që ndihmojnë dhe 
përmirësojnë të drejtat, 
liritë dhe fatin e grave në 

shoqëritë shqiptare. Duke 
nisur me programin tonë 
për arsimin 9-vjeçar dhe të 
mesëm si rezultat i të cilit 
shteti dhe arsimi publik 
shqiptar do të garantojnë 
që fëmijët e shqiptarëve të 
jenë të kujdesur nga sistemi 
arsimor përgjatë gjithë orarit 
të punës të grave shqiptare 
kudo ku ato punojnë. Nga 
ora 07.30 e mëngjesit deri në 
orën 16.00, shteti shqiptar, 
arsimi publik shqiptar do të 
marrë përgjegjësitë e plota 

për fëmijët e shqiptarëve 
duke çliruar nga barra e 
sakrifi cës e pasigurisë të 
gjitha gratë shqiptare në 
marrëdhënie pune. Ky është 
fi llimi i një arsimi publik 
të përmasave evropiane pa 
të cilin nuk mund të kemi 
dinjitet dhe kushte evropiane 
për gratë dhe nënat 
shqiptare”, garantoi Basha. 
Basha vlerësoi qëndresën e 
grave në protestë në lëvizjen 
mbarëkombëtare për votë të 
lirë dhe të ndershme. “Fytyra 
e vërtetë e Republikës së Re, 
vlerat e vërteta të Republikës 
së Re, premtimi i vërtetë për 
një standard evropian për 
Republikën e Re, themelohet 
mbi bashkimin e grave 
shqiptare rreth kësaj aspirate 
kombëtare, qytetare dhe 
demokratike”, tha Basha. 

Protesta e PD - 
Basha: Mësim deri në 
16:30 për të ndihmuar 
gratë/ Edhe gjatë pasdites 
së djeshme, në çadrën  
opozitës peshën e protestës 
e mbajtën gratë në kuadër të 
ditës së 8 marsit. Bashkë me 
kryetarin e demokratëve, ata 
kërkuan largimin e qeverisë 
Rama, ndërsa Basha tha se 
modeli i tij janë trafi kantët  e 
grave dhe vajzave shqiptare. 
Demokracia fasadë, 
parlamenti fasadë, qeverisja 

fasadë, rëndon mbi të gjithë, 
mbi gratë shqiptare, tha ai. 
E kemi parë këtë, e ka parë 
gjithë Shqipëria, e kanë parë 
gjithë miqtë tanë se si në 
Parlamentin e Shqipërisë 
gratë deputete u spostuan 
për t’i bërë vend kopukëve, 
kriminelëve të dënuar 
pikërisht për akuzat e rënda 
dhe veprat e përbindshme 
të trafi kimit të qenieve 
njerëzore, pra kryesisht të 
trafi kimit të nënave dhe 
motrave shqiptare. Kryetari 
i Partisë Demokratike tha 
se me fi toren e kauzës për 
zgjedhje të lira , ai ka gati 
planin për t’i ardhur në 
ndihmë konkrete grave 
shqiptare. Një ndër masat 
për këtë qëllim tha ai do të 
jetë  modernizimi i  arsimit 
parauniversitar, duke i 
mbajtur fëmijët në shkollë 
deri në orën 16:30. Shteti 
dhe arsimi publik shqiptar 
do të garantojnë që fëmijët 
e shqiptarëve të jenë të 
kujdesur nga sistemi arsimor 
përgjatë gjithë orarit të 
punës të grave shqiptare 
kudo ku ato punojnë. Teksa 
tha se beteja për të pastruar 
Kuvendin e shqiptarëve nga 
trafi kantët e kriminelët nuk 
do të ndalet, Basha premtoi 
përfaqësim dinjitoz të grave 
shqiptare.

Shqipëria është shndërruar në 
hambarin e drogërave të lehta me në 
krye kanabisin, prej nga furnizohet 
pjesa më e madhe e shteteve 
europiane. Trefi shimi i parcelave 
të kultivuara në 2016, në cilësinë 
dhe produktivitetin e të cilave 
kontribuoi në mënyrë mbresëlënëse 
policia e shtetit është padyshim 
një faktor tepër shqetësues për 
opozitën e vendit, sepse kushtëzon 
qëndresën e saj për të rrëzuar një 
qeveri të inkriminuar e të bërë 
palë me narkotrafi kantët. Zërat që 
konfi rmojnë investimin e miliona 
euro para të pista në zgjedhjet 
e qershorit nga kapobandat që 
marrin urdhra qeveritare sa vijnë 
dhe shtohen e madje konfi rmohen 
me deklaratën e Prokurorit të 
Përgjithshëm të Antimafi as italiane 
Franco Roberti, i cili teksa vizitoi 
Shqipërinë javën e kaluar theksoi 
pozicionin e rëndësishëm që kanë 
marrë baronët shqiptarë të drogës 
në jugun e Italisë teksa konkurrojnë 
grupe të mëdha si Ndragheta dhe 
Camorra. Përveçse një luftë për 
territore midis bandave që kanë 
vendosur fi timet nga droga në themel 
të ekzistencës së tyre, përpjekjet e 
grupeve shqiptare janë të motivuara 
edhe nga dëshira e qeverisë mëmë për 
t’i mbrojtur ato dhe për t’i furnizuar 
vazhdimisht me lëndë të parë, në 

mënyrë që ato t’ia kthejnë nderin duke 
fi nancuar fushatën e blerës së një 
mandati të dytë qeverisës. Ndërkohë 
që fenomeni është bërë tashmë i 
njohur në mbarë Europën dhe fama 
e Kanabistanit të Edvinit ka kaluar 
pritshmërinë, kambanat e alarmit 
për këtë të keqe që ka marrë peng 
Shqipërinë nuk kanë munguar kurrë 
dhe e tillë ishte padyshim deklarata e 
Franco Robertit për të përditshmen 
italiane “La Repubblica”, ku theksoi 
se pas trafi kantëve amerikano-jugorë, 
shqiptarët janë komisionarët më të 
mirë të drogave të lehta në botë. Edi 
Rama dhe krerët e kapobandave që 
gëzojnë mbështetjen e tij duhet të 
jenë padyshim krenarë që arritën 
të barazohen me Kolumbinë për sa 
i përket prodhimit dhe suksesit të 
shitjeve të tyre, ndërsa shqiptarët 
duhet ta marrin tashmë me shumë 
seriozitet betejën për rrëzimin e 
establishmentit të drogës. Qeveria e 
turpit, të cilën duan të rrëzojnë me 
të drejtë ata 500 mijë shqiptarë që 
u ngritën më 18 shkurt në Sheshin e 
Lirisë, por edhe shumë të tjerë që Edi 
Rama i pengoi nëpërmjet presioneve 
dhe shantazheve, është në thelb 
lokomotiva që tërheq nga pas gjithë 
mafi an shqiptare, e cila merret me 
trafi kun e drogës dhe që tashmë në 
Italinë fqinje renditet e katërta pas falë 
bashkëpunimit me bandat e Foxhias.

Gruaja dhe përfaqësimi i saj në 
politikë gjatë qeverisjes Rama ka 
qenë një zgjedhje e fasadës së tij 
teatrale, pasi ato përdoren vetëm 
si mburojë e kryeministrit para 
perëndimorëve. Serviret imazhi i 
një Shqipërie siç duhet të jetë kur 
në të vërtetë, mbrapa kuintave 
vazhdohet të përdoren kanonet e 
dhunës psikologjike, të mbylljes së 
gojës dhe shkeljes së emancipimit 
të saj, pikërisht duke kërkuar këto 
të drejta një numër i madh vajza 
dhe nëna kanë protestuar ditën e 
djeshme para Kryeministrisë duke 
krijuar një kordon të të drejtave 
të tyre. Ato mbanin në duar 
pankartat me kërkesat “Mundësi 
= Zgjedhje”, “Drejtësi Gjinore”, 
“Drejtësi ekonomike” dhe 
mbështetën kryetarin e opozitës, 
që foli dje për gratë shqiptare 
në ditën e shënuar. Të drejtat 
e tyre mohon nga hipokrizia e 
Kryeministrit që promovon në 
qeverisje, dhunuesit, trafi kantët 
e tutorët e prostitucionit. Të 
drejtat e grave për arsimim, 
punësim, barazi, përfaqësim në 
vendimmarrje vazhdojnë të jenë 
të kërcënuara në shoqëritë me 
demokraci fasadë si Shqipëria, 
ndonëse kryeministri Rama, u 
shfaq modest para ministreve, 
drejtoresha dhe gazetareve të 
ftuara në Pallatin e Brigadave. Ai 
foli për besimin e plotë ndaj grave 
dhe vajzave, por nuk pati besim 
tek një grua si në rastin e Vasilika 
Hysit, me të cilën shkëmbeu 
batuta banale para dhjetëra 
burrave të mbledhur për reformën 
në drejtësi apo për shpërthimin 
e nervave me Valentina Leskajn 
në parlament, se nuk i dha fjalën 

për të folur. Ai tha se roli i tyre 
është i pazëvëndësueshëm edhe 
në shoqëri por i diskriminon ato 
në dalje publike si në rastin e 
debatit në parlament ku përloti 
Mirela Kumbaron, apo në rastin 
e gazetares Ilva Tare kur i thotë 
se është e papërgatitur, sepse 
ka një fëmijë. Batutat fyese ndaj 
grave nuk kanë munguar asnjë 
moment të qeverisjes Rama, 
qofshin ato për figura publike 
apo familjare, prandaj ditën e 
sotme duhet ta kursente këtë 
dalje publike dhe tallje me gratë. 
Ka shumë përgjigje që duhet tu 
japi atyre dhe gjithë shqiptarëve, 
pasi gjatë qeverisjes së rilindjes 
krimi maskilist ka marr hov dhe 
treguesit e dhunës ndaj grave 
dhe vajzave janë të ngjashme me 
një bilanc lufte. Më shumë se 
gjysma e krimeve të ndodhura 
në Shqipëri janë akte dhune ndaj 
grave, të denoncuara prej vetë 
atyre të regjistruar në polici dhe 
gjykata, por masat e marra deri 
tani janë inegzistente. Dhuna në 
familje është shkaku kryesor me 
numrin më të madh të viktimave 
në vend, gjendja e grave dhe 
vajzave vazhdon të mbetet kritike 
pasi Rama vazhdon të serviri 
modele të krimit të cilët jo vetëm 
mbeten të pandëshkueshëm por 
promovohen dhe mbrohen me 
statuse të veçanta. Imazhi i tyre 
frymëzon dhe ndikon drejtpërdrejt 
në rritjen e dhunës në shoqërinë 
shqiptare, një shoqëri ku ende 
mbizotëron i forti që mbrohet 
nga vetë shteti, dhe ku qeniet 
e pafajshme janë viktima që 
braktisen në mëshirë të fatit. 
Arroganca kriminale e qeverisë 

refl ektohet për fat të keq vetëm 
tek shtresat më delikate tek ata që 
nuk kanë mbrojtje dhe nuk janë 
afër krimit, refl ektohet tek vajzat 
tek nënat, prandaj kjo ditë duhet 
të ishte refl ektim i kësaj qeverie 
mbi të gjitha gabimet e bëra 
gjatë këtyre viteve, një ditë për të 
kërkuar falje të gjithë familjeve 
shqiptare që kanë qenë pre e 
akteve të dhunës, të gjithë fëmijëve 
që nuk e kanë më fi gurën e nënës 
pasi policia nuk bëri dot detyrën 
e vet por ishte duke ruajtur të 
mbjellat e kanabisit. Kjo protestë 
ju kujton shqiptarëve se jo 
çdo dramë mund të kalojë me 
dhurimin e një luleje, me një 
dalje publike dhe disa batuta 
vlerësuese për figurën që është 
më e pambrojtura, më e brishta, 
për figurën e gruas Shqiptare.

Gratë protestojnë 
më 8 Mars përpara 
Kryeministrisë me 
‹kordonin e të drejtave›/ Një 
grumbull grash kanë protestuar 
përpara Kryeministrisë duke 
krijuar një kordon të të drejtave 
të tyre. Gratë e kordonit mbanin 
në duar pankartat me kërkesat 
“Mundësi = Zgjedhje”, “Drejtësi 
Gjinore”, “Drejtësi ekonomike” 
dhe mbështetën kryetarin e 
opozitës, që foli sot për gratë 
shqiptare në ditën e shënuar. 
Ndërkohë që Basha vuri në dukje 
të drejtat e tyre të mohuara si 
dhe hipokrizinë e Kryeministrit 
që promovon në qeverisje, 
dhunuesit, trafi kantët e tutorët 
e prostitucionit, protestueset 
qëndruan aty. Në përfundim të 
fjalës të tij, Basha i takoi dhe i uroi 
njërën pas tjetrës.
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Vettingu dhe Vllahutingu

S’ka hapësirë për keqpërdorim, opozita njofton se s’do lejojë mbajtjen e zgjedhjeve-fasadë
Opozita e bashkuar ka njoftuar dje se protesta do vazhdojë me formimin e Kuvendeve Qytetare, Për Zgjedhjet e Lira dhe të Ndershme, në gjithë vendin, të cilat do të 
pamundësojnë mbajtjen e proceseve-fasadë, që synojnë çimentimin e ortakërisë së edvinistëve me krimin e organizuar
Deklarata e Bashës: Nuk do të ketë bojkot të zgjedhjeve, sepse zgjedhje fasadë nuk do të mbahen më

Deklarata e Bashës: Nuk do të 
ketë bojkot të zgjedhjeve, sepse 

zgjedhje fasadë nuk do të mbahen më
Kryetari i PD, Lulzim Basha në takim me gratë në protestën e opozitës ka 
komunikuar dy vendimet që u morën gjatë takimit me aleatët. Ai tha se opozita e 
bashkuar vendosi ngritjen e Kuvendeve Qytetare, ndërsa vendimi i dytë tha Basha 
është se nuk do të ketë bojkot të zgjedhjeve, sepse zgjedhje fasadë nuk do të ketë më

Kreu i PD, me zyrtarët e OSBE-ODHIR: “Zgjedhjet në rrezik, KQZ ka treguar hapur anshmëri”
Kryetari i Partisë Demokratike priti në takim zyrtarët e misionit të OSBE-ODHIR, të cilëve iu njohu shqetësimet e opozitës që kanë të bëjnë me rrezikun real që i kanoset 
zgjedhjeve, votës së lirë. Basha tha se zgjedhjet janë në rrezik nga qeveria, e cila nuk zbaton dekriminalizimin dhe vazhdon të ndajë pushtetin me kriminelë dhe banditë të njohur

Redaksionale

Edi Rama dhe orkestra e tij 
e propagandës e ka veshur 
vettingun, me aq shkumë 
sa nuk ka burrë nëne që e di 
se ca është vettingu. Aq më 
shumë, ata që nënshkruajnë 
në çadra dhe vetë autorët 
e këtyre gjetjeve lejfeniste. 
Vettingu në të vërtetë është 
enigma politike e kohës. E 
tërë reforma në drejtësi është 
e maskuar me gjithë të zezat 
e një propagande që bën 
një kryeministër që është 
i dashuruar me krimin, i 
lidhur, udhëheqës, me pamje 

të mirëfi lltë diktatoriale. 
Shqipëria kap vendin e dytë 
në botë për prodhimin e 
drogërave, sipas prokurorit 
italian të antimafi as, dhe 
ky është produkt dhe 
megaskenar i Edi Ramës, 
vetw ky fajtori fl et për 
vetting... 
Gjithë establishmenti i tij 
politik mbështetet dhe e ka 
të preferuar bazamentin 
kriminal komunist, jo vetëm 
si burime njerëzore, por 
edhe si mendësi. Ky prapë 
kërkon vettingun! Por, ne 
që e njohim Ramën dhe nuk 
habitemi, i dimë lidhjet e tij 

me krimin dhe kriminelët; i 
solli në parlament kriminelët 
si askush, i mbron dhe i 
furnizon me veglat e tij 
(Tahirin), por e çuditshme 
dhe që i përket zhvillimeve 
të ardhshme politike në 
Shqipëri është zbulimi i 
rolit të ndërkombëtarëve 
në këtë çështje. Ata janë 
mbrojtës të së keqes në 
Shqipëri. Veçanërisht 
segmente të rëndësishme të 
Bashkimit Evropian, të cilat 
kanë mbyllur sytë përballë 
kriminalizimit me skenarë të 
qartë të shoqërisë shqiptare 
prej “Rilindjes” së Edi 

Ramës.
Përfaqësuesja 

e BE-së në Tiranë, një 
fi gurë e atakuar ashpër për 
korrupsion në Bruksel, në 
Vjenë, në Romë e gjetkë, 
përfshirë vendlindjen e saj, 
është bërë falsifi katorja 
numër një e këtij vettingu. 
Me një urrejtje të hapur 
për opozitën, ajo shpik dhe 
manipulon, duke frymëzuar 
borde antikushtetues 
për funksionimin e këtij 
vettingu-t. Në çdo vend 
të botës për vettingun, si 
një gjyqësor i ndershëm, 
është e interesuar opozita, 

vetëm këtu na del se është e 
interesuar qeveria, ajo që e 
bën zullumin. Sepse Rama, 
vettingun e konsideron 
armën e artë për goditje 
politike në grykësinë e tij 
fatale për fuqizim pushteti. 
Dhe këtu nuk ka nëpunës 
ndërkombëtar që nuk e 
ndihmon, nga kjo garniturë 
që shfaqet nëpër ekrane si 
pjesë e çadrave të Ramës. 
Me një papërgjegjshmëri 
tronditëse, këtu vjen një 
marinar-peshkatar-detar 
dhe fl et për drejtësinë apo 
kalavera pa vlera...dhe kemi 
shndërrimin nga Vetting në 

Vllahuting. 
E konceptuar kjo 

reformë në drejtësi prej 
mekanizmit të ndikimit 
të Sorosit, fi nanciarisht 
dhe profesionalisht, kemi 
absolutisht të drejtë të 
mendojmë se kjo është 
një armë plus për Birin 
politik Edi Ramën. Në këto 
kushte, mund të themi se 
kemi vetting, kemi dhe 
vllahuting. Vllahutingu i 
përket kësaj qeverie, vettingu 
i përket shoqërisë shqiptare, 
shtetit shqiptar, kushtetutës 
shqiptare. Koha po i skadon 
vllahutingut, jo vettingut.

Opozita shqiptare vazhdon 
e vendosur që të mbrojë 
kauzën e saj për zgjedhje 
të lira e të ndershme. 
Duke hedhur poshtë çdo 
alternativë që është ‘pazar’ 
në kurriz të qytetarëve 
shqiptar, kreut demokrat, 
opozita dhe qytetarët prej 18 
ditësh me vendosmërinë e 
tyre kërkojnë me çdo kusht 
që të shporret kjo republikë 
e vjetër. Ditën e djeshme, 
kreu demokrat u takua me 
partitë aleate, ndërsa morën 
vendimin për  krijimin e 
kuvendeve popullore në 
të gjitha qytetet e vendit 
për zgjedhje të lira dhe të 
ndershme. Opozita lajmëroi 
se këto do të jenë hapësirat e 
lirisë, ku do të bashkohen të 
gjithë shtresat për t’i dhënë 
thellësi dhe qëndresë qëllimit 
tonë madhor zgjedhje të 
lira përmes një qeverie 
teknike, ndërsa theksuan 
se pikërisht nga këto 
kuvende do të marrë formë 
Republika e re, e vlerave 
europiane, e barazisë së 
qytetarëve përpara ligjit. 
Kreu Basha lajmëroi se 
në këto forume mund të 
marrë pjesë çdokush që 
dëshiron një Shqipëri 
më të denjë për vete dhe 
familjarët, larg krimit, 
drogës dhe korrupsionit 
galopant. E gjithë kjo 
qëndresë prej 18 ditësh e 
PD-së dhe më së shumti e 

qytetarëve, (pasi çështjen 
tashme e kanë marr në dorë 
qytetarët), erdhi pasi një 4 
vjecari katastrofi k. Nëse i 
referohemi perceptimit të 
përgjithshëm të qytetarëve 
shqiptarë, 4 vite janë 
shumë për të pasur një 
bilanc konkret në raport me 
pritshmëritë dhe premtimet 
e tyre, tërësisht i dështuar 
në çdo aspekt të tij, që me 
goditjen e ligjit dhe lirive, 
raprezaljes në administratën 
publike, inkurajimit të 
krimit, kontrollit publik 
të institucioneve private, 
krijimit të imazhit më 
të shëmtuar që ka pasur 
ndonjëherë Shqipëria në 
sy të mediave botërore, atë 
të një Kolumbie të dytë. 
Askush nuk u shqetësua për 
problemet e qytetarëve viteve 
të fundit, dhe menjëherë 
premtimet e pa mbajtura 
katapultohen për një tjetër 
mandat me gënjeshtrën 
kolosale se do ti realizojë. 
Mbajtja e zgjedhjeve të lira 
është e drejtë legjitime e 
të gjithëve ne, pasi vota e 
tyre duhet të lexohet pa 
futur duart e pista pushteti 
i Ramës, pasi nuk mund 
të ketë zgjedhje normale 
në Shqipëri nën hijen 
kërcënuese të korrupsionit 
elektoral, të shitblerjes 
së votës, të banditëve 
të dalë nga parcelat e 
kudondodhura të kanabisit 

me leje qeveritare. Kjo 
lëvizje popullore duhet të 
vazhdoj pasi kjo qeverisje 
nuk njeh kufi jtë e së keqes.

Vendimi i 
opozitës për vazhdimin 
e protestës, formohen 
Kuvendet Qytetare 
në gjithë vendin/ 
Opozita vendosi ngritjen 
e Kuvendeve Qytetare 
Për Zgjedhjet e Lira dhe 
të Ndershme në të gjithë 
vendin, me përfaqësues 
të spikatur të komunitetit 
dhe të gjithë grupeve të 
interesit, si pjesë e Lëvizjes 
popullore për zgjedhje të 
lira dhe të ndershme. Kreu 
i PD-së, Lulzim Basha ka 
mbledhur mesditën e 
djeshme partitë aleate 
ku kanë diskutuar për 
protestën dhe vazhdimin 
e saj. Në tryezën e 
mbledhur, Koalicioni 
Opozitar vendosi 
ngritjen e Kuvendeve 
Qytetare Për Zgjedhjet 
e Lira dhe të Ndershme 
anembanë Shqipërisë, me 
përfaqësues të spikatur të 
komunitetit dhe të gjithë 
grupeve të interesit, si 
pjesë e Lëvizjes popullore 
për zgjedhje të lira dhe 
të ndershme. “Koalicioni 
Opozitar ritheksoi 
vendimin e marrë nga 
bashkimi popullor i 18 
shkurtit se vetëm një qeveri 
teknike që do të zbatojë 

plotësisht dekriminalizimin, 
dhe do të angazhohet në 
luftën ndaj drogës, krimit 
dhe parave të paligjshme 
kriminale, mund të garantojë 
kushtet për zgjedhje të 

lira dhe të ndershme. 
Koalicioni Opozitar shpreh 
vendosmërinë për të mos 
lejuar asnjë proces zgjedhor 
të manipuluar nga krimi në 
pushtet dhe paratë e drogës, 

dhe për të vazhduar deri në 
fi tore betejën për zgjedhje 
të lira dhe të ndershme si 
interes jetik i Shqipërisë 
dhe shqiptarëve”, thuhet në 
deklaratën për median.

Kryetari i PD, Lulzim Basha në 
takim me gratë në protestën 
e opozitës ka komunikuar 
dy vendimet që u morën 
gjatë takimit me aleatët. Ai 
tha se opozita e bashkuar 
vendosi ngritjen e Kuvendeve 
Qytetare, ndërsa vendimi 
i dytë tha Basha është se 
nuk do të ketë bojkot të 
zgjedhjeve, sepse zgjedhje 
fasadë nuk do të ketë më. 
Duke iu drejtuar Ramës, 
krye opozitari Basha tha se i 
ka bërë hesapet pa popullin. 
Basha: Opozita e bashkuar ka 
marrë një vendim që është i 
thjeshtë dhe i qartë. Vendimi 
përbëhet nga dy pjesë. 
Organizmi në territorin e 
Shqipërisë të kuvendeve 
qytetare për zgjedhje të lira 

dhe të ndershme. Këto do 
të jenë hapësirat e lirisë, ku 
do të bashkohen të gjithë 
shtresat për t’i dhënë thellësi 
dhe qëndresë qëllimit tonë 
madhor zgjedhje të lira 
përmes një qeverie teknike. 
Këtu do të marrë formë 
Republika e re, e vlerave 
europiane, e barazisë së 
qytetarëve përpara ligjit. Në 
këto forume gjithkush ka 
mundësinë është i mirëpritur 
të jetë pjesë e hartimit të këtij 
projekti madhor kombëtar. 
Vendimi i dytë i opozitës së 
bashkuar nuk është bojkoti 
i zgjedhjeve. Nuk do t’ ja 
hidhni kaq lehtë. Nuk do të 
ketë bojkot zgjedhjesh sepse 
zgjedhje fasadë me krimin 
nuk do të ketë. Qytetarët 

shqiptarë janë vendosur, 
rezistenca civile, mosbindja 
civile, armata e Republikës së 
re do të pengojë me të gjitha 
mjetet popullore, qytetare, 
demokratike dhe paqësore 
zgjedhje me krimin, drogën 
dhe zgjedhje fasadë.
Më 18 shkurt e kemi thënë, 
zgjedhje fasadë nuk ka për 
të pasur më në Shqipëri. I 
ke bërë hesapet pa popullin.  
Populli është këtu, vendimi 
është marrë. Zbrit me këmbë 
në tokë, shqiptarët nuk i 
dorëzohen më dëshpërimit. 
Askush nuk do të vrasë me 
veten për gjëmat e qeverisjës 
tënde, të gjithë bashkë do të 
vrasim Republikën e vjetër 
dhe do ti japim Shqipërisë 
Republikën e re. 

Kryetari i Partisë 
Demokratike, Lulzim 
Basha priti në një takim 
pjesëtarë të misionit të 
OSBE-ODIHR, Richard 
Lappin, zëvendëskryetar i 
Departamentit të Zgjedhjeve, 
Ana Rusu, këshilltare për 
zgjedhjet, Alexey Gromov, 
këshilltar për zgjedhjet, 
Francesco Pagani, kreu i 
këshilltarëve politikë në 
Asamblenë Parlamentare 

të OSBE. Ky mision i 
OSBE gjendet në Tiranë 
për të analizuar situatën 
parazgjedhore. Kryetari 
i Partisë Demokratike i 
njohu me shqetësimet 
e opozitës që kanë të 
bëjnë me rrezikun real 
që i kanoset zgjedhjeve, 
votës së lirë. Basha tha se 
zgjedhjet janë në rrezik nga 
qeveria, e cila nuk zbaton 
dekriminalizimin dhe 

vazhdon të ndajë pushtetin 
me kriminelë dhe banditë 
të njohur. Zgjedhjet janë 
në rrezik, tha Basha, nga 
droga që ka mbuluar vendin 
dhe nga paratë e këtij trafi ku 
që arrijnë në disa miliardë 
euro në vit. Z.Basha tha se 
krimi është një kërcënim 
për zgjedhjet e lira e të 
ndershme. Ai theksoi se 
qeveria nuk ka refl ektuar 
pas rekomandimeve të 

fundit të OSBE-ODIHR për 
zgjedhjet e vitit 2015 të cilat 
ishin një hap i madh pas 
në drejtim të standardeve 
demokratike. Kryetari i 
opozitës vuri në dukje se 
Edi Rama ka prishur të 
gjitha zgjedhjet që janë bërë 
qysh se ai erdhi në pushtet 
duke dhunuar votën e 
lirë, përmes blerjes së saj, 
apo përmes kërcënimit 
e dhunës. Gjithashtu, 

Basha theksoi se KQZ ka 
treguar anshmëri duke 
i bërë rezistencë ligjit të 
dekriminalizimit duke 
mbrojtur hapur interesat 
e kryeministrit dhe lidhjet 
e tij me krimin. Po ashtu, 
Basha pohoi se edhe 
Kolegji Zgjedhor është një 
institucion nën presion 
për shkak të kërcënimeve 
që i bën qeveria gjyqësorit. 
Pasi parashtroi të gjithë 

këto rrethana ku ndodhet 
vendi, z.Basha i bëri të 
ditur misionit të OSBE-
ODIHR se e vetmja rrugë 
për të pasur zgjedhje të 
lira e të ndershme është 
që ato të mbahen nga një 
qeveri teknike, e cila do të 
fokusohet në zbatimin e 
dekriminalizimit, në luftën 
kundër drogës, krimit, 
dhe parave të trafi kut të 
paligjshëm.
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Thaçi njofton themelimin e ushtrisë 
së Kosovës, reagojnë SHBA dhe NATO

Me një nismë ligjvënëse, presidenti i Kosovës kërkon shndërrimin e FSK-së në ushtri të mirëfi lltë, por ky hap ka shqetësuar Uashingtonin dhe 
NATO-n, të cilat e cilësuar veprimin e Thaçit si të njëanshëm. Në një konferencë të mbrëmshme, Hashim Thaçi tha se nuk do të tërhiqej nga nisma, 
pasi s’mund të pretendohej që të merrej leje nga Beogradi për themelimin e ushtrisë së Kosovës

Gjenerali amerikan: 
Rusia ka vendosur raketa 
për ta kërcënuar NATO-n

Publikimi i dokumenteve, që Wikileaks pretendon 
se janë të CIA-s, shkakton shqetësime në Uashington

Shtetet e Bashkuara 
dhe NATO-ja janë 
shprehur të shqetësuara 
me paralajmërimet për 
ndryshimin e mandatit 
dhe misionit të Forcës së 
Sigurisë së Kosovës, pa 
ndryshime kushtetuese. Në 
një deklaratë të ambasadës 
amerikane në Prishtinë, 
thuhet se “Shtetet e 
Bashkuara të Amerikës janë 
të shqetësuara për synimin 
e paralajmëruar të Kosovës 
për ndryshimin e mandatit 
të Forcës së Sigurisë së 
Kosovës pa amendamente 
kushtetuese: “Ne e 
mbështesim transformimin 
gradual dhe transparent 
të Forcës së Sigurisë së 
Kosovës në një forcë 
shumetnike në përputhje 
me standardet e NATO-s. 
Megjithatë, ky transformim 
duhet të bëhet në pajtim 
me Kushtetutën e Kosovës 
dhe përmes një procesi 
politik gjithëpërfshirës dhe 
përfaqësues që pasqyron 
demokracinë shumetnike 
të Kosovës. Ne jemi të 
gatshëm të angazhohemi 
në një proces këshillues 
me të gjithë hisedarët 
për ta arritur qëllimin 
tonë të përbashkët për 
transformimin e Forcës 
së Sigurisë së Kosovës 
në mënyrë të tillë që e 
rritë sigurinë e Kosovës, 
i kontribuon stabilitetit 
rajonal, dhe që përkrahë 
Kosovën në rrugën e saj 
drejt integrimit Euro-
Atlantik. Miratimi i ligjit 
të propozuar tani do të na 
detyronte që ta rivlerësojmë 
bashkëpunimin tonë 
dypalësh me forcat e 
sigurisë të Kosovës si dhe 
ndihmën tonë afatgjatë 
për këto forca”, thuhet në 

deklaratë.
Sekretari i përgjithshëm i 
NATO-s, Jens Stoltenberg, 
është shprehur i shqetësuar 
me planet e autoriteteve të 
Kosovës për ndryshimin 
e misionit te Forcës 
së Sigurisë. Sekretari 
Stoltenberg tha nëpërmjet 
një deklarate se ka biseduar 
në telefon me presidentin 
e Kosovës Hashim Thaçi 
dhe me kryeministrin, Isa 
Mustafa, “që t’iu përcjellë 
shqetësimet serioze të 
aleatëve të NATO-s për 
propozimin e fundit të 
autoriteteve të Kosovës për 
ta transformuar Forcën e 
Sigurisë së Kosovës në një 
Forcë të Armatosur, pa 
ndryshime Kushtetuese. E 
kam bërë të qartë se hapat 
e njëanshëm siç janë këta 
janë të padobishëm dhe 
u bëj thirrje autoriteteve 
të Kosovës që të jenë 
në kontakt të ngushtë 
me Beogradin”, thuhet 
në deklaratë. “Në vitet 
e fundit, NATO-ja ka 
mbështetur zhvillimin 
e Forcës së Sigurisë si 
një forcë profesionale 
dhe shumëkombëshe. 
Struktura, mandati 
dhe misioni i saj janë 
çështje të institucioneve 
të Kosovës në përputhje 
me Kushtetutën e tyre. 
Megjithkëtë, nëse mandati 
i FSK-së evoluon tani në 
mënyrën e propozuar, 
NATO-s do t’i duhet 
ta rivlerësojë nivelin 
e përkushtimit të saj, 
posaçërisht në fushën e 
ndërtimit të mundësive 
të saj. Këtë e kam bërë të 
qartë gjatë vizitës sime në 
Kosovë në muajin shkurt 
dhe e kam ripërsëritur 
në bisedat telefonike të 

zhvilluara sot. Jam në 
kontakt të vazhdueshëm 
me partnerët e mi në 
Bashkimin Evropian”, 
thuhet në deklaratën e 
sekretarit Stoltenberg.
Të martën presidenti i 
Kosovës, Hashim Thaçi, 
i dorëzoi kryetarit të 
parlamentit projektligjin 
për ndryshimin e misionit 
dhe detyrave të Forcës 
së Sigurisë së Kosovës. 
Presidenti Thaçi tha në 
një intervistë me Zërin 
e Amerikës se “Forca e 
Sigurisë do të luajë rolin 
dhe detyrat si çdo ushtri 
e çdo vendi të pavarur 
dhe sovran. Do të jetë në 
shërbim të çdo qytetari të 
Kosovës, do të jetë forcë 
shumë etnike dhe do të ruaj 
tërësinë territoriale dhe 
sovranitetin e Republikës së 
Kosovës”.

Reagimi i 
presidentit Thaçi: 
“Ushtrinë do ta 
bëjmë, kjo është punë 
e kryer/Presidenti i 
vendit, Hashim Thaçi ka 
thënë se iniciativën për 
të shndërruar FSK-në në 
ushtri e konsideron të 
domosdoshme. Në një 
konferencë të mbajtur për 
media, Thaçi ka thënë se 
përkundër deklaratave 
të SHBA-ve, NATO-s  
dhe Shteteve të Kuintit 
ky proces do të vazhdoj. 
Ai pret nga deputetët 
e Kuvendit ta votojnë 
projektligjin e ri për 
themelimin e Ushtrisë së 
Kosovës.
Ja edhe fjala e plotë e 
presidentit Thaçi:
Këtë iniciativë e konsideroj 
si të domosdoshme për 
avancimin dhe fuqizimin 
e rolit dhe detyrave të 

Forcës së Sigurisë së 
Kosovës. Ky ndryshim 
do të ndikojë në misionin 
dhe detyrat që do të marr 
FSK-ja, do të bëhet një 
ushtri moderne multietnike 
profesionale dhe e gatshme 
për t’i mbrojtur qytetarët e 
Kosovës. Në këtë periudhë 
i gjithë spektri politik duhet 
të jemi të bashkuar për të 
përmbyllur me sukses këtë 
mision, e gjitha kjo varet 
nga vullneti i institucioneve 
tona. Të gjithë aktorët 
politik të përfshirë duhet të 
jenë në nivel të detyrës për 
përmbylljen me sukses të 
këtij procesi. Kosova nuk po 
bënë asnjë hap të papritur, 
asnjë veprim të njëanshëm 
apo të pakoordinuar, asnjë 
veprim antiligjor apo 
antikushtetues nuk po bënë 
asgjë që mund të konsideroj 
rrezik për paqen në rajon. 
Realiteti dhe e vërteta në 
këtë proces është kjo. Shteti 
i pavarur i Kosovës thjesht 
po bënë një akt ligjor. Ne si 
institucione demokratike 
të shtetit të pavarur kemi 
vendosur që FSK-së t’i 
japim misionin dhe detyrat 
e një ushtrie moderne 
profesionale multietnike e 
cila do të jetë në gjendje për 
ta mbrojtur sovranitetin. 
Nuk mund ta kontestoj 
askush nga parterët 
tanë perëndimor. E ka 
kundërshtuar dhe vazhdon 
ta kundërshtoj Serbia 
duke thënë se themelimi i 
ushtrisë së Kosovës paraqet 
kërcënim për paqen dhe 
sigurinë në rajon. Serbia 
vazhdimisht po e thotë një 
gjë të tillë. Në të njëjtën 
kohë Serbia nacionaliste 
e mbush hapësirën ajrore 
me aeroplan të dhuruar 
nga Rusia kjo po që është 

në kundërshtim me vlerat 
euroatlantike. Aktualisht i 
vetmi kërcënim për paqen 
dhe stabilitetin në rajon 
është rritja e ndikimit të 
Rusisë, bazat ushtarake 
të Rusisë në Serbi. Këtij 
kërcënimi duhet shtuar 
edhe kërcënimet terroriste, 
Kosova vazhdon të 
mbetet kampion në luftën 
kundër ekstremizmit 
dhe terrorizmit. NATO 
të jetë e vetëdijshme për 
këto rreziqe konkrete dhe 
të mos shqetësohet për 
avancimin e rolit të Forcës 
së Sigurisë së Kosovës pasi 
ajo është trajtuar pikërisht 
nga NATO dhe shtetet 
anëtarë të NATO-s. Këtë 
e thash si një përgjigje 
ndaj sekretarit të NATO-s. 
Vërejtja kryesore ishte gjoja 
se NATO e konsideron 
iniciativën tonë si një 
veprim i njëanshëm. Kjo 
nuk qëndron në asnjë 
rrethanë. Deputetët e Listës 
Serbë kanë bërë të qartë 
se kurrë nuk do ta votojnë 
ushtrinë e Kosovës ky 
qëndrim është i udhëzuar 
dhe i urdhëruar nga Serbia. 
Kosova është e pavarur 
sovrane dhe vendimet i 
marrim vetë, Serbia është 
vetëm vend fqinj. Këto janë 
të papranueshme sepse 
fati i Kosovës dhe ushtrisë 
sonë nuk guxon dhe nuk 
do të lejoj që të mbetet 
peng i vullnetit të Serbisë 
në asnjë rrethanë. Për më 
tepër si president qysh dje 
kam zhvilluar një bisedë 
telefonike me kryeministrin 
e Serbisë për normalizimin 
e marrëdhënieve Kosovë-
Serbi. I kam komunikuar 
vendimin tim dhe i kam 
bërë të qartë se FSK nuk 
paraqet asnjë kërcënim 

as për Serbinë dhe as për 
ndonjë shtet tjetër kudo 
në botë. Kosova duhet të 
thellojë bashkëpunimin me 
NATO-n anëtarësimi në 
këtë organizatë është qëllimi 
kryesor i yni. SHBA-të në 
asnjë rrethanë nuk e vënë 
në pikëpyetje të drejtën 
tonë legjitime themelimin e 
ushtrisë së Kosovës mirëpo 
duan që ky proces të ndodhë 
nëpërmjet ndryshimeve 
kushtetuese. Asnjëherë nuk 
i kam ndalur përpjekjet për 
të bërë ushtrinë përmes 
ndryshimeve kushtetuese. 
Deputetët serb janë zotuar 
dhe kanë qenë të gatshëm 
të votojnë mirëpo në bazë 
të rrethanave ka qenë e 
pamundur që FSK të bëhet 
ushtri. Të gjithë ne si aktorë 
kemi dështuar që t’i bindim 
deputetët e listës serbe për të 
votuar themelimin e Ushtrisë 
së Kosovës. Deputetët e 
listës serbe i binden vetëm 
urdhrave që vijnë nga Serbia. 
Ka qenë e pamundur të 
presim për ta. Në rast se 
NATO dhe Shtetet e Kuintit 
kanë arritur t’i bindin 
deputetët serbë për të votuar 
për ndryshimet kushtetuese 
do ta procedonim sot. 
I kam kërkuar garanci 
NATO-s mirëpo askush 
deri më sot nuk ka mundur 
të garantoj një vot të 
deputetëve të listës serbe. 
Kam kërkuar miratimin e 
gjithë partnerëve tanë kjo 
nuk ka qenë një iniciativë 
e njëanshme. Pasi qeveria 
të japë vendimin e vet 
iu takon deputetëve që 
të marrin vendimin 
e merituar që FSK të 
transformohet në ushtri. 
Jam i bindur që deputetët 
nuk do ta lënë Kosovën pa 
ushtri.

VOA

Publikimi dje i dokumenteve 
sekrete, që Wikileaks 
pretendon se janë të CIA-s, 
ishte një tjetër e papritur për 
komunitetin amerikan të 
zbulimit. Lajmi ka ringjallur 
shqetësimin mbi aftësinë 
e agjencive amerikane të 
zbulimit për të siguruar 
informacionet sekrete. Zëri 
i Amerikës nuk ka arritur 
të verifi kojë në mënyrë të 
pavarur vërtetësinë e 8,771 
dokumenteve të publikuara 
në faqen e internetit të 
WikiLeaks, por ekspertët 
e sigurisë kibernetike dhe 
ish-zyrtarë të zbulimit thonë 
se shumë nga dokumentet 

duket të jenë të vërteta. 
WikiLeaks pretendon se 
dokumentet përshkruajnë 
«të gjitha aftësitë hakeruese» 
të CIA-s. «Kam folur me 
një ish- punonjës të CIA-s, 
i cili më tha se ky është 
vërtetë një lajm i keq. 
Ai tha se do të ketë një 
vlerësim dhe analizë serioze 
brenda CIA-s dhe se do 
të ishte i befasuar nëse 
njerëz brenda CIA-s nuk 
do të humbisnin vendin e 
punës për këtë çështje,» 
thotë Raphael Satter , 
gazetar i Associated Press 
. WikiLeaks tha se mjetet 
kibernetike të agjencisë së 
spiunazhit ishin shpërndarë 
mes disa ish-hakerëve të 

qeverisë amerikane dhe 
më pas njëri prej tyre i 
ndau ato me WikiLeaks. 
“Ne nuk komentojmë 
mbi vërtetësinë ose 
përmbajtjen e dokumenteve 
që pretendohet të jenë 
sekrete”, tha zëdhënësi i 
CIA-s, Jonathan Liu. Ndërsa 
ish-drejtori i CIA-s, Michael 
Hayden i tha rrjetit MSNBC 
se nëse dokumentet janë 
të vërteta dhe “shpjegojnë 
taktikat, teknikën, 
procedurat, objektivat dhe 
rregulla të tjera politike, 
atëherë kjo do të ishte 
shumë e dëmshme”. Kryetari 
i komisionit për Çështjet e 
Kudërzbulimit në Dhomën 
e Përfaqësuesve, Davin 

Nunes tha se ishte tepër i 
shqetësuar nga publikimi 
i dokumenteve dhe i ka 
kërkuar komunitetit amerikan 
të zbulimit më shumë 
informacione. Publikimi 
i numrit të madh të 
dokumentave që WikiLeaks 
pretendon se në përmbajtjen 
e tyre shpjegojnë aftësitë 
kibernetike të CIA-s vjen 
në një moment tepër të 
ndjeshëm: komuniteti 
amerikan i zbulimit është i 
përfshirë në një konfrontim 
me administratën e 
presidentit Donald Trump 
mbi pohimet për ndërhyrje 
kibernetike ruse që kishin si 
synim ndikimin në zgjedhjeve 
presidenciale amerikane.

Zëvendësshefi i Shtatmadhorisë 
së bashkuar të ushtrisë së 
Shteteve të Bashkuara, Paul 
Selva, thotë se Rusia ka 
vendosur raketa me koka 
atomike, që paraqesin shkelje 
të “frymës dhe qëllimit” të 
marrëveshes për kontrollin 
e armatimit bërthamor 
të periudhës së Luftës së 
Ftohtë, dhe këtë e ka bërë 
për “të paraqitur kërcënim 
për NATO-n”. Gjenerali Paul 
Selva, që është oficeri i dytë më 
i lartë në ushtrinë amerikane, 
ka konfirmuar sot se Rusia 
ka vendosur raketa me kokë 
atomike, që lansohen nga 
toka të tipit, SSC-8. Duke folur 
në Komitetin e Shërbimeve 

të Armatosura të Dhomës 
Përfaqësuese të Kongresit 
amerikan, Selva tha se “vetë 
sistemi paraqet rrezik për pjesën 
më të madhe të kapaciteteve” 
të Shteteve të Bashkuara në 
Evropë. “Ne besojmë se rusët 
qëllimisht i kanë vendosur 
ato me synim që të paraqesin 
kërcënim për NATO-n dhe për 
kapacitetet brenda hapësirës 
së përgjegjësisë së NATO-s». 
Ish-presidenti, Barack Obama, 
e pat akuzuar Rusinë për 
shkelje të marrëveshjes, por 
dëshmia e gjeneralit Selva, 
ishte konfirmimi i parë publik 
i raporteve të reja aktuale se 
Rusia në mënyrë sekrete i ka 
vendosur raketat.
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Vizita historike në Bujanoc e Preshevë/Presidenti 
Nishani: Kërkojmë të respektohen shqiptarët kudo ku jetojnë

Kreu i Shtetit kremtoi 130-vjetorin e Mësonjëtores së parë shqipe në komunat e Bujanocit dhe Preshevës. Presidenti i Republikës prej dy ditësh gjendet 
në komunat shqiptare të Luginës së Preshevës, ku në takimet që ka zhvilluar, ka nënvizuar rëndësinë që ka respektimi i të drejtave kombëtare të 
shqiptarëve, si një parakusht për bashkëjetesë të qetë e në paqe

Vëzhgimi/Rritja e pagave me 10% mashtrimi i radhës i Ramës 
- nuk kompensohet as inflacioni 12% i deklaruar nga INSTAT

Dokumenti/Andi Dobrushi i 
‘Soros’ i kërkon Kuvendit të 
shkelë ligjin. Ja çfarë shkruan 
në emër të shoqërisë civile

Presidenti Nishani e fi lloi 
vizitën e tij në qytetin e 
Bujanocit, ku u takua me 
përfaqësues të pushtetit 
vendor të këtij qyteti, 
Kryetarin e Komunës, 
zotin Shaip Kamberi, 
Nënkryetarin e Komunës 
me kombësi serbe, zotin 
Stojanča Arsić, anëtarin 
shqiptar të Parlamentit 
të Serbisë, zotin Fatmir 
Hasani, Kryetarin e Këshillit 
Kombëtar shqiptar Jonuz 
Musliu, për të vijuar më 
pas disa takime të veçanta 
me përfaqësues të partive 
politike shqiptare të 
Komunave të Bujanocit, 
Preshevës dhe Gjilanit. Në të 
gjitha këto takime Presidenti 
Nishani u njoh drejtpërdrejti 
me shqetësimet e 
popullsisë shqiptare të 
këtyre komunave, të cilat 
fokusoheshin në realizimin 
e të drejtave të tyre më 
themelore të studimit 
të nxënësve në gjuhën 
shqipe, si dhe mungesën e 
mbështetjes ekonomike për 
këto komuna. Presidenti 
Nishani evidentoi 
vëmendjen që u kushton 
këtyre shqetësimeve, si dhe 
i siguroi bashkëbiseduesit se 
do të vijonte të mbështeste 
dhe nxiste projektet e 

përbashkëta mes Qeverisë 
së Shqipërisë dhe Qeverisë 
së Serbisë për adresimin 
e çështjes së pajisjes me 
tekste dhe mjete mësimore 
në gjuhën shqipe për 
nxënësit shqiptarë të këtyre 
komunave në Luginën 
e Preshevës. Gjithashtu, 
Presidenti Nishani theksoi 
se “është përgjegjësi e shtetit 
shqiptar që të vijojë me 
një platformë dhe agjendë 
konkrete të mbështesë 
kërkesat tuaja, si dhe të 
bashkëpunojë ngushtë me 
autoritetet serbe që zgjidhjet 
të jetësohen në legjislacionin 
e Serbisë”. Me rastin e 
130-vjetorit të hapjes së 
shkollës së parë shqipe dhe 
Ditës së Mësuesit, Presidenti 
Nishani vizitoi shkollën 
fi llore të fshatit Tërnoc me 
shumicë shqiptare, si dhe 
përshëndeti në aktivitete të 
veçanta, të zhvilluara me këtë 
rast në Komunat Bujanoc 
dhe Preshevë. Kreu i Shtetit 
në të gjitha këto aktivitete, 
së pari përshëndeti dhe uroi 
në Ditën e Mësuesit, të gjithë 
mësuesit, edukatorët dhe 
pedagogët shqiptarë, kudo 
që ndodhen, në Shqipëri apo 
vendet e tjera të rajonit dhe 
në diasporë, duke vlerësuar 
me mirënjohje kontributin e 

tyre për edukimin e brezave. 
“Në këtë ditë të shënuar 
për arsimin e kulturën 
shqiptare, ne kujtojmë 
me krenari dhe përulemi 
me respekt para gjithë 
mësuesve tanë, të cilët na 
mëkuan dashurinë për dijen 
dhe gjuhën amtare” – u 
shpreh Presidenti Nishani. 
Në mënyrë të veçantë 
Presidenti Nishani vlerësoi 
mësuesit e shkollave shqipe 
të Luginës së Preshevës për 
sakrifi cat e bëra në ruajtjen 
e identitetit, gjuhës dhe 
zakoneve kombëtare, duke 
theksuar se: “ju të dashur 
mësues, me dashurinë 
e madhe për identitetin 
kombëtar, me dashurinë 
e madhe për fëmijët dhe 
shkollimin e tyre, keni 
tejkaluar këto vështirësi 
dhe me brezat e nxënësve 

që keni nxjerrë në dritë 
keni bërë krenar jo vetëm 
Medvegjën, Bujanocin, 
Preshevën, por e keni bërë 
krenar të gjithë kombin 
shqiptar”. Në të gjitha 
takimet dhe aktivitetet 
e zhvilluara, Presidenti 
Nishani, theksoi në mënyrë 
të përsëritur se Shqipëria 
e ka jo thjesht detyrim 
kushtetues mbrojtjen e të 
drejtave të shqiptarëve, 
kudo që ata jetojnë, por 
ka edhe përgjegjësinë 
për mbështetjen e tyre 
në arritjen e kërkesave 
të tyre legjitime. “Koha 
e deklaratave është 
tejkaluar tashmë dhe 
shqiptarëve nuk mund 
t’i mohohet veçanërisht 
e drejta e mësimit në 
gjuhën amtare”-u shpreh 
Presidenti Nishani. 

Në mënyrë të veçantë 
Presidenti Nishani 
theksoi se Shqipëria 
dhe institucionet e saj 
respektojnë në mënyrë 
thelbësore parimin e 
bashkëjetesës dhe të 
respektit të ndërsjellë mes 
popujve të ndryshëm të 
rajonit të Ballkanit dhe nuk 
kërkojnë as më shumë e as 
më pas këtë respekt edhe 
për shqiptarët kudo që ata 
jetojnë. “Respektimi i tyre 
do të jetë një mesazh i qartë 
jo vetëm për marrëdhëniet 
e mira mes shqiptarëve 
dhe serbëve, por edhe 
për të gjitha kombet që 
jetojnë në rajonin e trazuar 
të Ballkanit”. Presidenti 
Nishani bëri thirrje 
gjithashtu për të parë nga 
e ardhmja euroatlantike 
dhe jo kthimi pas në të 
shkuarën konfl iktuale, 
duke theksuar se rruga e 
bashkimit kombëtar ëshët 
në Bashkimin Evropian. 
“Të gjithë së bashku duhet 
të bëjmë më shumë, si 
për vatrat tona, ashtu 
edhe për të ardhmen e 
paqtë e bashkëpunuese të 
rajonit. Duhet të vijojmë të 
kontribuojmë për ndërtimin 
e një fqinjësie të mirë, 
bazuar në mirëkuptimin 

dhe respektin reciprok. Le 
të ndërtojmë së bashku 
një rajon të vlerave, një 
rajon më human, një rajon 
ku qytetarët të jetojnë në 
paqe e në harmoni me 
njeri-tjetrin, një rajon 
ku s’ka vend për urrejtje 
dhe padurim ndaj tjetrit, 
një rajon ku respekti dhe 
mirëkuptimi të jenë vlera 
të qytetarisë evropiane” – u 
shpreh Presidenti Nishani. 
Vizita historike, e para e 
këtij niveli nga një President 
i Republikës së Shqipërisë 
në Komunat e Bujanocit 
dhe të Preshevës u përcoll 
me shumë hare e dashuri 
nga popullsia shqiptare 
e këtyre komunave, si 
dhe u shpreh me fjalë 
prekëse nga drejtuesit e 
këtyre komunave, si dhe 
në programet artistike të 
organizuara enkas për vizitën 
e Presidentit Nishani. Gjatë 
vizitës në Komunat Bujanoc 
dhe Preshevë të Republikës 
së Serbisë, Presidenti 
Nishani u shoqëruar me 
respekt dhe nderim të 
veçantë nga përfaqësuesi i 
lartë i Qeverisë së Serbisë, 
zoti Zoran Stanković, Kryetar 
i Trupës Koordinuese për 
Komunat Medvegjë, Bujanoc 
dhe Preshevë.

Kryetari i Fondacionit 
“Soros” në Shqipëri Andi 
Dobrushi i ka bërë kërkesë 
zyrtare Kuvendit që të 
shkelë ligjin. Përmes një 
letre dërguar Sekretares 
së Përgjithshme të 
Kuvendit të Shqipërisë 
Albana Shtylla që Syri.
net e disponon, Dobrushi 
kërkon që të rihapet 
aplikimi për kandidaturat 
e shoqërisë civile për 
Këshillin e Lartë Gjyqësor 
dhe Këshillin e Lartë të 
Prokurorisë. Edhe pse 

ky aplikim është mbyllur 
dhe janë përzgjedhur 5 
kandidatura të shoqërisë 
civile për KLP dhe 3 
kandidatura për KLGJ, 
Andi Dobrushi kërkon 
në emër të Shoqërisë 
Civile që të rihapet 
procesi me pretendimin 
se disa kandidatura nuk 
plotësojnë kriteret. Vetë 
Dobrushi e pranon që 
rihapja e aplikimit është 
shkelje ligji, e megjithatë 
thotë se kjo nuk përbën 
ndonjë pengesë ligjore. 

Të punësuarit në sektorin 
publik edhe pse janë 
përdorur nga qeveria e 
majtë e Edi Ramës për 
përmbushje të qëllimeve 
të tij propaganduese dhe 
për t’i bërë padrejtësisht 
jehonë pseudo-arritjeve të 
“Rilindjes”, asnjëherë nuk 
kanë përfi tuar avantazhe 
si rritje page apo kushte 
më të mira pune nga 
ky establishment i 
korruptuar. Rritja e fundit 
e pagave e regjistruar në 
buxhetin e Shqipërisë 
është bërë në korrikun e 
vitit 2013, kur qeveria në 
ikje e Sali Berishës, i rriti 
rrogat mesatarisht 5 për 
qind. Në atë kohë qeveria 
e djathtë vendosi që shtesa 
në pagat e punonjësve të 
sektorit publik të bëhej 
në korrik, me qëllim që 
të mos infl uencohej në 
rezultatin e zgjedhjeve që 
u mbajtën në 23 qershor. 
Ndërsa qeveria e Edi 
Ramës, e cila për 3 vite 
me radhë nuk shpenzoi 
as edhe një qindarkë më 
tepër për sektorin publik, 
tashmë 3 muaj përpara 
zgjedhjeve të përgjithshme 
ka njoftuar rritje rrogash 
në përpjekje për të blerë 

në plotë kuptimin e fjalës 
besimin e shqiptarëve. 
Vlen të theksohet që 
rrogat për sektorin publik 
kanë ngrirë në të njëjtin 
nivel me atë të kohës 
kur qeveriste e djathta e 
drejtuar nga Sali Berisha, 
pasi qeveria aktuale ishte 
aq shumë e angazhuar 
në fi nalizimin me sukses 
të skemës së saj hajdute 
për të vjel gjithë pasuritë 
e shqiptarëve, saqë ata 
individë që përdori edhe 
politikisht nuk ua rriti 
asnjëherë pagat. Sipas 
të dhënave zyrtare nga 
Instituti i Statistikave, 
në tre vitet e fundit 
çmimet në Shqipëri 
janë rritur të paktën 
me 5.5 për qind, por në 
mënyrë proporconiale 
për mallrat jetik, siç janë 
ushqimet çmimet në tre 
vitet e fundit janë rritur 
me 12 për qind duke 
varfëruar edhe më tepër 
punonjësit e sektorit 
publik pasi infl acioni 
në rritje nuk mund të 
justifi kohej nga pagat e 
ulëta. Gjithashtu përveç 
mos-ngrirjes trevjeçare të 
rrogave, qeveria e majtë 
i ka bërë punonjësve të 

sektorit publik edhe një 
tjetër dhuratë të hidhur 
teksa i hoqi shpërblimin 
e fundvitit, i cili i vetëm 
kompensonte thuajse 
tërësisht infl acionin. Siç 
e thamë edhe më sipër 
Edi Rama dhe ministri i 
tij i dështuar i Financave 
kanë vendosur që në prag 
të fushatës zgjedhore të 
përdorin rritjen e pagave 
si një kartë të besueshme, 
e cila mund t’iu garantojë 
disa vota më tepër dhe 
të përmirësojë sadopak 
imazhin e kësaj qeverie 
të korruptuar. Por edhe 
rritja e reklamuar që 
prej dhjetorit të 2016, 
prej një llogarie tepër 
të thjeshtë rezulton të 
jetë joproduktive për 
punonjësit e sektorit 
publik pasi ajo është një 
rritje me vetëm 10%, 
ndërkohë që inflacioni 
është rritur me 12 për 
qind. Qeveria e turpit 
pretendon se rritja me 
pikatore e ideuar nga 
Ahmetaj dhe e vulosur 
nga Rama është më 
e madhja e akorduar 
ndonjëherë, por në të 
vërtetë ajo është produkt 
i mirë menduar i një loje 

numrash që sërish nxjerr 
të humbur punonjësit 
e sektorit publik, të 
cilët njëkohësisht po 
mashtrohen me një 
rritje pagash që nuk 
arrin të kompensojë as 
inflacionin, por edhe po 
synohet t’i manipulojnë 
qëndrimin e tyre për 
qeverinë me pak para më 
tepër. Më konkretisht, 
me rritjen 10% pas tre 
vitesh, pagat e vitit 
2016 mbeten përsëri 
2% më të ulëta se sa 
pagat e vitit 2013 për 
të gjithë punonjësit 
e administratës, 
nëse përfshihet edhe 
shpërblimi i fundvitit. 
Edi Rama tashmë e ka 
deklaruar publikisht 
se është i gatshëm të 
përdorë çdo strategji 
dhe mënyrë legale dhe 
të jashtëligjshme për të 
fituar një mandat të dytë 
në zgjedhjet e qershorit 
dhe përveç lidhjeve me 
krimin dhe parave të pista 
i ka hyrë lojës së radhës 
politike, e cila synon të 
blejë besimin e mijëra 
punonjësve të sektorit 
publik me para të buxhetit 
të shtetit.
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Shkrimtari që tregoi “si mbijetuan 
shqiptarët”, s’është më midis nesh

Virusi i Karl Marksit
Mos ngaqë bota te zboi e të ndoq

E, ty, Karl Marks, aq mllef t›u grumbullua,
Aq ballgam brënda teje u mpiks, u poq,

Sa vrer, ti, volle e bota u helmua!

At «Manifest» luft›klase shoq me shoq,
Me helm e ngjize e helmi u hap, u shtua:

U moleps ajri e bota e di çfar hoq:
Kush thithi at ajr, roiti u shkallua.

Me komunizmë - shpikje satanaj-
Ti, nxorre duf ndaj botës, u hakmore;

Lumenj me gjak shkaktove, tmerr e vaj;

Virusi yt burgosi me tabore
Dhe vrau njëqind milion njerëz pa faj,

Ndaj veç mallkim, o Marks, nga bota more.

Me penë dhe me gjak…/Dom Dedë Malaj

Nga Sinan Kamberaj

U nda nga jeta Arif Demolli, 
shkrimtari, i cili arriti t’i 
kthente në humor me shumë 
sukses situatat dramatike 
jetësore, përmes magjisë së 
artit të vet letrar. Jam me fat 
që e kam njohur nê auditorët 
e Fakultetit Filizofi k të 
Prishtinës, në Vitin 1971. 
Që atëherë e shtuam 
miqësinë, si kolegë, gazetarë 
në Gazetën e Studentëve 
“Bota e Re”; tri vjet më 
vonë, poashtu bashkë – në 
Televizionin e Prishtinës, 
për ta ruajtur miqësinë, 
edhe në situatat dramatike 
të jetë së tij, deri sot, kur e 
dha frymën e fundit. Për 
gati pesë dekada, me Arifi n i 
kemi përjetuar dhe pjesëtuar 
bashkarisht gëzimet jo 
të pakta familjare, ashtu 
sikurse edhe hidhërimet 
mjaft të shpeshta që di t’i 

sjell jeta, sidomos ato që u 
“parashkruhen” njerëzve 
jokonformistë, siç ishte Arif 
Demolli.
Arifi  ka qenë një intelektual 
i rrallë, në plotëkuptimin 
e fjalës, – një gazetar e 
redaktor i guximshëm, një 
shkrimtar prodhimtar – 
poet e prozator; romancier, 
eseist, autor tekstesh 
muzikore, autor librash 
shkollorë dhe, mbi të gjitha, 
ai ishte një mjeshtër i 
prozēs së shkurtër satirike 
dhe i poezisë humoristike. 
Menjëfjalë, Arifi  ishte një 
krijues i gjithanshëm që 
na la trashëgim dhjetëra 
vepra që zënë një vend 
nderi në fondin e artit letrar 
shqiptar.
Arif Demolli ishte një i 
dënuar politik, i cili i vuajti 
dy vjet burg, siç iu tha, 
si kundërshtar i regjimit 
1981/82. Qe akuzuar se ishte 

tallur me qeverinë dhe se 
kjo shihej nga provat që i 
kishin parë të gjalla zyrtarët 
e shtetit në një ditar privat të 
tij, që i ishte gjetur gjatë një 
bastisjeje policore të shtëpisë 
familjare në Kolovicë të 
Prishtinēs.
Më pastaj, shtatë vjet të tjera, 
Arifi  mbeti pa punë (!).
Ndoshta nuk është rasti të 
thuhet, por nuk mund të 
përmbahem pa e thënë 
se turpi duhet të bie mbi 
atë që e spiunoi, mbi 
urdhërdhënësin, hetuesin, 
prokurorin e gjyqtarin, 
serbë a shqiptarë qofshin 
ata, që e arrestuan dhe 
e dënuan Arifi n, që u 
përpoqën t’ia prishnin 
jetën, ashtu si dhe mbi 
ata që s’e lanë të punonte, 
mbas vuajtjes së dënimit.
Ata që ia mohuan kētë të 
drejtë themelore, pra të 
drejtën e punës (shqiptarë 

ishin), do të duhej ta dinin 
se Arifi  i kishte katër fëmijë 
që duhej rritur e ngritur. 
Fëmijët, megjithatë, do të 
rriteshin e do të ngriteshin, 
ndonëse me shumë 
mundime … Ata u rritën me 
dinjitet, me përkujdesjen 
e Gjyshit Rizë, sa ishte 
Arifi  në burg, dhe Nënës 
Nergize, gjatë gjithë kohës, 
gjatë vuajtjes së burgut dhe 
më pas.
Sot, kur tashmë janë bërë 
të zotët e vetës, Anila, 
Mimoza, Ylli dhe Dodona, 
të gjithë me studime të 
mbaruara, duhet të jenē 
krenarë për Babën e tyre, 
Arifi n.
Me Arifi n krenohen edhe 
miqtë e shokët e tij të 
shumtë.
Arifi  e ka përballuar dënimin 
me burg. Arifi t ia kanë 
ndaluar të botonte për shtatë 
vjet, por s’kanê mundur t’ia 

ndalojnë të shkruante!
Ai shkruane pa u lodhur. “Po 
shkruaj për vete”, thoshte 
shpesh, deri në vitin 1990, pa 
shpresë se do t’i botonte në 
të gjallë.
Arifi  e dinte si mbijetohet, 
sepse e dinte “Si mbijetuan 
shqiptarët”. Ai e dinte si 
dukej qyteti me sytë e një 
artisti, sepse i shihte mē 
mirë se të tjerët “Ballkonet 
e njē qyteze”. Secili e ka 
fëmijërinë dhe djalërinë 
e vet; edhe Arifi  e kishte 
të vetën. Por, “Fëmijëria, 
djalëria … ” e Arifi t ishte 
tjetër, është artistike, është 
kryevepra e tij.
U gëzuam vjet që Ministria 
e Kulturës e Kosovēs 
e nderoi me Çmimin 
Kombëtar “Azem Shkreli” 
për Krijimtari Jetësore 
Letrare, për Vitin 2015.
Ajo e nderoi Arifi n, por 
edhe vetëvetën.

Pêr fat të keq, që sot, 
artdashësit do ta kenë 
mangut një krijues të 
mirëfi lltë të letêrsisë. Por, 
duhet ta pranojmë me 
keqardhje se fëmijët sot janë 
humbësit më të mëdhenj. 
Atyre do t’u mungojë 
shkrimtari Arif, autori i 
dhjetēra veprave për fëmijë, 
vepra me shumë vlerë. Atyre 
do t’u kēputet vargu i librave 
të reja të Arifi t në raftet e 
bibliotekave shkollore e 
familjare.
Arifi n do ta kujtijnë të gjithë 
ata që e kanë njohur! Do ta 
kujtojnë, sepse, Arif Demolli, 
ashtu siç shpërthente në gaz, 
duke qeshur me zemër për 
një barcoletë të rrëfyer nga 
tjetri, pikëllohej për njē pipth 
dardhe të shartuar, që s’e 
nxirte sythin në kopshtin e tij 
në Kolovicë.
Pushoftë në paqe shpirti i tij 
paqësor!

Një veterani
Vdiq, sot, një plak, e shtrinë te qivuri;

Gjynah, se dhe në burg pat qën’ zavalli,
Kur doli, hiqej zvarr’… mbahej për muri,

Familja e zboi, Enveri armik e shpalli;

Një grup, sot, me ca pleq në dhè e kalli
E përmbi varr, portret Enveri, i vuri

Duke e nderuar me një grusht ne balli;
M’u dhimbs ky plak e një kujtim më pruri:

Ky n’burg nuk fl iste, as nuk bënte qokë,
Na quante ballistë ne, kulakë,

“Un- thosh – jam komunist, s’bëj këtu shokë”.

Ne qeshnim, nuk ia merrnim ters aspak,
Se thell’… virusi i qe fut në kokë

E tru – shpëlarë … u fi k i ziu plak.

“Virusi i Karl Marksit” dhe “Një veterani”, dy sonete nga Uran Kostreci

Nga Nikolin Sh. 
Lëmezhi 

Jemi në Kohën e Shenjtë të 
Krezhmëve. Kohë pendese, 
por edhe kohë hiri. Kohë 
për një solidaritet më 
të madh. Më shumë se 
asnjëherë, në këtë Kohë 
na bien në mend jetët e 
martirëve tanë të shenjtë. 
Me të drejtë, periudhën 
dhjetëra vjeçare të regjimit 
komunist ateist, mund 
ta quajmë si një kohë 
pendese, një Krezhmë 
shpirtërore me të cilën 
është përballur populli 
ynë.
Një dëshmitar i asaj kohe 
na mbetet dom Dedë 

Malaj. Ai lindi në Mal i 
Kolajve të Velipojës, më 16 
nëntor 1917. Në vitin 1942 
u shugurua meshtar në 
Kishën e Genazzano-s në 
Romë. U kthye në Shqipëri 
në Ipeshkvinë e Shkodrës 
për të shërbyer në zonën e 
Dajçit të Bregut të Bunës. 
Pasi që ka sjellë jashtë 
shtetit listën e meshtarëve 
të pushkatuar, qe arrestuar 
dhe dënuar me vdekje. In 
odium fi dei. (Vox Populi). 
“Për urrejtje ndaj fesë – 
është zëri i popullit”. 
Përballë gjyqit ka rinovuar 
me guxim shpalljen e tij të 
fesë katolike dhe ka dënuar 
padrejtësitë e regjimit 
komunist. U pushkatua, 

më 12 maj 1959, në moshën 
42 vjeçare. I arrestuar mbi 
të gjitha për arsye politike, 
vdiq duke kundërshtuar 
komunizmin me guxim. 
Kështu është me atë që 
lufton për të mbrojtur të 
vërtetën dhe për të dënuar 
gabimet. “Luftëtari i dritës 
nuk i shtyn vendimet. Ai 
mendohet mirë para se 
të veprojë; ka parasysh 
stërvitjen që ka bërë, 
përgjegjësinë dhe detyrën 
ndaj të zotit. Ai mundohet 
të ruajë gjakftohtësinë dhe 
e quan çdo hap të tij sikur 
të ishte më i rëndësishmi. 
Megjithatë, kur merr 
vendimin, luftëtari ecën 
përpara; nuk dyshon më 

për zgjedhjen, as nuk 
ndryshon rrugë nëse 
rrethanat janë të ndryshme 
nga ato që kish përfytyruar. 
Nëse vendimi i tij është i 
drejtë, ai do ta fi tojë betejën 
– edhe sikur kjo të vazhdojë 
më gjatë nga sa është 
parashikuar. Nëse vendimi 
i tij është i gabuar, ai do 
mundet dhe do t’i duhet 
t’ia nisë nga fi llimi – por 
me më shumë urtësi. 
Kur nis diçka luftëtari 
i dritës, e shpie deri në 
fund”. (Shkëputur nga: 
Paulo Coelho, Manual i 
Luftëtarit të Dritës). Në 
fakt, don Dedë Malaj, 
pati guximin ta refuzojë 
dhe ta denoncojë haptas 

sistemin e devijuar të 
regjimit totalitar komunist 
që sundoi në Shqipëri 
duke shkaktuar kaq 
shumë plagë dhe dëme 
në ndërgjegjet e mbarë 
popullit tonë. Por, mundi 
i tij, sakrifi ca e tij, gjaku 
që ai derdhi nuk humbi. 
Ai pati fatin të lartësohet 
në nderin e Altareve, 
duke u shpallur i Lumtur 
nga Kisha Katolike, më 5 
nëntor 2016 në sheshin 
Gjon Pali II në Shkodër, 
mes brohoritjeve të 
mijëra besimtarëve dhe 
të devotshmëve të ardhur 
nga gjithë bota. Bashkë me 
të u shpallën të Lumtur 
edhe 37 martirë të tjerë, 

historitë e të cilëve janë 
publikuar në numrat e 
kaluar të Rubrikës “Me 
penë dhe me gjak…”. 
Përveç këtyre 38 martirëve, 
tashmë të shpallur të 
Lumtur, janë në proçes 
drejt Lumturimit edhe 
dy të tjerë: Atë Luigj 
Paliq, i cili martirizua në 
Janosh afër Gjakovës, 
për faktin se nuk pranoi 
të bëhej prift ortodoks, 
më 7 mars 1913 dhe dom 
Gjon Gazulli i cili qe një 
kundërshtar i vendosur i 
qeverisë së mbretit Zog, 
që diskriminonte zonat e 
Dukagjinit, të Pukës dhe 
të Mirditës, zona tërësisht 
katolike
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Analiza/Turqia varet ekonomikisht nga 
Gjermania, prandaj Erdogani “po luan me zjarrin”

Turqia është shumë më e varur ekonomikisht nga Gjermania se anasjelltas. Presidenti Erdogan luan me zjarrin, kur e shan Gjermaninë, sepse realisht 
Turqia është ajo që varet shumë nga ky vend

Demarkacioni përdoret si arsyetim për izolim apo shantazh të qytetarëve

Nga Christoph 
Hasselbach 

Zënkat e Erdoganit 
me gjemanët janë një 
shembull klasik i prerjes 
së degës ku je ulur! Shumë 
komentatorë thonë se 
Gjermania dhe i gjithë 
Bashkimi Evropian varen 
nga Turqia, sepse Turqia 
mund të rihapë rrugën 
për kalimin e refugjatëve. 
Por prej mbylljes së 
rrugëve në Ballkan, 
gjendja ka ndryshuar. Në 
anën tjetër, Turqia varet 
shumë ekonomikisht nga 
Evropa - në veçanti nga 
Gjermania. Gjermania 
është partneri më i 
rëndësishëm tregtar i 
Turqisë. Rreth 10% e të 
gjitha eksporteve turke 
në vlerë prej rreth 14 

miliardë eurosh, shiten 
në Gjermani. Në vendin 
e dytë është Britania e 
Madhe. Ndërsa shumë 
më larg, në vendin e 
tretë, është Iraku e 
pastaj vijnë vendet e 
Azisë lindore, të cilat 
Ankaraja i konsideron 
si zëvendësim të 
mundshëm për BE-
në. Turqia varet nga 
Gjermania në tregti 
më shumë se nga çdo 
vend tjetër. Turqia 
blen nga Gjermania 
mallra të koncerneve të 
specializuara, ndërsa 
Gjermania importon 
nga Turqia në radhë të 
parë tekstil, që është 
dega më e rëndësishme 
e këtij vendi, si dhe 
mallra ushqimore. 
Por Gjermania mund 

të gjejë pa problem 
furnizues të tjerë me 
këto mallra, sepse Kina 
dhe Bangladeshi janë 
eksportues shumë të 
mëdhenj të tekstilit. 
Dy të dhëna tregojnë 
shumë: Gjermania është 
për Turqinë partneri 
më i rëndësishëm 
tregtar, ndërsa Turqia 
për Gjermaninë është 
në vendin e 13! Një 
disbalancë tepër e madhe.

Turistët 
gjermanë nuk shkojnë 
në Turqi/Një Turqi ka 
gati 6000 fi rma gjermane. 
Asnjë vend tjetër nuk ka 
as përafërsisht kaq shumë 
përfaqësi ekonomike 
në Turqi, që ka lidhje 
edhe me numrin e madh 
të turqve që jetojnë 
në Gjermani. Turqia 

ka rregullisht deficite 
në bilancin tregtar me 
botën e jashtme, sepse 
ajo importon më shumë 
se sa eksporton. Këtë 
dallim ajo e kompenson 
përmes turizmit. Edhe 
në këtë degë gjermanët 
janë në vendin e parë. 
Në vitin 2016, gati 15 
% e turistëve në këtë 
vend kanë ardhur nga 
Gjermania.  Por gjatë 
vitit të kaluar ka rënë 
numri i turistëve për gati 
1/3. Tendenca e uljes së 
numrit të turistëve ka 
vazhduar, në veçanti për 
shkak të valës së sulmeve 
terroriste në Turqi. Në 
fillim të vitit turizmi ka 
shënuar rënie prej 58% 
dhe pritet që edhe këtë vit 
shumë turistë të mbeten 
larg Turqisë.

Investitorët e 
urrejnë pasigurinë/
Jo vetëm turizmi por 
e gjithë ekonomia 
turke po vuan pasojat 
e gjendjes. Në fi llim të 
këtij shekulli Turqia 
ka pasur një zhvillim 
ekonomik marramendës 
prej rreth 7% në vit, që 
ishte madje më shumë 
se Kina. Ndërsa tani, në 
tremujorin e fundit të 
vitit 2016, ka shënuar 
madje rënie ekonomike. 
Lira turke ka rënë prej 
tentativës së puçit për 30 
%, infl acioni aktualisht 
është rreth 9%, ndërsa 
papunësia mbi 10%. 
Pasiguria ekonomike ka 
të bëjë edhe me zhvillimet 
politike. Pas tentativës për 
puç ushtarak, presidenti 
Erdogan ka arrestuar 

apo larguar nga puna me 
dhjetëra mijëra njerëz 
dhe po sillet gjithnjë e më 
shumë si autokrat. Klima 
politike dhe ekonomike 
në vend kanë ndryshuar. 
Investitorët nuk duan të 
fusin para në një vend 
pa stabilitet politik, pa 
siguri juridike dhe pa 
mundësi planifi kimi. Nëse 
Turqia kërkon zgjidhjen 
e problemeve, atëherë 
Gjermania luan një rol 
vendimtar. Investitorët 
gjermanë nuk janë larguar 
nga Turqia ende, por 
nuk ka investime të reja. 
Ndërsa nëse Erdogani 
vazhdon me sharje 
dhe ofendime kundër 
Gjermanisë, atëherë 
shumë shpejt mund të 
pritet që investitorët të 
largohen nga Turqia.

Nga Augustin Palokaj

Pas vizitës së tij në 
Bruksel, presidenti i 
Kosovës, Hashim Thaçi, 
kryegarantuesi për heqjen 
e shpejtë të vizave tash 
e shtatë vjet, u kumtoi 
qytetarëve të Kosovës 
se Brukseli kërkon që të 
ratifi kohet Marrëveshja 
për demarkacionin e 
kufi rit me Malin e Zi dhe 
se, sapo kjo të ndodhë, 
do të hiqen vizat. Edhe 
kryeministri i Kosovës, 
Isa Mustafa, vazhdon ta 
përmendë “izolimin e 
qytetarëve” për të kritikuar 
kundërshtarët e ratifi kimit 
të kësaj marrëveshjeje. 
Për fat të keq, ata vërtet 
kanë të drejtë kur thonë 
se “pa ratifi kimin e 
kësaj marrëveshjeje nuk 
do të lëvizë çështja e 
liberalizimit të vizave”, 
por pjesa tjetër e porosisë, 
se sapo të ratifi kohet 
Marrëveshja do të bëhet 
liberalizimi, duhet marrë 
paksa me rezervë. Sepse 
ka edhe një kusht tjetër 
për të cilin mund të 
dalin pikëpyetje, e ai 
ka të bëj me rezultatet 
konkrete në luftën kundër 
korrupsionit dhe krimit 
të organizuar. Vërtet në 
BE pranojnë se përmes 
disa rasteve, sidomos 
akuzave ndaj Azem Sylës 
dhe Ukë Rugovës, Kosova 
ka dëshmuar se mund të 
ketë rezultate, por këtu 
ndonjë shtet anëtar mund 
të dalë dhe të kërkojë 
edhe më shumë. Nga 
ana tjetër, në disa qarqe 
diplomatike përmendet 
edhe krijimi i Asociacionit 
të komunave me shumicë 

serbe si një nga “detyrat 
e paplotësuara nga ana 
e Kosovës”, edhe pse kjo 
nuk është në mënyrë 
direkte e lidhur me 
liberalizimin e vizave. 
Sido që të jetë, një 
gjë është tash më se e 
sigurt; pa ratifi kimin e 
Marrëveshjes së kufi rit 
me Malin e Zi nuk mund 
të ketë liberalizim. Por 
edhe nëse kjo Marrëveshje 
ratifi kohet nuk ka garanci 
se liberalizimi do të 
ndodhë shpejt. Madje, 
as premtimet që japin 
personalitetet e larta si 
Fderica Mogherini, apo 
edhe Jean Claude Juncker, 
apo Donald Tusk, nuk 
duhet të kuptohen si 
garanci. Jo pse ata nuk 
janë seriozë apo fjala e 
tyre nuk ka peshë, por 
për shkak se ky është 
një proces në të cilin 
asnjëri nga këta tre nuk 
merr vetë vendimin i cili 
është në kompetenca të 
përbashkëta të vendeve 
anëtare dhe të Parlamentit 
Evropian. Natyrisht se 
gjasat nuk janë të vogla 
që të hiqen vizat nëse 
përmbushen kushtet, 
sepse këto ditë u mor 
vendimi për liberalizimin 
e vizave për Ukrainën, 
ndërsa disa javë më parë 
edhe për Gjeorgjinë. 
Por prapë duhet pasur 
kujdes, sepse në këtë 
proces nuk ka garanci. 
Është fatkeqësi pse 
ratifi kimi i Marrëveshjes 
me Malin e Zi u bë kusht 
dhe ndërkohë ky kusht 
e ka përçarë aq shumë 
skenën politike në Kosovë 
dhe e ka bërë popullin të 
ndihet i shantazhuar nga 

BE-ja në stilin “jepni tokë 
për liberazim vizash”. 
Ky është një kushtëzim i 
padrejtë, i panevojshëm 
dhe shumë i palogjikshëm, 
sepse fl itet për një territor 
i cili pak mund të ndikojë 
në kontrollin e lëvizjes 
së njerëzve, që është një 
kriter për të cilin në BE 
dhe shtete anëtare janë 
shumë të interesuar. 
I kujt është një livadh 
në bjeshkët e Rugovës 
vështirë që mund të jetë 
interes prioritar i dikujt në 
Berlin, Paris apo Bruksel.
Sa e sa herë kemi 
përmendur dhjetëra 
shembuj nga vetë shtetet e 
BE-së se sa të gjata dhe të 
komplikuara janë zgjidhjet 
e kontesteve kufi tare. Me 
rëndësi është që për këto 
konteste nuk ka kërcënime 
me dhunë dhe rrezik nga 
konfrontimet. Dhe BE-ja 
asnjëherë nuk përzihet në 
këtë. Madje as në rastin e 
Kosovës, si duket, nuk po 
përzihet BE-ja në dilemat 
se e kujt është cila pjesë 
e bjeshkës, por që të 
përmbyllet kjo çështje.
I tërë problemi është 
rritur për shkak të 
joprofesionalizmit, 
neglizhencës apo 
arrogancës së politikanëve 
të Kosovës, ose nga të 
tria këto së bashku. Ata 
kanë bërë një gjë dhe 
kanë fi lluar debatin dhe 
përpjekjet me komisione 
të ndryshme pasi e 
kanë bërë nënshkrimin. 
Kjo, edhe në rastet kur 
gjithçka mund të jetë 
ndoshta pikërisht ashtu 
siç thotë qeveria, krijon 
dyshime, sepse duket 
se çdo komision merr 

detyrën që të konfi rmojë 
se ajo që ka bërë Qeveria 
është në rregull. Sikur 
të kishte pasur debat 
para nënshkrimit, matje 
të territorit, komisione 
etj., ndoshta ngritja e 
tensioneve rreth kësaj 
çështjeje do të ishte 
evituar. Përfaqësuesit e 
Qeverisë kanë mundur 
të bëjnë edhe më shumë 
përpjekje që BE-në ta 
bindin se ky kusht është 
plotësuar, edhe pse nuk 
ka përfunduar procesi. 
Kanë mundur t’u japin 
dëshmi se ajo që kërkohet 
nga Kosova është e tepërt 
dhe nuk është kërkuar 
nga askush. Kanë mundur 
t’ua rikujtojnë se shumë 
shtete të tjera, që kanë 
liberalizim vizash, nuk 
e kanë të përfunduar 
çështjen e demarkacionit 
me shtetet fqinje dhe 
kjo për ta nuk ka qenë 
pengesë. Dhe për 
këtë nuk kanë nevojë 
të zbulojnë dëshmi, 
mjafton të përdorin vetë 
raportet e progresit të 
Komisionit Evropian, i 
cili konfi rmon se Mali i Zi 
me Kroacinë, Kroacia me 
Bosnjë e Hercegovinën 
dhe Serbinë, Bosnjë e 
Hercegovina me Kroacinë 
nuk e kanë të përfunduar 
shënimin e kufi rit. E 
këto shtete tash e sa vite 
janë në listën e bardhë të 
Schengenit dhe qytetarët 
e tyre nuk kanë nevojë për 
viza për të udhëtuar në 
vendet e Schengenit dhe 
të gjitha shteteve të tjera 
të BE-së pos Irlandës dhe 
Britanisë së Madhe. Sikur 
përfaqësuesit e Qeverisë 
së Kosovës, duke e 

përfshirë edhe presidentin 
Thaçi, të kishin bërë po 
aq përpjekje për ta bindur 
Brukselin se ratifi kimi në 
Kuvend i Marrëveshjes 
për kufi rin me Malin e Zi 
nuk mund të jetë kusht 
për liberalizim vizash, as 
sa punojnë për ta bindur 
opozitën dhe disa deputetë 
të pozitës që ta votojnë 
këtë ratifi kim, ndoshta do 
të tejkalohej kjo pengesë. 
Ende në Bruksel askush 
nuk ka dhënë një përgjigje 
të drejtë, të kuptueshme, 
logjike dhe të sinqertë, 
se pse tash ky kusht për 
Kosovën. Por kanë thënë 
se „Vetë Qeveria e Kosovës 
është pajtuar me këtë 
kusht“. Te çështja e kufi rit 
me Malin e Zi kushti 
nga udhërrëfyesi, nga 
blloku që ka të bëjë me 
menaxhimin e “Kufi rit/
linjës administrative“ nuk 
ka qenë fi llimisht që të 
ratifi kohet Marrëveshja 
për demarkacionin, por 
ka qenë më shumë që 
Kosova të dëshmojë se nga 
ana e saj i ka ndërmarrë 
të gjitha përpjekjet. Në 
udhërrëfyes shkruan se 
Kosova duhet “të bëjë 
përpjekje të kompletojë, 
në mënyrë të koordinuar 
me palën tjetër, 
shënimin e kufi rit/linjës 
administrative me Malin 
e Zi”. Kjo, po të kishte 
gatishmëri për heqjen e 
vizave pa shfrytëzimin e 
këtij kushti për të forcuar 
kushtëzimin, do të mundë 
të konsiderohej si kusht 
i plotësuar, sepse Kosova 
vërtet ka bërë përpjekje, 
të cilat edhe në këto 
momente po vazhdojnë, që 
të kompletoj këtë çështje. 

Dhe, siç e dinë shumë mirë 
në Bruksel dhe çdo kund 
në Evropë, as përpjekjet 
maksimale nganjëherë nuk 
mjaftojnë për të zgjidhur 
disa mospajtime mes 
shteteve edhe kur ato janë 
shtete mike.
Por tash kërkohet edhe 
ratifi kimi në Kuvend. Në 
këtë debat të tensionuar 
përdoren edhe argumente 
të çuditshme. Për shembull, 
ministri i Jashtëm, Enver 
Hoxhaj, thotë se “me këtë 
territor Kosovën e kanë 
njohur 114 shtete!”. Sikur 
të gjitha këto shtete që e 
kanë njohur Kosovën të 
kenë kërkuar dëshmi se sa 
metra katrorë ka territori i 
Kosovës. Me çfarë territori 
atëherë i kanë njohur 
Kroacinë e Slloveninë, 
të cilat kanë probleme 
shumë më të mëdha 
kufi tare sesa Kosova e 
Mali i Zi. Kryeministri 
Mustafa thotë se 
“Ratifi kimi i Marrëveshjes 
forcon sovranitetin e 
Kosovës!”. Prapë edhe kjo 
krijon pyetjen se a mos 
nuk e kanë të dyshimtë 
sovranitetin shtetet si 
Kroacia, Sllovenia dhe 
Mali i Zi. Apo deri dje edhe 
Holanda dhe Belgjika, 
sepse nuk e kishin të 
zgjidhur një mospajtim për 
një breg në lumin Maas. 
Është e habitshme se si në 
Kosovë i tërë debati bëhet 
vetëm rreth asaj se a humb 
apo jo Kosova tokë e jo pse 
u lejua që ratifi kimi i kësaj 
Marrëveshje të bëhet kusht 
për liberalizim vizash dhe 
të shndërrohet kjo çështje 
vërtet në një arsye për 
izolim apo për shantazh 
edhe të qytetarëve.
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Çmimet i ushqimeve dhe 
gazit për ngrohje çojnë 
infl acionin e shkurtit në 2.2 %
Rritja e përgjithshme çmimeve në muajin shkurt kaloi objektivin 
e poshtëm të Bankës së Shqipërisë duke shënuar 2,2 për qind 
rritje, të ndikuara nga çmimet më të larta të gazit për ngrohje 
dhe ato të ushqimeve. Sipas të dhënave të INSTAT ndikimi i 
grupeve kryesore në ndryshimin vjetor të indeksit të çmimeve 
të konsumit. Rritja vjetore e çmimeve në muajin shkurt është 
ndikuar kryesisht nga grupi “Ushqime dhe pije joalkoolike” 
me +1,57 pikë përqindje. Çmimet e grupit “Transporti” kanë 
kontribuar me +0,20 pikë përqindje. Çmimet e grupit “Mallra 
dhe shërbime të ndryshme” kanë kontribuar me +0,14 pikë 
përqindje. Çmimet e grupit “Qira, ujë, lëndë djegëse dhe energji” 
me +0,12 pikë përqindje. Çmimet e grupit “Argëtim e kulturë” 
kanë kontribuar me +0,07 pikë përqindje.
Çmimet e grupeve “Pije alkoolike dhe duhan” dhe “Shërbimi 
arsimor” kanë kontribuar secili me nga +0,02 pikë përqindje. 
Çmimet e grupeve “Shëndeti” dhe “Hotele, kafene dhe 
restorante” kanë kontribuar secili me nga +0,01 pikë përqindje. 
Çmimet e grupit “Veshje dhe këpucë” kanë kontribuar me 
-0,02 pikë përqindje. Krahasuar me muajin Shkurt 2016, rritja 
më e madhe e çmimeve vërehet në grupin “Ushqime dhe pije 
joalkoolike” me 3,9 %, pasuar nga grupet “Transporti” me 3,2 
%, “Mallra dhe shërbime të ndryshme” me 3,0 %, “Argëtim dhe 
kulturë” me 2,8 %, “Shërbimi arsimor” me 0,7 %, etj. Brenda 
grupit të ushqimeve çmimet e nëngrupit “zarzavate përfshirë 
patatet“ u rriten me 12,9 %, pasuar nga nëngrupet “fruta” me 6,1 
%, “sheqer, reçelra e ëmbëlsira” me 6,4 %, “qumësht, djathë e 
vezë” me 6,0 %, etj. Nga ana tjeter çmimet e nëngrupit “vajra dhe 
yndyrna” u ulën me 1,6 %. Ndryshimi mujor i indeksit është +0,5 
%. Krahasuar me muajin Janar 2017 rritja më e madhe mujore 
e çmimeve vërehet në grupin “Ushqime dhe pije jo alkoolike” 
me 1,5 %. Ulja më e madhe mujore e çmimeve vërehet në grupin 
“Veshje dhe këpucë” me -2,3 %.

Sot, në 8 Mars Ditën e Gruas, 
Drejtori i Inspektoriatit të 
Punës, Dritan Ylli, bëri një 
vizitë në një ndërmarrje fason, 
e cila drejtohet nga dy gra 
sipërmarrëse dhe të gjithë 
punonjëset i ka gra. Gjatë kësaj 
vizite, Kreu i Inspektoriatit 
së bashku me stafi n e tij, 
shpërndanë për gratë punonjëse 
kartolinën e të drejtave në 
vendin e punës, ku kishtë të 
përmbledhura të drejtat kryesore 
që duhet të kenë punonjëset.
Pasi takoi dhe uroi gratë 
punonjëse në këtë ndërmarrje, 
Drejtori i Inspektoriatit, Dritan 
Ylli shprehu kënaqësinë që në 

ditën e 8 Marsit ndodhej në një 
ndërmarrje, që drejtohet nga 
dy gra sipërmarrëse, të cilat 
kishin krijuar kushte mjaft 
të mira pune për gratë e tjera 
punonjëse. “Duke parë kujdesin 
se si I trajtojnë punonjëset, dy 
gratë sipërmarrëse, duket qartë 
se kemi më shumë nevojë që 
të fuqizojmë rolin e gruas në 
sipërmarrje”, u shpreh z.Ylli. 
Duke vijuar më tej, Kreu 
Inspektoriatit të Punës tha 
se 8 Marsi është një ditë që 
ka ardhur nga një protestë 
e bërë përpara më shumë 
se një shekulli nga një grup 
punonjësesh që kërkonin më 

shumë të drejta në punë. Ndaj, 
tha z.Ylli “sot duhet ti themi 
grave gëzuar për ato të drejta 
të fi tuara gjatë viteve dhe të 
ankohemi e të ngremë më 
shumë zërin për ato të drejta 
të paplotësuara, si në vendin e 
punës, ashtu dhe në jetë.
Ai theksoi se Inspektoriati Punës 
ka prioritet çdo ditë mbrojtjen 
e të drejtave të grave në vendet 
e punës dhe duke ju referuar 
shifrave, shprehu kënaqësinë që 
në këtë vit ka 700 gra më pak në 
punë të zezë, sikurse ka 43 për 
qind më shumë gra të pajisura 
me kontrata të rregullta punë, ku 
garantohen të drejtat e tyre.

8 Marsi, Inspektoriati i 
Punës shpërndan kartolinë 

me të drejtat në vendin e 
punës për gratë punonjëse

Drejtori Inspektoriatit Dritan Ylli: Gëzuar 8 Marsin…Por me të 
drejtat që ju takojnë. Sot, duhet ti themi grave Gëzuar për ato të drejta 

që keni fi tuar dhe ankohuni më shumë për të drejtat e paplotësuara

Organizata Ndërkombëtare e 
punës në ditën ndërkombëtare 
të femrave, ka publikuar një 
raport me titull: Drejt një të 
ardhme më të mirë për femrat 
dhe punën. Raporti është 
përpiluar në formën e një 
ankete, në bashkëpunim me 
Gallup. Të pyetur se çfarë do 
të zgjidhnin për të bërë, 25% e 
femrave shqiptare deklarojnë 
se do të donin një punë me 
pagesë, 12% deklarojnë se 
do të donin të qëndronin në 
shtëpi, 61% deklarojnë të 
dyja, dhe 2% refuzojnë t̀ i 
përgjigjen pyetjes. Ato që 
duan të punojnë, pra që nuk 
duan të qëndrojnë në shtëpi, 
variojnë në bazë të moshës. 
Për femrat e moshës nga 15 
deri në 20%, përqindja e atyre 
që duan të punojnë fiksohet 
në 32%, ndërsa për femrat 
mbi 30 vjeç, norma zbret në 
23%.  Norma zbret edhe më 
shumë për femrat shqiptare 
të cilat kanë një arsim fillor. 
Të rejat që duan të qëndrojnë 
në shtëpi ndërkohë janë vetëm 
2%, ndërkohë që për mbi 30 
vjeçaret norma fiksohet në 
16%. Kur janë meshkujt ata që 
pyeten se si do ta dëshironin 
jetën e femrave në familjen e 
tyre, situata ndryshon sërish. 
Ndërkohë që vetëm 12% e 
femrave deklarojnë se do të 
preferonin të qëndronin në 
shtëpi, pra të mos punonin, për 
meshkujt kjo normë ngjitet në 
20%. Pra, një në pesë meshkuj 
shqiptar nuk do të donte që 
femrat në familjen e tyre të 

Si i shohim femrat në punë? – ILO: Një në 
5 meshkuj shqiptarë i duan në shtëpi, jo në punë

punonin, por të qëndronin në 
shtëpi. Raporti i Organizatës 
Ndërkombëtare të Punës, 
tregon se, vetëm një në katër 
femra shqiptare do të donte të 
bënte një punë dhe të paguhej 
nga kjo punë. Raporti është 
i njëjtë edhe te meshkujt, 
pra se ç̀ kërkojnë meshkujt 
për femrat. Në Maqedoni, 
Mali të Zi, Serbi dhe Bosnje 
Hercegovinë, norma e femrave 
që kërkojnë të punojnë, dhe e 
sidomos ajo e meshkujve që 
duan që femrat në familjet 
e tyre të punojnë, ngjitet 

në mbi 30%, në disa raste 
edhe në 50%, ndërkohë që 
ato që kërkojnë të qëndrojnë 
në shtëpi janë në përqindje 
mjaft të vogël. Përjashtim 
të vetëm bën Kosova, ku 
vetëm 19% e femrave duan të 
punojnë. Tendenca e femrave 
është  thuajse e njëjtë në 
nivel global, por diferencën e 
bëjnë përgjigjet e meshkujve, 
pasi në këtë pikë në vende 
të ndryshme ka përqindje 
të ndryshme, çka nënvizon 
mentalitetin dhe atë se sa të 
diskriminuara janë femrat.
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Për të katërtin vit radhazi, 
Parisi kryeson sërish listën e 
qyteteve më të mira në botë 
për të studiuar. Por cilët janë 
ata faktorë që e shndërrojnë 
një qytet në destinacionin e 
shumëkërkuar nga një numër 
i madh studentësh. Sipas një 
studimi të kryer nga organizata 
e rankimit të universiteteve “QS 
Best Student Cities”, qytetet më 
të kërkuara nga studentët ishin 
ato që kishin një apo në rastin 
më të mirë disa nga faktorët e 
mëposhtëm: Numrin më të lartë 
të universiteteve;
Cilësinë e mësimdhënies; 
Madhësinë e tyre; 
Shumëllojshmërinë e studentëve 
nga shtete të ndryshme; Turizmin 
që të ofron ky qytet; Tarifa të 
ulëta shkollimi; Nivel të lartë 
të punësimit dhe nivelin e 
përballueshëm i jetesës. Parisi 
ka 18 universitete dhe në këtë 
pikë, atij ia kalon me vetëm një 
universitet më shumë Londra, por 
gjithsesi kjo e fundit nuk mban 
vendin e parë në këtë renditje. 
Edhe pse Parisi konsiderohet 
si një prej vendeve, ku niveli i 
jetesës është shumë i shtrenjtë, 
(ai renditet si qyteti i 25 më i 
shtrenjtë në botë), një gjë e tillë 
kompensohet nga tarifat shumë 

të ulëta të studimit, ndër më 
të ulëtat krahasuar me shumë 
qytete të tjera. Melburni/I 
dyti renditet qyteti me diell i 
Melburnit. Një numër i madh 
studentësh e zgjedhin Melburnin 
si destinacionin e tyre për 
të studiuar, sepse aty niveli i 
papunësisë është shumë i ulët 
dhe gjithkush prej tyre shpreson 
se mund të gjejë një punë shumë 
lehtësisht si gjatë periudhës 
së studimeve, ashtu edhe pas 
diplomimit. Ai renditet i dyti 
sepse është edhe një prej qyteteve 
me klimën më të preferuar.
Tokio/Vitin e kaluar, Tokio 
u rendit i shtati ndër 10 
universitetet më të preferuara 
nga studentët, ndërsa këtë viti ai 
është ngjitur në renditje, duke 
dalë i treti, ndërsa në kontinentin 
aziatik, ai renditet i pari. Këtu 
ndodhen 13 universitete të cilat 
të ofrojnë mundësi të shumta 
zgjedhje. Ky qytet renditet edhe si 
një prej qyteteve më të vizituara. 
Tokio është edhe qendra 
fi nanciare e botës, gjë kjo që 
nënkupton s[e studentëve mund 
t’u jepen mundësi të shumta 
profesionale pas diplomimit. 
Sidnei/Sidnei renditet me vetëm 
3 pikë më pak poshtë Tokios. Ai 
nuk ka po të njëjtin numër të 

lartë universitetesh me Tokion, 
por mban vendin e katërt në 
këtë renditje, sepse është një 
nga qytetet më të preferuara 
jo vetëm të studentëve, por 
edhe të shumë grupmoshave të 
tjera. Ai konsiderohet edhe një 
prej qyteteve më të mira për të 
jetuar, për shkak të klimës me 
diell, aktiviteteve të ndryshme 
kulturore dhe plazheve të 
shumëllojshme. Londra/Mbase 
të shumtë mund të jenë ata që 
janë befasuar nga renditja e 
Londrës në vend të pestë. Gjatë 
2014, ajo renditej e dyta, ndërsa 
sivjet ra 3 vende më poshtë. Për sa 
u përket numrit të universiteteve, 
ai mban vendin e parë me 19 
universitete, dy prej të cilëve janë 
në dhjetëshen e universiteteve 
më të mira në botë. Londra është 
zgjedhja e shumë studentëve, 
sepse ajo konsiderohet edhe si 
qyteti i kulturave të ndryshme. 
Por kostoja shumë e lartë e 
jetesës si dhe tarifat e larta të 
universiteteve e bëjnë atë të 
papërballueshme nga shumë 
studentë. Singapori/Edhe 
Singapori është një nga vendet 
më të vizituara në botë dhe 
gjithashtu zgjidhet edhe nga 
shumë studentë, sepse këtu niveli 
i sigurisë dhe ai i punësimit të 

të rinjve është shumë i lartë. 
Montreali/Ky qytet kanadez 
mban vendin e shtatë në këtë 
renditje. Ai është zgjedhja e 
shumë studentëve sepse këtu 
niveli i papunësisë është shumë i 
ulët.
Hong Kongu/Hong Kongu 
dallohet për nivelin e lartë të 
mësimdhënies së universiteteve 
që ka, por ai çalon në koston 
shumë të lartë të jetesës. 
Berlini/Berlini është qyteti 
i fundit europian i renditur 
në këtë listë dhe i 9-i ndër 10 
destinacionet e zgjedhura nga 
studentët sipas rankimit të QS-
së. Ai është zgjedhja e shumë 
studentëve, sepse vitet e fundit 
po shndërrohet në qendrën e 
dizajnit, modës, muzikës duke 
konkurruar fuqishëm me rivalë 
të tillë si Nju Jorku dhe Londra. 
Seuli/Në këtë renditje, Seuli 
pozicionohet i dhjeti dhe mban 
këtë pozicion si pasojë e numrit 
të ulët të papunësisë dhe nivelit 
të lartë të mësimdhënies në 
universitetet e tij. Nga 14 
universitetet që ai ka, disa 
prej tyre renditen ndër vendet 
e parë në botë, ku mund të 
përmendim Universitetin 
Ndërkombëtar të Seulit, që 
mban vendin e 36 në botë.

Këshilli i Mbikëqyrjes në 
Bankën e Shqipërisë në 
një mbledhje të fundit ka 
ndryshuar Rregulloren për 
mjaftueshmerinë e kapitalit. 
Ndryshimet e reja marrin 
në konsideratë raportime 
te  hollësishme të bankave 
në lidhje me shpenzimet 
që bëjnë për pagat dhe 
bonuset. Sipas rregullores 
së re bankat do të japin 
informacion përmbledhës 
mbi mënyrën se si subjektet 
e grupit bankar lidhin 
përformancën me nivelin e 
pagave dhe shpërblimeve, që 
përfshin: Matësit kryesorë të 
performancës për subjektet 
përbërëse të grupit, për linjat 
kryesore të biznesit dhe për 
punonjësit; masën (në %) e 
shpërblimit individual që 
varet nga performanca e 
përgjithshme e subjekteve 
të grupit bankar dhe 
performanca individuale e 
çdo punonjësi. Gjithashtu 
Banka e Shqipërisë ka 
përcaktuar  masat që 
ndërmerren për të përshtatur 
politikat e shpërblimit, 
në rastet e performancës 
financiare negative. Bankat 
do të raportojnë informacion 
përmbledhës mbi mënyrën 
se si lidhen objektivat dhe 
performanca në periudhën 
afatgjatë, me nivelin e 

pagave dhe shpërblimeve. 
Gjithashtu do të raportojnë 
informacion mbi format e 
ndryshme të elementit të 
ndryshueshëm të shpërblimit 
që përdoren dhe arsyen e 
përdorimit të tyre dhe një 
përshkrim nëse ky element i 
ndryshueshëm i shpërblimit 
ndryshon për punonjës apo 
grup punonjësish të caktuar, 
një përshkrim të faktorëve 
që përcaktojnë kombinimin e 
shpërblimit të ndryshueshëm 
dhe rëndësinë e secilit prej 
tyre. Me këtë rregullore 
bankat janë të detyruara të 
raportojnë numrin e takimeve 
të mbajtura nga struktura 
përgjegjëse për përcaktimin 
e pagave dhe shpërblimeve 
gjatë vitit financiar dhe 
nivelin i pagesës së anëtarëve 
të kësaj strukture. Shumat 
vjetore të agreguara të 
pagesave dhe shpërblimeve 
për këshillin drejtues ose 
organet drejtuese dhe 
drejtuesit ekzekutivë si 
dhe format e shpërblimit të 
tyre, duke argumentuar dhe 
shpjeguar përputhshmërinë 
e këtyre pagesave me 
politikat e administrimit të 
rrezikut, profilin e rrezikut të 
përcaktuar sipas objektivave 
afatgjatë të grupit bankar. 
Bankat duhet bëjnë një 
përshkrim të qëllimit të 

Pagat dhe shpërblimet e bankiereve do 
të kontrollohen nga Banka e Shqipërisë

Këshilli i Mbikëqyrjes në Bankën e Shqipërisë në një mbledhje të fundit ka ndryshuar Rregulloren për mjaftueshmerinë e kapitalit. 
Ndryshimet e reja marrin në konsideratë raportime te  hollësishme të bankave në lidhje me shpenzimet që bëjnë për pagat dhe bonuset

politikave të shpërblimit të 
grupit bankar (për shembull 
sipas linjave të biznesit) dhe  
një përshkrim për kategorinë 
e punonjësve që ndërmarrin 
rrezik në detyrat që kryejnë, 
si dhe drejtuesit ekzekutivë, 
duke përfshirë dhe numrin e 
punonjësve në secilin grup. 
Informacion kërkohet edhe 
në lidhje me hart imin dhe 
strukturimin e procesit të 
përcaktimit të pagave dhe 
shpërblimeve që përfshin; 
objektivat e politikave të 

shpërblimit;  rishikimin e 
politikave të shpërblimit 
g jatë vitit të kaluar (nëse ka), 
shoqëruar me një përshkrim 
të ndryshimeve që janë bërë;  
procedurën e ndjekur nga 
subjektet e grupit bankar 
për të siguruar se politikat 
e shpërblimit të punonjësve 
që ndërmarrin rrezik në 
detyrat që kryejnë, dallojnë 
nga pjesa tjetër e punonjësve 
të grupit.  informacion 
përmbledhës mbi procedurat 
e subjekteve të grupit 

bankar për vlerësimin e 
ndikimit të rrezikut aktual 
dhe rrezikut ex-ante në 
përcaktimin e pagave dhe 
shpërblimeve, që përfshin:  
rreziqet që subjektet marrin 
në konsideratë gjatë procesit 
të zbatimit të masës së 
shpërblimit;  masat kryesore 
të përdorura për të vlerësuar 
rreziqet, përfshirë këtu dhe 
rreziqet e vështira për t’u 
matur, si dhe ndikimin e 
tyre në politikat e pagave dhe 
shpërblimeve.

Aeroporti i 
Rinasit, 2.2 milionë 

pasagjerë për 
vitin 2016 – Ja 

12 destinacionet 
kryesore

Aeroporti “Nënë Tereza” 
gjatë vitit 2016 kaloi shifrën 
e 2 milionë pasagjerëve, për 
herë të parë në historinë e tij. 
Sipas të dhënave nga “Anna 
Aero” dhe” OAG”, trafi ku i 
aeroportit u rrit me 9.9 për 
qind krahasuar me shifrën e 
1.99 milionë pasagjerëve të një 
viti më parë. Shifrat për 2016 
arritën kështu në 2.2 milionë 
pasagjerë, ndikuar shumë nga 
rritjet në udhëtime gjatë fundit 
të vitit, trend i cili ka vazhduar 
edhe në 2017, me një rritje prej 
28.6%.

Lista me qytetet më të mira në botë për të studiuar
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 DOSSIER
Përvoja e së kaluarës dhe e ardhmja

Siguria publike dhe 
xhandarmëria në Shqipëri

Nga Veli HAKLAJ 
(Vijon nga numri ikaluar)

III-MODELI I 
KARABINIERISË 
ITALIANE

1-Pak histori
Arma e Karabinierisë Italiane 
është krijuar në qershor të 
vitit 1814, nga Mbreti Viktor 
Emanuele I, prandaj në Itali 
quhet edhe Arma e Mbretit.
Kjo forcë ka qenë e inkuadruar 
deri në vitin 2000 brenda 
forcave armate ushtarake 
italiane me varësi nga Shefi 
i Shtabit të Përgjithshëm 
të ushtrisë dhe Ministri i 
Mbrojtjes me kompetencat e 
policisë ushtarake.
Më 31 mars 2000, parlamenti 
italian vendosi që Arma e 
Karabinierisë të ndahet nga 
ushtria dhe të funksionoje si 
armë në vete me kompetenca 
militare dhe policore, duke 
patur varësi dyfishe:
për kompetencat ushtarake 
si polici militare dhe si forcë 
shoqëruese, mbështetëse në 
misionet e paqes në botë ka 
varësi nga ministri i Mbrojtjes, 
përmes shefit të Shtabit të 
Ushtrisë;
kurse për kompetencat 
policore ka varësi nga ministri 
i Brendshëm.

2-Funksionet dhe 
organizimi i Karabinierisë
Arma e Karabinierisë ushtron 
funksione si:
Polici militare, ushtarake me 
misione ushtarake paqeje 
nëpër botë, si dhe ruajtjen 
e objekteve të sigurisë së 
lartë (ambasadat, objektet e 
qeverisë dhe të presidencës 
etj.);
Polici për ruajtjen e rendit dhe 
sigurisë publike;
Polici  gjyqësore, me të gjitha 
atributet e policisë gjyqësore;
Arma e Karabinierisë ka 
kompetenca lëndore për të 
gjitha figura e krimit që ka 
edhe Policia e Shtetit (krimin 
e organizuar, trafikun e 
drogës, trafikun e armëve, 
antiterrorin, krimet e rënda, 
krimet e lehta etj.)
Duhet theksuar se Arma e 
Karabinierisë ka shtrirje më të 
madhe territoriale se sa Policia 
e Shtetit, pasi kjo mbulon edhe 
fshatrat duke vendosur nga 
një postë karabinierësh në çdo 
fshat apo lagje, ndërsa Policia 
ka kompetenca territoriale 
vetëm në qendrat urbane 
(qytete).
Komandanti i Karabinierisë 
emërohet ose shkarkohet, me 
pëlqimin dhe propozimin e 
ministrit të Mbrojtjes, nga 
Këshilli i Ministrave dhe 
me dekret të Presidentit të 
Republikës. Komandanti 
duhet të jetë pjesë e Armës së 
Karabinierisë.
Arma e Karabinierisë është 
strukturuar në Komandën 
Qendrore, gjeneral-komanda, 
regjional-komanda dhe 
stacione lokale karabinierie.
Regjioni përfshin disa qytete, 

ndërsa komanda lokale 
përfshin qytetin, qendrën 
administrative, e cila ka edhe 
stacionet e lagjeve të qytetit 
dhe të fshatrave.

3-Disa pika të forta 
Mbulimi njëqind për qind 
i territorit i jep më shumë 
forcë dhe autoritet Armës së 
Karabinierisë.
Ushtrimi i të gjitha 
funksioneve policore dhe 
hetimore kundër krimit.
Ruajtja e rendit dhe e sigurisë 
publike në të gjitha nivelet.
Arsimimi dhe niveli akademik 
i punonjësve, sipas hierarkisë 
ushtarake.
Inkuadrimi në këtë forcë 
policore i grupeve të posaçme 
të hetimit shkencor, siç janë 
RIS, ROS etj.

4-Disa pika të dobëta 
Sipas analizave të bëra nga 
ekspertë italianë të sigurisë, 
Arma e Karabinierisë ka shumë 
pak pika të dobëta, ku veçojnë:
shteti italian i paguan gjoba 
vjetore KE-së nga 20 milion 
euro, sepse nuk pranon ta 
shkrijë Armën e Karabinierisë 
(kjo sipas një direktive të KE-
së).
varësinë dyfishe.
Sipas ekspertëve të sigurisë 
italiane, Arma e Karabinierisë 
duhet të ketë në përbërje të 
saj edhe Policinë e Shtetit 
dhe të varet nga Ministri i 
Brendshëm, duke ia hequr 
kompetencat militare të 
Policisë Ushtarake, duke 
e shndërruar në strukturë 
policore jo ushtarake.

IV-SUPRIMIMI I FORCAVE 
TË XHANDARMËRISË NË 
DISA VENDE TË EUROPËS

1-Xhandarmëria Federale 
Austriake
Kur u krijua në fillimet e 
shekullit 19, Xhandarmëria 
Federale Austriake u organizua 
sipas modelit francez. 
Sipas këtij modeli ajo ishte 
nën drejtimin e Ministrisë 
së Mbrojtjes dhe ishte 
zyrtarisht pjesë e forcave të 
armatosura të Perandorisë 
Austro-Hungareze. Brenda 
sistemit të sigurisë së 
brendshme, po sipas modelit 

francez, Xhandarmëria ishte 
përgjegjëse për zonat rurale, ku 
kryente të gjitha funksionet e 
një agjencie të zbatimit të ligjit, 
të cilat në qytete kryheshin 
nga Policia Federale. Por, 
ndryshe nga xhandarmëritë e 
tjera europiane, ajo austriake 
u transferua nën kontrollin 
ekskluziv të Ministrisë së 
Brendshme në fundin e 
shekullit 19, që do të thoshte 
humbje e statusit ushtarak 
si dhe shkëputje e të gjitha 
lidhjeve me ushtrinë e rregullt. 
Praktikisht, ajo u demilitarizua 
shumë më shpejt se homologet 
e saj europiane, duke ruajtur, 
deri në një farë mase, 
organizimin strukturor si dhe 
përdorimin e disa prej armëve 
të lehta të këmbësorisë.
Në vitin 2002, u iniciua 
reforma më e madhe në 
sektorin e sigurisë në Austri, 
që pas Luftës së Dytë Botërore. 
Qëllimi kryesor i saj ishte 
përmirësimi i efektivitetit të 
policisë austriake në luftën 
kundër krimit. Pjesë e kësaj 
iniciative ishte edhe bashkimi/
shkrijra e xhandarmërisë me 
Policinë Federale. Kjo vetëm 
me qëllim që të thjeshtonin 
sistemin e sigurisë së 
brendshme, të shmangeshin 
dublimet në struktura të 
sigurisë si dhe të shtohej 
prezenca e policisë në rrugë.
Të paktën zyrtarisht, qëllimi 
i këtij bashkimi/shkrirje 
ishte forcimi i kapaciteteve 
të veprimit të policisë. 
Megjithëse bashkimi i tyre u 
vlerësua i suksesshëm, nuk 
kanë munguar shqetësimet, 
kryesisht në lidhje me 
centralizimin e sistemit të 
sigurisë në vend, një farë 
“militarizimi” të policisë, si 
dhe dominimi i një disipline 
strikte dhe i parimit të “bindjes 
së verbër” ndaj eprorëve.
 
2-Xhandarmëria Belge
Zhvillime thuajse të njëjta, si 
në Austri, ndodhen edhe në 
Belgjikë, ku xhandarmëria 
u shpërbë dhe u bashkua 
me policinë. Xhandarmëria 
belge ishte një fotokopje 
tjetër e asaj franceze. Si ajo 
franceze, xhandarmëria belge 
gëzonte status ushtarak, 
e organizuar në radhët e 

ushtrisë, ishte nën kontrollin 
e Ministrisë së Mbrojtjes 
dhe konsiderohej pjesë e 
forcave të armatosura belge.  
Ndryshe nga sistemi francez 
i sigurisë së brendshme, në 
sistemin belg operonin tre 
agjenci: xhandarmëria e 
cila funksiononte në nivel 
kombëtar, policia bashkiake 
ne juridiksion lokal dhe policia 
gjyqësore përgjegjëse për 
hetimet kriminale.
Në vitet 90, Xhandarmëria 
belge ju nënshtrua procesit 
të demilitarizimit, që çoi 
në shpërndarjen e saj. 
Ndryshimet u iniciuan gjatë 
viteve ‘80, ku Belgjika u 
përball me rritjen e kërcënimit 
nga terrorizmi i brendshëm 
dhe kriminaliteti në rritje, 
ndërsa agjencitë e zbatimit të 
ligjit në vend u konsideruan si 
jo efektive për t’ju përgjigjur 
këtyre sfidave, përveç të 
tjerave, edhe për shkak të një 
rivaliteti “të pashëndetshëm” 
ndërmjet tyre. Në sajë të 
marrëveshjeve të finalizuara 
(Accords de la Pentecôte) 
partitë politike në pushtet 
vendosën që të riparonin këto 
mangësi, me qëllim forcimin 
e bashkëpunimit ndërmjet tre 
agjencive të zbatimit të ligjit. 
Xhandarmërisë iu hoq statusi 
ushtarak dhe u transferua nën 
Ministrinë e Brendshme. Pak 
vite më vonë, Xhandarmëria u 
shpërbë krejtësisht. U krijua 
një sistem i ri i sigurisë së 
brendshme, në kuadër të të 
cilit Xhandarmëria u bashkua 
me ish-policinë gjyqësor dhe 
u krijua një forcë e re policor 
krejtësisht civile, Policia 
Federale.

***

Rastet e Belgjikës dhe Austrisë 
tregojnë se sapo të arrihet një 
dakordësi për të hequr statusin 
ushtarak të Xhandarmërisë, 
hapi drejt shpërbërjes së 
saj është shumë i thjeshtë. 
Megjithse kushtet në të cilat të 
dy xhandarmëritë u shpërbënë 
ishin të ndryshme apo edhe 
koha kur ndodhi ishte e 
ndryshme, në të dy rastet 
reflektohet i njëjti progresion, 
pra drejt demilitarizimit të 
sigurisë së brendshme. 
Në të dy rastet, ndonëse 
shpërbërja e xhandarmërisë 
çoi në centralizimin e sistemit 
të sigurisë së brendshme, 
kjo asnjëherë nuk është e 
domosdoshme. Në Austri 
vazhdon të jetë prezent 
shqetësimi se shkrirja e 
xhandarmërisë dhe bashkimi 
i saj me policinë ka passjellë 
mbicentralizim të sistemit të 
sigurisë së brendshme. Në 
rastin e Belgjikës, ndryshe 
nga Austria, sistemi i ri i 
një policie të integruar, të 
paktën parimisht, duket më i 
decentralizuar.
 

3-Cila është perspektiva e 
kësaj strukture, në vendet 
që e kanë?
Nëse i referohemi trajektores 
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së zhvillimeve, vlerave të 
paqarta që xhandarmëritë 
përfaqësojnë në sistemin e 
sigurisë së brendshme, si dhe 
tendencës drejt demilitarizimit 
të sigurisë së brendshme, fundi 
logjik i zhvillimeve duket se do 
të jetë heqja e statusit ushtarak 
të këtyre forcave policore. 
Sigurisht, kjo do të kërkojë 
një kohë të gjatë, sidomos në 
vende si Franca dhe Italia (për 
Armën e Karabinierisë), por 
dhe në Spanjë, pasi statusi 
ushtarak i xhandarmërisë në 
këto vende duket se ka një 
legjitimitet me bazë të gjerë, 
si dhe për shkak të karakterit 
historik të funksionimit të 
këtyre strukturave.
Siç tregojnë eksperienca e 
Austrisë dhe Belgjikës, sapo 
të hiqet statusi ushtarak i 
xhandarmërisë, rezultati më i 
mundshëm është shpërbërja 
e saj në një kohë të afërt dhe 
bashkimi i saj me policinë 
civile. 
Ndërsa perspektiva afatgjatë 
për xhandarmërinë si forcë 
policore me status ushtarak 
për sigurinë e brendshme është 
mjaft e dobët, nga ana tjetër 
arrihet në përfundimin se 
agjenci të tilla si xhandarmëria 
do të ruajnë por dhe do 
forcojnë rolin e tyre në 
kontekstin e operacioneve 
ndërkombëtare të paqes.

V-PROJEKTI SHQIPTAR 
I XHANDARMËRISË – 
VËSHTRIM KRAHASUES

Disa nga pikat e forta dhe 
pikat e dobëta të këtij 
projekti.
Në studimet për sigurinë, 
ndërsa ushtria e rregullt dhe 
policia (civile) konsiderohen 
si elementët themelorë të 
aparatit shtrëngues të zbatimit 
të ligjit në një vend, një 
argument i tillë për forcat e 
tipit xhandarmëri më shumë 
kontestohet. 
Në shumicën e rasteve, 
organizimet e tipit 
xhandarmëri shihen si 
institucione anakronike që 
përfaqësojnë militarizimin e 
sigurisë së brendshme. Nga 
kjo pikëpamje mbizotëron 
qëndrimi se në një sistem 
liberal-demokratik zbatimi i 
ligjit dhe shërbimet e sigurisë 
së brendshme duhet të ofrohen 
vetëm nga policia civile 
dhe se përdorimi i forcave 
gjysëmushtarake në funksione 
policore është i papajtueshëm 
me të drejtat civile dhe parimet 
demokratike. Kjo ka sjellë që 
aktivizimi i xhandarmërisë të 
jetë objekt kritikash si një forcë 
ushtarake që tradicionalisht 
është përdorur si mjet dhune 
e represioni, që në kohët kur 
janë krijuar. 
Ekspertë të sigurisë dhe 
aktivistë të të drejtave të 
njeriut kanë apeluar dhe 
apelojnë në vazhdimësi për 
demilitarizimin e forcave të 
sigurisë së brendshme dhe 
shkrirjen e tyre në policinë 
civile, ose shpërbërjen e tyre. 
Ky qëndrim është më së shumti 
i qasur nga formacione të 
majta të spektrit politik. 
Nga ana tjetër, në fakt nuk 
ka asnjë normë të pranuar 
gjerësisht dhe as detyrim 
ligjor, në nivel europian, 
që parashikon që forcat e 
policisë duhet të jenë civile 
(administratë civile) nga 
natyra e tyre. Por Kodi 
Europian i Etikës së Policisë, 
i miratuar nga Këshilli i 
Europës në vitin 2001, në neni 
13 të tij parashikon se forcat 
e policisë “duhet të jenë nën 

përgjegjësinë e autoriteteve 
civile”. Gjithsesi, ky kod nuk 
parashikon në asnjë vend që 
forcat e policisë duhet të kenë 
status ushtarak apo policor. 
Pra, ndërsa ekziston një 
konsensus i gjerë për detyrimin 
e kontrollit civil mbi forcat 
e policisë, kjo nuk kërkon 
detyrimisht që këto forca të 
jenë të natyrës civile. Mbrojtësi 
më i flaktë i demilitarizimit 
të forcave të policisë është 
Konfederatë Europiane e 
Policisë e cila, në nenin 2 të 
statutit të saj, e konsideron 
policinë si “një institucion 
publik nën kontrollin civil 
demokratik”.
Gjithsesi, ekzistojnë edhe 
argumente të fortë në favor 
të xhandarmërisë. Në vendet 
që kanë forcë xhandamërie, 
ekzistenca e tyre justifikohet 
për dy arsye:
Së pari, statusi i ndërmjetëm 
i xhandarmërisë e bën atë 
shumë të rëndësishme, por 
edhe të pazëvendësueshme, 
në lidhjen që bën ndërmjet 
sigurisë së brendshme dhe 
asaj ndërkombëtare. Kjo pasi 
sfidat e sotme të sigurisë 
kundërshtojnë dallimin e prerë 
të sigurisë së brendshme nga 
ajo ndërkombëtare. Prandaj 
pasja e një force që kombinon 
më së miri karakteristikat 
policore dhe ushtarake 
konsiderohet si një aset. 
Së dyti, ekzistenca e dy 
forcave të ndara policore në 
nivel kombëtar, parandalon 
mbipërqëndrimin e aparatit 
të sigurisë dhe për pasojë i 
mbron të drejtat civile më me 
efektivitet. 
Pra, dy forcat policore me 
status të ndryshëm – civil 
dhe ushtarak – në varësi 
të ndryshme, shërben si 
mekanizëm i kontrollit dhe 
balancimit (checks and 
balances) kundër abuzimit me 
pushtetin. Në këtë mënyrë, 
ndërsa xhandarmëria shihet 
shpesh si një kërcënim 
potencial për të drejtat civile, 
mbrojtësit e saj janë të bindur 
se xhandarmëria ofron më 
mirë mbrojtje për të drejtat 
civile në një sistem të dyzuar 
të përbërë nga polici me status 
civil dhe ushtarak, krahasuar 
me një sistem vetëm me një 
forcë policore.
E parë nga pikëpamja e 
funksionimit, xhandarmëria 
përfaqëson një forcë shumë 
më të disiplinuar, për vetë 
statusin e saj ushtarak, si dhe 
një forcë që nuk ka një orar 
pune të përcaktuar, siç e ka 
policia, por që është e gatshme 
për të marrë detyra në çdo 
kohë. Gjithashtu, ndërsa në 
mbarë Europën policia ka 
të drejtën e organizmit në 
sindikata si dhe të organizojë 
greva, xhandarmëria si forcë 
ushtarake nuk e ka këtë të 
drejtë.

Pavarësisht nga ndryshimet 
ndërmjet xhandarmërive, është 
e pranueshme që statusi i tyre 
veçanërisht të reflektohet në 
tiparet e mëposhtme:
Sa i përket organizimit të 
brendshëm strukturor, 
xhandarmëria është e 
strukturuar ushtarakisht, më 
e centralizuar dhe hierarkike 
se strukturat e “zakonshme”, 
d.m.th., forcat policore civile. 
Strukturat e xhandarmërisë, 
zakonisht, janë të pajisura 
me armatim dhe pajisje më 
të rënda se policia, duke 
përfshirë edhe kapacitete më 
të forta shtypëse se sa policia 
e zakonshme, p.sh. mjete të 
blinduara, avionë të vegjël, 
helikopterë dhe armë të lehta 
të këmbësorisë, si dhe kanë 
eksperiencë në kontrollin dhe 
menaxhimin e turmave dhe 
protestave. Edhe në situata 
të jashtëzakonshme të rendit 
dhe sigurisë xhandarmëria 
ka provuar se është më e aftë 
të operojë në formacione të 
mëdha.
 
 2-Cili model europian i 
përshtatet më mirë vendit 
tonë?

Aktualisht, mund të themi 
se shumica e ekspertëve të 
sigurisë publike në Shqipëri 
nuk janë në favor të krijimit të 
një strukture tjetër të sigurisë 
së brendshme jashtë Policisë së 
Shtetit. Për këtë argumentohet 
nga tradita e krijuar tashmë 
në shtatëdhjetë vitet e fundit 
në Shqipëri, por dhe për arsye 
të eksperiencës jo pozitive me 
ndarjen e disa prej strukturave 
brenda policisë, por me 
varësi organike vertikale nga 
struktura qendrore. Organizmi 
i strukturave qendrore të 
kufirit dhe migracionit 
në një departament më 
vete, varësia vertikale e 
strukturave rajonave të 
kufirit dhe migracionit në 
këtë departament, krijoi për 
një kohë të gjatë probleme 
serioze të bashkëpunimit të 
këtij shërbimi me shërbimet 
e tjera të policisë, deri në 
shfaqje të rasteve të xhelozisë 
apo rivalitetit të panevojshëm. 
E njëjta situatë u përsërit 
edhe në rastin ku shërbimet 
e policisë rrugore u ndanë 
nga ato të policisë vendore (të 
qarkut) me varësi vertikale. Në 
këtë rast u vërejt një shkëputje 
e këtyre shërbimeve nga 
shërbimet e tjera në terren, 
deri në shpërfillje të urdhrave 
të drejtuesve të strukturave 
vendore të policisë nga ana 
e njësive vendore të policisë 
rrugore.
Por nuk është e thënë që 
kështu të ndodhë në rastin 
e krijimit të mundshëm të 
Xhandarmërisë. 
Ndërkohë, në rrafshin e 
ekspertëve mbizotëron 

mendimi që xhandarmëria, 
si strukturë me kompetenca 
ligjëzbatuese për ruajtjen e 
rendit dhe sigurisë publike, 
duhet të ngrihet nën kontrollin 
e Ministrisë së Brendshme. 
Kjo do të garantonte kontrollin 
civil të kësaj arme. 
Siç u parashtrua dhe më sipër, 
nuk është e detyrueshme të 
përqendrohemi shumë te 
statusi ushtarak apo civil, 
pasi as praktikat e vendeve 
anëtare të BE-së dhe as 
legjislacioni komunitar nuk 
kufizon apo ndalon forca me 
status ushtarak që të jenë 
në shërbim të sistemit të 
sigurisë së brendshme, por 
duhet domosdoshmërisht të 
sigurohet kontrolli civil mbi 
këto forca.
Ekzistojnë shembuj të 
ndryshëm të xhandarmërive, 
ose të forcave me status 
ushtarak, pjesë e sistemit 
të sigurisë së brendshme 
të vendeve anëtare të BE-
së, por edhe më gjërë si: 
Xhandarmëria Kombëtare 
Franceze, Karabinieria 
Italiane, Guardia Civile 
Spanjolle, Xhandarmëria 
Mbretërore e Vendeve të 
Ulta, Xhandarmëria Rumune, 
Xhandarmëria Polake etj. 
Të gjitha kanë specifika të 
ndryshme dhe kanë varësi të 
ndryshme, që varen nga shumë 
faktorë.
Në radhët e ekspertëve 
shqiptarë të sigurisë publike, 
mbizotëron mendimi se 
varianti më i mirë për ngritjen 
e xhandarmërisë në vendin 
tonë do të ishte një miksim 
i elementëve nga disa prej 
modele të sipërpërmendura, 
gjithnjë nën varësinë e 
Ministrisë së Brendshme.
Kjo strukturë mund të ngrihet 
me kompetenca territoriale 
në të gjithë vendin, me objekt 
pune:
ruajtja e rendit dhe sigurisë në 
të gjitha rastet kur kërkohet 
nga ana e policisë;
veprimi në situata apo 
operacione të veçanta, siç është 
rasti i luftës ndaj kultivimit 
dhe trafikimit të bimëve 
narkotike;
ruajtja e rendit dhe sigurisë në 
aktivitete masive sportive apo 
artistike;
ndërhyrja në rastet e 
emergjencave civile;
ruajtja dhe siguria e 
personaliteteve të larta 
shtetërore dhe objekteve të 
rëndësisë së veçantë (pra 
përfshirja e Gardës aktuale 
brenda Xhandarmërisë);
ruajtja e rendit dhe sigurisë 
në zonat turistike malore, apo 
në raste fluksi edhe në plazhet 
e mëdha të vendit, por me 
atributet e policisë gjyqësore; 
ndërmarrja e operacioneve 
të kërkim-shpëtimit, për 
menaxhimin e turmave 
në raste protestash apo 
grumbullimeve masive;
pjesëmarrja në misione 
ndërkombëtare;
në rast nevoje, forca e 
xhandarmërisë të mund 
të angazhohet edhe për 
mbikëqyrjen e kufirit dhe 
ruajtjen e rendit dhe sigurisë 
në qytete. 
Ndonëse me status ushtarak, 
mbrohet alternativa që 
xhandarmëria duhet të jetë 
në varësi të Ministrisë së 
Brendshme, në situatë paqeje, 
por të vihet në varësi të Shtabit 
të Përgjithshëm të Forcave të 
Armatosura, në situatë lufte.

*Master shkencor në studime 
për sigurinë
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NË GRYKËN E RUGOVËS – NË KUJTIM 
TË KADRI ROSHIT DHE AZEM SHKRELIT

Nga Mal BERISHA

N
ë një nga vilat e 
Hotelit “Magra 
Austria” në Bogë të 
Luginës së Rugovës, 

ku jemi vendosur për një 
fundjavë, futet “tinëz” një 
zhurmë e lehtë e ujërave që 
gurgullojnë në rrjedhën e tyre 
të përjetshme, të pandalshme, 
të paqeta… Ato janë pjesë e 
përjetësisë së kësaj ane të tokës 
shqiptare që nuk ndalon kurrë. 
Vendin e ka mbuluar bora, 
pishat janë rënduar prej saj 
dhe jeta gëlon. Vizitorë të huaj 
dhe vendas, skiatorë, sportistë, 
studentë, madje edhe eskplorues 
të natyrës mbushin mjediset e 
këtij hoteli çdo ditë e çdo natë. 
Rruga që të çon tek ai hotel 
gjarpëron nëpërmjet asaj Lugine 
me atë emër të madh: Rugovë. 
Ai emër të kujton epikën 
shqiptare, burrërinë, kostumet 
e rralla, të rënda, prej zhguni. 
Gratë me lidhëse e marhamë, e 
burrat me tirq e shoka dhe me 
çarçafi n e bardhë të gjatë aq 
sa i duhen të mbulohen në rast 
humbje të jetës në betejat e luftës 
për jetën, ekzistencën, mbrojtjen 
e trojeve të tyre. Ai është 
edhe mbiemri i ideatorit dhe 
projektuesit të Kosovës së sotme, 
presidentit të ndjerë, Dr. Ibrahim 
Rugova. E ndërsa fl asim për 
Rugovën me z. Skënder Thaçi, 
themelues dhe pronar i hotelit, 
biseda për këtë trevë të bukur e 
të rrallë shqiptare, kthehet tek 
ngjarjet e viteve ‘80 në Kosovë 
dhe në Shqipëri.

SHQIPËRI – 
PRANVERË 1981:
Në mesin e muajit Mars të vitit 
1981 në Shqipëri thuhej se diçka 
e madhe kishte ndodhur në 
Kosovë. Kishte fjalë se studentët 
e Universitetit të Prishtinës 
ishin ngritur për të kërkuar të 
drejtat e popullit shqiptar në 
Kosovë dhe një status të plotë 
Republike. Zgjati disa ditë 
deri sa me datën 5 Prill të atij 
viti makina propogandistike e 
Shqipërisë i lëshoi të tëra boritë 
për të informuar  rreth asaj që 
po ndodhte. Ishin vrarë njerëz, 
të tjerë ishin burgosur dhe 
Kosova nuk do të ishte më kurrë 
ajo që kishte qenë deri në atë 
kohë. Pjesë e asaj propogande 
u bënë jo vetëm radio dhe 
televizioni, jo vetëm gazetat dhe 
konferencat e panumërta, por 
edhe institucionet kulturore 
e artistike. Shumë shqiptarë 
të lindur pas luftës mësuan 
gjëra që nuk i dinin. Në salla 
të mbyllura lexohej elaborati 
i Vasa Çibruleviçit, “Dëbimi 
Masiv i Shqiptarëve”, mbajtur 
në Klubin serb të Sarajevës në 
vitin 1937. Ndërsa nëpër teatrot 
profesioniste po viheshin drama 
të cilat evokonin ngjarjet dhe 
historinë e Kosovës. Një ndër to 
ishte drama “Toka e Ndezur” e 
shkruar nga shkrimtari i njohur 
Fahri Balliu. Atë e vuri për herë 
të parë në skenë Teatri Skampa 
i Elbasanit me aktorët e njohur, 
Kadri Roshi dhe Demir Hyskja. 
Në kërkim të një vepre të fortë, 
shumë të fortë për Kosovën e 
asaj kohe u vunë shumë njerëz 
të kulturës. Ishte kjo dramë që 
përmbushi pikërisht atë që po 
kërkonim. Dhe kush më mirë se 
Kadri Roshi mund ta vendoste 
në skenë një vepër të tillë. Dhe 
kështu ndodhi.

 TEATËR ME AKTORË 
QË LUAJNË VETËM NJË 
HERË NË JETË:
Artisti i Popullit, Kadri Roshi 
mori përsipër të re-vendoste 
në skenë “Tokën e Ndezur” me 
një trupë amatore të përbërë 
nga njerëz që kurrë ndonjëherë 
nuk kishin luajtur teatër. Por 
ata kishin një veti të lindur 

thjesht dhe vetëm për atë 
dramë: Të luanin vetveten. 
Ata ishin të gjithë bijë dhe 
bija shqiptarësh të Kosovës 
dhe trojeve të tjera shqiptare 
në ish–Jugosllavi të cilat po 
lëngonin njësoj nën thundrën 
serbe. Dhe kështu ata formuan 
atë trupë të papërsëritshme. 
Ata jo vetëm interpretuan 
në mënyrë të përsosur, aq 
sa çdo trupë profesioniste 
mund t’i kishte zili, por edhe 
shkaktuan aq emocione sa në 
natën e premierës, një grup 
spektatorësh erdhën dhe e 
takuan trupën, regjisorin dhe 
tërë stafi n realizues. Ata ishin 
të emocionuar, thellësisht të 
prekur, me sy të enjtur nga lotët 
dhe duar që ju dridheshin. Njëri 
prej tyre na tha:
“Na e prutë Kosovën, brengën 
tonë, dhimbjen tonë, këtu, 
sonte. Me ato kostume aq epike 
e me qefi nin e atyre burrave 
rreth kokës na sollët Rugovën, 
vendin e epikës dhe trimërisë 
shqiptare. Po sa pare ban. E bëtë 
vetëm për këta lotët tanë. Se po 
të ishte ndryshe, tash që shfaqja 
mbaroi, na duhej të dilnim 
nga kjo sallë  dhe të kishim 
gati armaturat me pushkë e 
fi shekë dhe komandantët që do 
na prinin drejt Kosovës për të 
çliruar vëllezërit tanë”.
Pas këtij suksesi të paparë, si 
përherë pasuan diskutimet, 
komentet, lëvdatat, kritikat dhe 
natyrisht emocionet. Kadriu i 
Madh i Teatrit tonë Kombëtar 
rrinte midis amatorëve, 
bisedonte me ta. Ai ishte një 
akademi e artit dramatik në 
lëvizje. Nuk kishte rast kur të 
mos mësoje diçka të bukur prej 
tij. E meqenëse ai ishte i vetmi 
midis nesh, që e kishte vizituar 
Kosovën, madje edhe pak kohë 
përpara ngjarjeve të vitit 1981, 
ne të gjithë ishim kureshtarë 
të dinim, si ishte ai vend, si 
ishin njerëzit, si e fl isnin gjuhën 
shqipe, çfarë kishte parë ai 
në Prishtinë, Pejë, Gjakovë, 
Rugovë?

Asnjë nuk ishte aktor, por asnjë 
trupë në botë nuk mund të bënte 
atë që bënë ata: Në fakt ata, 
nën regjinë e artistit të madh të 
skenës së teatrit shqiptar, Kadri 
Roshi, kishin luajtur vetveten, të 
veshur me kostumin rugovan.
Kadriu i kishte bërë këta njerëz 
të thjeshtë, me profesione, 
mësues, agronomë, bujqë 
traktoristë – artistë të mëdhenj, 
por vetëm për një rast, vetëm 
për atë dramë. Ai e zbërthente 
veprën në çdo detaj. Për ta bërë 
sa më të kuptueshme veprën ai 
e lidhte atë me rrëfi me që na 
jepnin të kuptonim se çfarë ishte 
Jugosllavia e saj kohe. Një ndër 
ato rrëfi me ishte:
Kadri Roshi me Azem Shkrelin 
në Grykë të Rugovës.

Në udhëtimin e tij të fundit 
në Kosovë, Kadriu, pasi  kishte 
vënë një shfaqje në teatrin 
e kryeqytetit, kishte shkuar 
në Rugovë i ftuar nga poeti 
i njohur Azem Shkreli. Nga 
ballkoni i një lokali të bukur 
ku kishin drekuar, në mes të 
asaj natyre madhështore prej 
nga vështronin majat e maleve 
të mbuluara me borë, pishat 
dhe vegjetacionin pranveror, 
dy artistët e mëdhenj kishin 
zhvilluar një bisedë të cilën 
Kadriu na e rrëfeu tekstualisht 
kështu:

Azem Shkreli i kishte thënë 
Kadriut:

• Kadri a bajmë diçka, a 
tregojmë përralla?

• Po mirë, po tregojmë 
përralla, ishte përgjigjur 
Kadriu, Azemit, pse jo?!

• Po, por ama përralla, 
jo barcaleta, siç i thoni ju në 
Shqipëri.

• Ani pra, Azem, i thotë 
Kadriu, përralla jo barcaleta, si 
të duash ti!

• Po mirë, i kishte thënë 
më pas Azem Shkreli, veç dua të 
më premtosh diçka!

• Sigurisht, ishte 
përgjigjur Kadriu, –

• Mos t’i lidhim përrallat 

me politikë se ju në Shqipëri i 
lidhni të gjitha barcaletat me 
politikë.

Dhe këshu Kadriu kishte rënë 
dakord me propozimin ndërsa 
Azemi kishte rrëfyer këtë:

Përrallë “pa politikë” 
– Këtu në Rugovë jeton një 
burrë i thyer në moshë me 
emrin Rrahman i cili di aq 
shumë përralla, sa njerëzia 
“vdesin” kur e dëgjojnë tek i 
tregon ato. Njerëzit e dëgjojnë 
me endje, në fi llim qeshin, 
por pastaj bien në mendime të 
thella. E kështu Rrahmani jeton 
jetën e tij të Grykës së Rugovës 
në thjeshtësinë e tij epike, mes 
malesh e ujërash të pastra, 
përherë i veshur në kostumin 
rugovan, me pipin e fi ldishtë të 
duhanit në dorë dhe familjen e 
tij të madhe për të cilën kujdeset 
si çdo malësor…

Një ditë, dikush erdhi tek 
shtëpia e Rrahmanit dhe i tha se 
ato përrallat e tij ishin bërë aq 
të njohura dhe aq interesante, 
sa e kishte marrë vesht edhe 
“plaku” në Beograd. Diçka, i 
thanë Rrahmanit të deleguarit 
e plakut, nuk po shkon aq 
mirë atje në kryqendër, dhe 
“Plakun” e kishte kaplue një 
mërzi e madhe. Njerëzit rreth 
tij u munduan e u munduan 
t’ja kalojnë mërzinë, por nuk ia 
dolën dot. As ata dhe as Jovanka 
nuk arritën ta qetësojnë. Dikush 
i tha se ai Rrahmani i Rugovës 
di aq përralla të bukura sa 
po të ishte ai dhe t’i tregonte, 
menjëherë do të qetësohej.

Epo dërgoni njerëz e ma sillni 
shpejt këtu, urdhëroi “Plaku”.

E kështu ndodhi.
Këta ishin njerëzit që kishin 

ardhur tek shtëpia e Rrahmanit. 
Ata i kërkuan atij të dilte sa më 
shpejt se e priste një aeroplan 
në Prishtinë dhe do të fl uturonte 
për Beograd. Rrahmani i 
habitur iu kërkoi ti jepnin 
kohë të përgatitej, të vishte 
kostumin e Rugovës, të lidhte 
mirë sinxhimët e opingave të 
lëkurës, të shtërngonte shokën, 
ta mbushte kamishin dhe të 
pastronte pipin e fi ldishtë të 
duhanit. Hyzmeqarët e plakut 
nuk i dhanë kohë pasi detyra 
duhej kryer sa më shpejt.
Qëlloi edhe ditë me shi dhe 
rruga nga shtëpia e Rrahmanit 
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 Margarita Xhepa, një grua e bukur, në një shpirt të bukur

deri aty ku arrinte makina ishte 
larg. Opingat u bënë me baltë. 
Tirqit e bardhë me gajtanat 
e zi u përlloçën. Çallma e 
bardhë dhe e gjatë disa metra 
e mbështjellur rreth kokës u 
lag. Kur ranë afër lumit dhe 
ishin gati të niseshin, Rrahmani 
kërkoi leje të pastrohej pak. 
Por jo, nuk ishte e thënë. Ai 
nuk duhej të humbiste asnjë 
minutë. E kështu ai dështoi 
edhe në përpjekjet që bëri për 
tu pastruar edhe në Prishtinë 
pastaj edhe në Beograd. Më 
në fund pasi hypi në limozinë 
e drejtuan drejt pallatit 
presidencial.
Kangjellat u hapën një nga një, 
e para, e dyta e treta… Zbriti 
nga limuzina dhe dikush e 
drejtoi drejt zyrës së madhe. 
Ngjiti shkallët, kaloi korridore 
të gjëra të shtruara me qylyma 
iraniane të Isfahanit, nga më 
të bukurat në botë. Shkelte mbi 
to dhe ndjehej si mbi gjëmba 
jo aq prej emocionit sesa që i 
dhimbseshin ato mrekullira 
të bëra nga dora e njeriut. Më 
në fund, u hap edhe një derë e 
madhe dhe përballë tij u shfaq 
“Plaku” i veshur me kostum të 
bardhë, shumë impozant dhe i 
vrerët në fytyrë.  Dukej se ishte 
shumë i mërzitur por sapo e pa 
Rrahmanin ai u çel, dhe që nga 
larg i foli:

• Hajde bre druzhe 
Rrahman! Shumë u vonove! Të 
kam pritë gjithë ditën. Më kanë 
tregu për përrallat që tregon ti 
dhe mezi po pres të dëgjoj 
ndonjë prej tyre.

• Eh, ia priti Rrahmani, 
po mirë kjo puna e përrallave 
kollaj është, po a e sheh çfarë më 
banë këta hyzmeqarët tuaj?

• Çfarë? iu kthye plaku. –
• Paj, nuk më lanë me 

i ndërrue teshat e besa as me 
marrë ndoj këmishë të mirë 
hua se elbete, do të vija tek 
presedniku.

• Ha ha ha, qeshi “Plaku”, 
po a për këtë je bërë merak ti? –

• Po, i tha Rrahmani, po 
a sheh se çfarë rrobash paske 
veshë ti me më pritë mue dhe a 
e sheh se me çfarë opingash po 
shkel unë në këta qylyma kaq të 
bukur! A nuk është gjynah?

• Hajde druzhe Rrahman 
hajde! Po ti hala nuk e paske 
marrë vesh se na kena me e 
ba këtë vend aq të bukur sa ti 
një ditë do ti kesh rrobat ma të 
bukura se unë, e shtëpinë po 
kaq të bukur e qylymat edhe ma 
të bukur!?

Rrahmani i shqeu sytë, e pa 
“Plakun” drejt e në sy, bëri një 
pauzë të shkurtër, qeshi pak dhe 
iu kthye:

• Ah, i mjeri unë që nuk i 
paskam kuptu këta hyzmeqarët 
tuaj, se pse më kanë sjellë këtu. 
Tashti e mora vesh.

• Pa hë njëherë iu kthye 
“Plaku”.

• Po, a më ke thirre me 
më kallxue ti mue përralla 
apo don me të tregue unë ty 
përralla?

Azemi e mbaroi rrëfi min mbi 
Rrahmanin dhe e mbylli me 
fjalët:

Përralla, jo politikë, Kadri 
Roshi!

Epilog
Kjo përrallë e asaj kohë 

e treguar me mjeshtri nga 
Kadri Roshi e lidhi mallin dhe 
dëshirën e atyre viteve për ta 
parë Rugovën dhe kujtimet e 
largëta të rrëfi meve për këtë 
vend kaq të dashur me praninë 
tonë këtu në “Magra Austrian” 
e Rugovës së bukur të ditëve të 
sotme.

 

           Prof, Dr. Ilinden SPASSE
         

P
as romanit mjaft të suksesshëm “Kulla e 
nëmun”, shkrimtari dhe studiuesi Myzafer 
R. Berberi shfaqet përpara lexuesit me 
vëllimin e ri me tregime e novela të titulluar: 

“Të vërtetat e ëndrrës”.
Libri është mjaft tërheqës, me tema psikologjike, 

të bukura e të shkruara me mjeshtëri artistike. Në to 
shpaloset një estetikë realiste e ndërlidhur me mjedisin, 
me shoqërinë dhe e pasur me ndjesi të brishta. Autori 
mbizotëron gjendjen shpirtërore të personazheve.

Myzafer R. Berberi është njohës i thellë i shkencës 
frojdiste, Sigmund Freud-it, dhe i fi lozofi së së tij. Në mjaft 
tregime të këtij vëllimi ka prurje fi lozofi ke frojdiane, një 
risi e veçantë kjo në psikologjinë e letërsisë shqipe.

Autori nuk e sheh moralin si një maskë për mohimin 
e bukurisë së jetës, si një instinkt apo ndjenjë për 
të fshehur dhuntitë e jetës e për ta shkatërruar atë, 
përkundrazi, ai e vlerëson moralin dhe estetikën 
brenda ligjeve të zhvillimit biologjik, shoqëror dhe 
historik, që duhet pasqyruar realisht, pa maska, e pa 
stisje. Njeriu nuk duhet të prihet nga vetë ngushëllimi, 
por nga veprimi, pranimi i së vërtetës. Për të arritur 
këtë jo rrallëherë na duhet të dalim nga vetvetja për 
të parë dhe për të vlerësuar të vërtetën ashtu sikurse 
është. Autori i këtij libri i vlerëson personazhet 
femërore më të çlirëta në shfaqjen e dëshirave dhe të 
dashurisë së tyre, sepse ato e ndjejnë të drejtën e seksit 
femëror, një dhunti e ligjshme e natyrës ndaj tyre, për 
rrjedhojë ato e shfaqin veten më njerëzore. Prandaj, 
autori synon që nëpërmjet tregimeve të tij të japë një 
kulturë të re për vlerësimin e botës femërore. Të tilla 
subjekte dhe mesazhe, nëpërmjet episodeve tërheqëse, i 
shohim në tregimet: “Të vërtetat e ëndrrës”, “Shpërthim 
i vonshëm”, “Bija e gjeneralit”, “Femrat e arkës xy” etj. Në 
këto tregime autori bën përballjen e virtytit me vesin; të 
parën natyrshëm e adhurojmë, si pjesë të jetës; të dytën e 
përçmojmë si një hedhurinë apo si një pëgërje të natyrës, 
siç thotë autori. Një temë kjo që po lakohet shumë në 
letërsinë “moderne” nga të ashtuquajturit neofrojdistë, 
që në të vërtetë spekulojnë me fi lozofi në shkencore të 
Sigmund Freud-it.

Për Myzafer R. Berberin ndijimi nuk është një fi gurë 
subjektive e botës objektive, por një formë reale e vetë 
ekzistencës së tij, sepse, sipas tij, ndijimi ka veprim, ka 
cilësi si vetë materia. Këto vlera fi lozofi ke shpalosen 
në subjektet dhe episodet plot ndjesi të këtij libri.

Tehu që synon autori i këtij libri ka të bëjë me 
vlerat psikologjike të shoqërisë, të cilat në fund të 
fundit janë pasqyrim i evolucionit intelektual që e 
kanë prurë njeriun në këtë stad të lartë inteligjence, 
botëkuptimore dhe fi lozofi ke. Të tilla subjekte të 
pasuruara me episode të bukura dhe tërheqëse 
trajtohen pothuaj në të gjitha tregimet e këtij libri.

Myzafer R. Berberi me stilin e tij krijues, me fjalorin 
e pasur dhe të zgjedhur me peshë emocionale, e fut 
lexuesin në subjekte nga jeta më e thjeshtë e njeriut 
të varfër, të ndershëm e naiv e deri në intelektualët 
e ndershëm apo spekulativë. Nëpërmjet tregimeve 
të skalitura mjeshtërisht autori pasuron kulturën e 
lexuesit dhe jetën shpirtërore të njerëzve. Të tilla janë 

tregimet: “Një dhimbje e mbetur”, “Mall dashurie”, 
“Shenja në pajë”, “Tano Çollku”, “Një ditë gjahu” etj.

Autori bën përshkrime të bukura për temat që ka 
kapur, për profesionalizmin e tij në disa tregime që 
kanë të bëjnë me mjekësinë dhe mjedisin mjekësor. Por, 
ka zhvilluar edhe tema që kanë të bëjnë me mjedisin 
e fshatit, me dashurinë, me seksin, me përshkrime 
tërheqëse të natyrës. Me cilësitë e psikologut futet thellë 
në botën shpirtërore të personazheve, i tipizon ato sipas 
karaktereve, me virtytet apo veset, që të mbeten në 
mendje, kjo është një arritje tjetër e madhe e autorit. Ai 
i njeh mirë mjediset dhe botëkuptimin e personazheve 
jo vetëm si mjek, por edhe si njeri i thjeshtë; si fshatar, 
si bari, si gjahtar, si evgjit, si kurbat (rom) etj, karaktere 
që i shpalos me mjeshtëri në këtë vëllim.

Mjaft tërheqëse janë në këtë libër tregimet me 
subjekte që përballin njeriun e mirë, të ndershëm e 
punëtor, të përkushtuar ndaj punës e shoqërisë me 
ata që janë keqdashës, egoistë e smirëzinj. Të tilla janë 
tregimet: “Mëkatet nga zilia”, “Hija e burgut”, “Vrasja 
e bukurisë” etj.

Një vlerë e veçantë artistike dhe psikologjike që sjell 
autori në këtë libër është dhe në novelën “Danaida”. 
Është një temë e kohës, mjaft psikologjike ku tregohet 
sesi vjen shkatërrimi i një vajze, Danaidës, nga mjedisi 
dhe rrethi shoqëror i molepsur nga shthurja dhe 
fëlliqësitë, duke u shndërruar në një vrasëse seriale. 
Tipizimi i këtij personazhi dhe dinamika e ngjarjes 
janë mbresëlënëse.

Në disa nga tregimet e këtij vëllimi, krahas përshkrimeve 
të bukura në funksion të idesë dhe subjektit, ndeshim 
dhe sarkazma, ironi, humor, tragjedi-komedi të kohës, 
që i bëjnë tregimet më tërheqëse dhe më të pasura, Këtu 
veçojmë tregimet: “Shenja”, “Grumka”, “Kapter Sakua”, 
“Gomari i Pilos”, “Ligësi”, “Gjaku” dhe deri te tregimi 
tepër i veçantë humoristik e sarkastik “Arkivoli”.

Një subjekt tepër të rrallë e hasim në tregimin “Eilethia”, 
i shkruar bukur dhe me mjeshtëri artistike, por me 
utopizëm. Është vështirë që në kohën e sotme të ndodhë 
një fi lantropizëm i tillë, megjithatë subjekti i tregimit 
mbetet adhurues, më saktë ëndërrues, mbresëlënës. 

Në ndonjë tregim, si: “Shenja në pajë” e “Mall 
dashurie” mund të haset paksa ngjashmëri me temë 
romantike në retrospektivë, me vlerë nostalgjie, por që 
nuk e zbehin idenë kryesore dhe fi lozofi në që zhvillon 
autori në këtë libër.

Myzafer R. Berberi, falë kulturës së tij të 
gjithanshme, shquhet për krijimtari të hapësirave, 
me subjekte, episode përtej hapësirës shqiptare, nga 
vende të kontinentit evropian, amerikan, afrikan, 
aziatik, duke i bërë krijimet e tij edhe më tërheqëse, 
njëherësh afron kulturat e popujve të ndryshëm. 
Kësaj here tregimi “Rasheda” na befason me një tjetër 
kulturë, atë indiane, një ndërlidhje e realizuar bukur 
dhe me mjeshtëri nga autori.

Të gjitha këto e shquajnë autorin për prurje origjinale 
të vlerave krijuese në letërsinë shqipe, gjë që ka tërhequr 
vëmendjen dhe është studiuar nga disa autorë.

Redaktimi cilësor ia ka shtuar edhe më shumë 
hijeshinë këtij libri.

Tiranë, 11 dhjetor 2016                                                                                                        

 8 Mars 2017. “Nderi i Kombit” 
Margarita Xhepa, është simbol 
i nënës dhe gruas shqiptare, një 
yll i skenës dhe kinematografi së 
shqiptare. E kush më mirë se ajo, 
që ka interpretuar me mish e me 
shpirti dhjetëra nëna e motra, 
dhjetëra gra që kanë sfi duar kohën 
dhe, regjimet dhe mentalitetin 
e një shoqërie të tërë, mund të 
përcjellë mesazhet më të bukura 

si grua e si nënë, aktorja e madhe 
Margarita Xhepa, ndër të tjera 
thotë: “Katër burra kisha në shtëpi 
… Tre djem e bashkëshortin. Qëroja 
patate me libretin e shfaqjes anash. 
E më pyeste Ndriçimi i vogël, mami 
me kë po fl et. E unë, në fakt, po 
mësoja pjesën, duke gatuar. Nuk 
e harroj, njëherë, kisha mbaruar 
një premierë të suksesshme në 
darkë, “Dhelpra dhe rrushtë” të 
Ezopit, e në 4 të mëngjesit isha në 
radhën e qumështit. Më shikonin 
gratë e burrat me habi, sepse më 
kishin parë në shfaqje në orën 9 të 
darkës. Mjeku i njohur, Ylli Popa, 
më thotë: “E nderuar Margaritë, 
bën ftohtë, po të shikoj në radhë 
e më vjen shumë keq! I thashë 

se kisha bashkëshortin sëmurë e 
duhej qumësht. Më pa me respekt 
dhe u largua. Nuk e di sot si ia 
dilnim, të luanim në teatër, të 
vraponim më pas në fi lm, të lanim 
me dorë e të gatuanim. Di të them 
që rinia, shpirti i sakrifi cës, pasioni 
të japin një forcë tepër të madhe, 
që përballon çdo gjë.” Mesazhet 
e “Nderit të Kombit” Margarita 
Xhepës, e cila së fundi u vlerësua 
nga President i Republikës me 
urdhrin “Gjergj Kastrioti”, janë 
mesazhe të fuqishme për këdo: 
“Kur luajta legjendën e Kostandinit 
në Greqi dhe në Serbi, mbi të 
gjitha më bëri të lumtur fakti që e 
dëgjova nga vetë ballkanasit - sepse 
Kostandini nuk është vetëm një 

legjendë shqiptare, është ballkanike 
- dëgjova se nënat shqiptare janë 
më të vuajturat në Ballkan. Dhe 
ashtu është. Ne aktoret p.sh., kemi 
shkelur mbi injorancën, fanatizmin, 
thashethemin, varfërinë dhe 
luftuam të arrijmë aty ku jemi me 
punë dhe dinjitet. Puna ta zbardh 
faqen! Kjo është femra shqiptare! 
Femra e punës dhe sakrifi cës. Sot 
ka më shumë kushte, është e vërtetë, 
por ka më pak respekt njerëzor. 
Ka më shumë pasuri, por më pak 
bamirësi. Më shumë ushqime, por 
më pak shëndet. Më shumë kremra 
bukurie, por më pak shkëlqim tek 
sytë. Sepse njeriun e bën shpirti 
dhe jeta e tij ia ka vlejtur nëse e ka 
pasur shpirtin plot!” 

në një ditë të shënuar?!. Margarita 
Xhepa e gjithë brezi i artë i saj 
në art kanë qenë shembull i 
emancipimit dhe edukimit të gruas 
dhe rinisë sonë. Sot në këtë ditë 
të shënuar, 8 Marsin, nëpërmjet 
fjalëve të saj, urojmë të gjitha nënat 
e gratë shqiptare. Ishte pikërisht 
puna, sakrifi ca, pasioni i Violeta 
Manushit, Tefta Tasdkos, Drita 
Pelinkut, Besa Imamit, Marie 
Logorecit, Marie Krajës, Nina 
Mulës, Vaçe Zelës, Tinka Kurtit, 
Roza Anagnostit, etj etj, që me 
një thjeshtësi e një përkushtim të 
paimagjinueshëm krijuan vlera të 
pakontestueshme, dhanë emocione 
dhe zbukuruan jetën e vështirë të 
shqiptarëve. Duke folur për vete, 

  “Të vërtetat e ëndrrës” një libër 
i veçantë në letërsinë shqipe
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