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Shkup, 20 tetor - Ndryshimet e ndodhu-
ra në sistemin arsimor në Maqedoni jo
vetëm që nuk kane dhënë shpesh herë
efektet pozitive për të cilat edhe janë
iniciuar ndryshimet përkatëse, por kanë
rënduar edhe më tepër procesin eduka-
tivo arsimor. Vendosja e lëndëve të

ndryshme mësimore e ka ngarkuar tej
mase procesin edukativo arsimor, me
theks të veçantë arsimin nëntëvjeçar.
Por, paralelisht nxënësve, të cilët janë të
ngarkuar për sa nuk e kanë moshën,
shtimi i lëndëve përbën ngarkesë edhe
për vetë mësimdhënësit. Për dallim prej

mësimdhënësve të ciklit të tretë të ar-
simit fillor dhe të shkollave të mesme,
mësuesit e klasave nga I deri V janë
shumëfish më të ngarkuar. Të njëjtë
duhet të përgatiten jo vetëm për një
lëndë mësimore por për gjashtë-shtatë
lëndë njëkohësisht...

Makthi i shkollave
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Shqiptarët gjithashtu janë në

krye të popujve kyç për paqen

në Ballkan. Bashkëjetesa e

shqiptarëve në paqe me

popujt e tjerë të Ballkanit në

vendet ku jetojnë, dhe sot ata

jetojnë në shtatë vende të

Ballkanit, është një nga

kushtet kryesore për paqen në

rajon. Ky është edhe parimi

ynë themelor si Republikë e

Turqisë..., thotë në një

intervistë ekskluzive për

gazetën KOHA, ish-

kryeministri i Republikës së

Turqisë, prof.dr. Ahmet

Davutoglu

Shqiptarët, kyç për
paqen në Ballkan

Intervistë ekskluzive me ish-kryeministrin e Turqisë, Ahmet Davutoglu
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23 kandidatë
për prokuror

publik

KOHA për
enigma

Politikë 
me librat
shkollorë

“Trashaluqi 
i vogël” në
shkollën 
zvicerane

Për çdo ditë
vdesin mesa-
tarisht 7000
foshnja!
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Lideri koreanoverior ësh -
të edukuar, nën emër të
rremë, në institute priva-
te dhe publike zvicerane.
Pasioni për basketbollin
dhe lojërat elektronike.
Nostalgjia për atdheun.
Student mediokër, dinte
të shprehej në dialektin e
Bernës. Deri kur, një ditë
të vitit 2001, u zhduk…
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Nga viti 2007, kur arsimi fillor u bë nëntëvjeçar kurrikula shkollore ne arsimin fillor u shtua
me 10 lëndë të reja krahas lëndëve ekzistuese. Aktuale

Shkup, 20 tetor - Avazi diskrim-
inues i shqiptarëve të fshatit të
vetëm shqiptar të Komunës së
Gjorçe Petrovit - Nigishtanit
vazhdon. Rrugët e fshatit
Nigishtan që gjendet hiç më
shumë se 13 kilometra larg qen-
drës së Shkupit, në shekullin
21 vazhdojnë ti ngjajnë atyre të
parahistorisë! "Më parë prem-
tonin nëpër fushata, kësaj here
as në fushatë nuk na premtuan
gjë", thonë banorët e kësaj ane,
të cilët me vetë iniciativë kanë
grumbulluar një sasi të hollash,
të cilët megjithatë nuk mjaftojnë
as për asfaltimin e gjysmës së
rrugës. “Rruga lokale që lidh
Nigishtanin me Komunën e

Gjorçe Petrov është ndërtuar që
nga ish-Jugosllavia. Në sistemin
pluralist është bërë riasfaltim
dhe zgjerim prej Gjorçe Petrovit
deri tek fshati Vollkovë, kurse
vitin e kaluar - deri në fshati
fqinjë Orman, fshat ky i banuar
kryesisht me popullatë maqe-
donase. Edhe pse kemi dërguar

disa herë kërkesë për riasfaltim,
e sidomos zgjerimin e rrugës,
pasi problematike është për
lëvizjen e dy veturave dhe sh-
pesh ndodhin ndeshje në komu-
nikacion. Me rëndësi është se
mundësitë teknike janë, pasi për
zgjerim nuk ka pengesa. Kalon
në pjesë të pronësive private që

të gjithë qytetarët janë në pajtim
të zgjerohet. Vitin e kaluar e zg-
jeroi komuna sa për sy e faqe,
diku 40 centimetra edhe atë me
beton, e jo me asfalt”, tha Naim
Azizi, arsimtar nga ky fshat.
“Rruga siç e shihni është në
mjerim, askujt nuk i intereson
të vijë e të na ndihmojë. Është

vështirë për ne, si studentë që
udhëtojmë çdo ditë, sidomos
kur bie shi”, tha një studente
që deshi të mbetet anonim. Ve-
dat Mustafa nga Këshilli inicia-
tor për grumbullimin e mjeteve
për rregullimin e rrugës thotë
se gjatë gjithë verës kanë arritur
të mbledhin vetëm 3500 euro,
shumë kjo që nuk mjafton as
për gjysmën e rrugës. “Rruga
kryesore e fshatit që lidh me
Nigishtanin e Epërm ka gjatësi
prej 400 metrash dhe gjerësi
prej 3 metrash, apo 1200 metra
katror. Nevojiten diku 8000 euro
për të asfaltuar ose për ta shtru-
ar atë me pllaka bekatoni. Deri
në këto momente kemi arritur
ne - si banorë, të grumbullojmë
vetëm 3500 euro”, tha Mustafa.
Në vitin 1996 kur u bë ndarja
territoriale, fshati Nigishtan u
përfshi në Komunën e Kar-
poshit, por pas ndarjes së re ter-
ritoriale të vitit 2004, fshati
Nigishtan hyri në kuadër të Ko-
munës së Gjorçe Petrovit.
Nigishtani është 9 kilometra larg
nga qendra komunale, e cila
gjendet në Komunën e Gjorçe
Petrovit. (A.XH)

Shkup, 20 tetor - Në Maqedoni, bren-
da çdo viti paraqiten mbi 700 raste të
reja të diagnostifikuara me karcinom
në gji. Kështu me rastin e Ditës
botërore kundër kancerit të gjirit,
thotë Ilir Ismaili, onkolog në Klinikën
"Nena Terezë" në Shkup. "Secilin vit,
në Maqedoni regjistrohen 700 deri
760 raste të reja me diagnozën
'kancer në gji'. Kemi edhe raste vdek-
jesh, mirëpo nuk posedojmë me sta-
tistika konkrete se sa pacientë vdesin
nga kjo diagnozë brenda vitit", tha
Ismaili. Nga ana tjetër, Shoqata për
luftë kundër kancerit “Borka", në fil-
lim të tetorit filloi fushatën tremujore
kundër kësaj sëmundje. Në Maqe-
doni, sipas të dhënave të "Borkës",
vitin e kaluar janë zbuluar 1200 raste
të reja të të prekurve nga kanceri në
gji, ose mesatarisht katër gra në ditë.
Në 15 vitet e fundit, mortaliteti prej
sëmundjeve kancerogjene në Maqe-
doni është rritur për 9 për qind dhe
Maqedonia është një prej vendeve të
rralla në Evropë, ku vdekshmëria nga
kanceri është në rritje. Sipas numrit
të rasteve të vdekjes, Maqedonia
është në pozitën e tretë në Evropë.
Nga “Borka” informojnë se kanë mba-
jtur takim me përfaqësuesit e Qev-
erisë dhe kanë marrë përgjigje pozi-
tive dhe mbështetje për zbatimin e
Strategjisë nacionale për kontrollin e
kancerit e cila do të fillojë në vitin
2018. "Kanceri i gjirit tek gratë
kërkon një trajtim të veçantë, sepse
numri i grave të prekura në Maqe-
doni, por edhe në rrafsh global - është
gjithnjë e më shumë në rritje. Maqe-
donia është në vendin e tretë në
Evropë për shkallën e vdekshmërisë
nga sëmundjet malinje", ka thënë
kryetarja e shoqatës “Borka”, Biba
Dodeva. (A.XH)

Laura PAPRANIKU

Shkup, 20 tetor - Ndryshimet
e ndodhura në sistemin arsi-
mor në Maqedoni jo vetëm që
nuk kane dhënë shpesh herë
efektet pozitive për të cilat
edhe janë iniciuar ndryshimet
përkatëse, por kanë rënduar
edhe më tepër procesin
edukativo arsimor. Vendosja
e lëndëve të ndryshme mësi-
more e ka ngarkuar tej mase
procesin edukativo arsimor,
me theks të veçantë arsimin
nëntëvjeçar. Por, paralelisht
nxënësve, të cilët janë të
ngarkuar për sa nuk e kanë
moshën, shtimi i lëndëve për-
bën ngarkesë edhe për vetë
mësimdhënësit. Për dallim
prej mësimdhënësve të ciklit
të tretë të arsimit fillor dhe të
shkollave të mesme, mësuesit
e klasave nga I deri V janë
shumëfish më të ngarkuar.
Të njëjtë duhet të përgatiten
jo vetëm për një lëndë mësi-
more por për gjashtë-shtatë
lëndë njëkohësisht. 

Në përjashtim të anglisht-
es, për të cilën që kur u ven-
dos si lëndë mësimore nga
klasa e parë Ministria e Ar-
simit dhe Shkencës (MASH)
ka angazhuar mësimdhënës
të posaçëm, të gjitha lëndët
tjera mësimore duhet ti zhvil-
lojë një mësimdhënës i vetëm,

respektivisht mësuesit klasor.
“Në asnjë rast nuk është njël-
loj si të përgatitesh për një
lëndë mësimore dhe si të
duhet të përgatitesh për pesë-
gjashtë lëndë’, thotë Albulena
Numani, mësuese në shkol-
lën fillore “Zhivko Brajkovs-
ki”, në Shkup. Fakti që num-
ri i orëve të mësimit është i
barabartë për të gjithë
mësimdhënësit, sipas saj nuk
është edhe aq i rëndësishëm
sa i takon ngarkesës peda-
gogjike dhe didaktike të më-
suesve që punojnë me
nxënësit e ciklit ët parë dhe të
dytë të arsimit fillor.  Pavarë-
sisht sasisë së orëve, e cila
është njëlloj, dallimi thelbë-
sor qëndron në atë se
mësimdhënësit lëndor për-
gatiten vetëm për një lëndë
kurse mësimdhënësit klasor
për më tepër lëndë. “Ky dal-
lim, i cili është thelbësor
duhet të trajtohet nga kompe-
tentët si një problem i cili
duhet të zgjidhet në të mirën
e mësimdhënësve. Mësuesit
janë ngarkuar vërtet jashtëza-
konisht shumë viteve të fun-
dit”, apelon Numani. 

Krahas kësaj çështje,

vëren më tej ajo, duhet të
shqyrtohet edhe puna e ak-
tiviteteve jashtë programeve
mësimore por të cilat marrin
përsipër t’i realizojnë shkol-
lat. Mësimdhënësit, ngarko-
hen nga ana e drejtorëve të
punojnë edhe për llogari të
atyre projekteve jo me
dëshirën dhe vullnetin e më-
suesve, mbase jo edhe të drej-
torëve, por sepse ashtu duhet
patjetër. Këtë mëndin ndan
edhe Luljeta Havziu, mësuese
po në SHF “Zhivko Brajkovs-
ki” në Shkup e, sipas të cilës
projektet janë kthyer në mak-
th për mësimdhënësit në
përgjithësi. Konkretisht, “Re-
alizimi i projekteve që kanë të
bëjnë me aktivitete shkollore,
por që nuk janë pjesë e pro-
grameve mësimore i ve në
vështirësi jo vetëm mësuesit
dhe arsimtarët por edhe drej-
torët. Këtyre të fundit u vinë
projektet nga MASH-it dhe
duhet të realizohen pa tjetër.
Por për këtë duhet të
angazhojnë mësimdhënësit
me apo pa dëshirën e tyre”,
shprehet Havziu. 

Mësimdhënësit tregojnë se
shpesh herë barra e realizmit

të projekteve bie mbi një
numër të caktuar mësimd-
hënësish. “Po u kyçe një herë
në vallen e projekteve, nuk
del më prej aty. E kanë prob-
lem sa të gjejnë dikë, pastaj u
behet rrugë të gjitha projektet
u jepen atyre”. Arsimtaret tre-
gojnë se në takimet e para të
grupeve punuese për reforma
në arsim, grupi i mësimd-
hënësve të arsimit fillor ka ar-
tikuluar edhe problemin e
ngarkesës si çështje e cila
kërkon një zgjidhje të shpejtë.
Numri i madh i lëndëve mësi-
more, gjithsesi që mbetet
çështje me prioritet, pasi pro-
jekte janë gjëra kalimtare.
Nga viti 2007, kur arsimi fillor
u bë nëntëvjeçar kurrikula
shkollore ne arsimin fillor u
shtua me 10 lëndë të reja kra-
has lëndëve ekzistuese. U nis
me anglishten nga klasa e
parë, për të vazhduar më pas
me gjuhën e dytë të huaj të
obligueshëm në klasë VI, me
inovacionet në klasë IX, puna
me kompjuter dhe bazat e
programimit në klasë III dhe
V, puna krijuese në klasë IV
dhe V si lëndë zgjedhore e
kështu me radhë.

Vazhdon diskriminimi në Nigishtan

Gjorçe harron fshatin e vetëm shqiptar 
Vedat Mustafa nga Këshilli
iniciator për grumbullimin e
mjeteve për rregullimin e rrugës
thotë se gjatë gjithë verës kanë
arritur të mbledhin vetëm 3500
euro, shumë kjo që nuk mjafton as
për gjysmën e rrugës

Dita botërore kundër
kancerit të gjirit

Katër gra në
çdo një ditë
sëmuren nga

kanceri i gjirit!

Ngarkesa e madhe me lëndë dhe projekte 

Makthi i shkollave
Shkollat janë rënduar edhe me
domosdoshmërinë për realizmin e
projekteve të shumat shkollore, por
që nuk janë pjesë e programeve
mësimore. Këtë të fundit, janë
kthyer në makthin e shkollave. Do
ose nuk do, angazhimi nëpër
projekte është i domosdoshëm,
tregojnë arsimtarët 

Koha
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Nga Qeveria, zëdhënësi Mile Boshnjakovski hodhi poshtë zërat se do të ketë disku-
time për këtë çështje në Qeveri, duka ia adresuar këtë problem partive politikeAktuale

23
kandidatë

për
prokuror

publik

Shkup, 20 tetor - Qeve-
ria e Maqedonisë dje i
dorëzoi aplikacionet e
kandidatëve për
prokuror publik deri te
Këshilli i prokurorëve
publikë, konfirmoi për
MIA-n, zëdhënësi i Qev-
erisë Mile Boshn-
jakovski. Në konkursin
për prokuror publik
shtetëror janë paraqi-
tur 23 kandidatë.
Këshilli i prokurorëve
publikë në kërkesë të
Qeverisë në afat prej 15
ditëve duhet të dorëzo-
jë mendim qoftë pozitiv
ose negativ në formë të
shkruar të gjithë kan-
didatëve të paraqitur
në konkursi që i plotë-
sojnë kushtet në paj-
tim me ligjin. 
Qeveria më pas deri te
Parlamenti dorëzon
propozim për emërim-
in e prokurorit publik
nga kandidatët e
paraqitur, për të cilët
Këshilli ka dhënë
mendim pozitiv. Në rast
se Këshilli i
prokurorëve publikë në
afat prej 15 ditëve nëse
nuk jep mendim për
kandidatët e
propozuar, vijojnë 15
ditë të reja. Nëse edhe
atëherë nuk deklaro-
het, atëherë konsidero-
het se mendimi i
Këshillit është pozitiv.
Nëse Këshilli për asnjë
kandidat nuk jep
mendim pozitiv,
atëherë Qeveria mund
ti propozojë Kuvendit
ta përsërisë konkursin.
Qeveria në seancë i
shqyrton kandidatët,
duke e përfshirë edhe
mendimin e Këshillit të
prokurorëve publikë
dhe duhet të sjell
vendim për njërin nga
kandidatët për të cilin
paraprakisht ekziston
mendim publik nga
Këshilli. 
Pas kësaj, vendimi
shkon në Kuvend si
propozim vendim dhe
njëkohësisht dorëzohet
edhe mendim i Këshillit
të prokurorëve publikë.
Për emërimin e
prokurorit publik, Ku-
vendi i RM-së vendos
me shumicë të thjeshtë
prej 61 votave. 
Mandati i prokurorit
publik të shtetit është
gjashtë vjet me të drejtë
të emërimit të ser-
ishëm. (R.K)

Nëse Këshilli për asnjë
kandidat nuk jep

mendim pozitiv, atëherë
Qeveria mund ti

propozojë Kuvendit ta
përsërisë konkursin

Fatos RUSHITI

Shkup, 20 tetor - Lidhja
Socialdemokrate e Maqe-
donisë i ka bërë thirrje të
premten partisë më të
madhe opozitare të pra-
nojë humbjen e zgjedhjeve
lokale të 15 tetorit. Nga
kjo parti gjithashtu thek-
suan se rezultatet e zgjed-
hjeve duken ndryshe kur
qytetarët votojnë lirshëm
dhe pa presione, ndërsa
akuzuan VMRO-në se
është kjo parti që ka orga-
nizuar zgjedhje kriminale
për sa vite që ishte në
pushtet. Këto reagime të
LSDM-së pasuan pas
akuzave të VMRO-së se
partia në pushtet - të
dielën organizoi zgjedhje
kriminale përmes vjedhjes
së buxhetit shtetëror.
“Qytetarët e Maqedonisë
pas një periudhe të gjatë
patën mundësi të votojnë
në mënyrë demokratike
dhe fer, me dëshirë të lirë
dhe pa presione. VMRO-
DPMNE duhet të pranojë
humbjen. Rezultatet e zg-
jedhjeve treguan se si
duken komunat, si duket
Maqedonia kur votohet
lirisht dhe kur në
përgjithësi kur respekto-
het vullneti i lirë i qyte-
tarëve. 
Organizimi kriminal i zg-
jedhjeve dhe keqpërdorimi
sistematik i institucioneve
shtetërore dhe resurset
për qëllimet e partisë
ishin tipar i qeverisjes së
Nikolla Gruevskit dhe
VMRO-DPMNE-së dhe kjo
kohë mbaroi. Në vend se
të kërkojnë arsyetime ab-
surde, VMRO-DPMNE
duhet që të uroj qytetarët
për zgjedhje të qeta, të lira
dhe fer dhe të pranon
humbjen zgjedhore”,
thuhet në reagimin e
LSDM-së drejtuar medi-
ave. Ndërkaq VMRO-
DPMNE nëpërmjet një
kumtese për media akuzoi
LSDM-në se kanë orga-
nizuar zgjedhje kriminale
duke e futur në borxh
shtetin dhe qytetarët. “Kjo
i nevojitej LSDM-së dhe
Zoran Zaevit që të zbrazë
arkën shtetërore dhe të
vjedhë shtetin. Ata gën-
jyen dhe manipuluan
qytetarët dhe thyen prem-
timin që e dhanë para zg-
jedhjeve se nuk do të
fusin në borxh shtetin.
Qeveria e LSD-së mori
borxh mbi gjysmë miliard

euro. Për pesë muaj mbi
gjysmë miliard euro. Kjo
vërteton se Qeveria e Zo-
ran Zaev është Qeveri e
pa aftë dhe nuk mund të
funksionojë pa borxhe",
thuhet në komunikatën e
partisë. Por, pavarësisht
se zgjedhjet kaluan në një
atmosferë demokratike
dhe u vlerësuan si të lira
si dhe pretendimeve të
Qeverisë se ishin zgjedhjet
më të mira të organizuar
në Maqedoni, organizata
që monitoruan këto zgjed-
hje vërejtën një sërë par-
regullsish që i karakter-
izuan çdo cikël zgjedhor
në Maqedoni. Rrjeti i or-
ganizatave joqeveritare
“Civil”, ka dorëzuar tek
KSHZ 240 raporte për

parregullsi zgjedhore,
ndërsa kanë vlerësuar se
të njëjtat nuk u vërejtën
gjatë zgjedhjeve parla-
mentare. Në këto raporte
dëshmohet, siç kanë
thanë nga “Civil”, shkelje
të heshtjes zgjedhore, pre-
sione dhe kërcënime,
sjellje joligjore të bordit
zgjedhor, probleme me
Listën e votuesve, votim
familjar dhe grupor,
shkelje të fshehtësisë së
votimit, tejkalim të autor-
izimeve, ryshfet votues
dhe dhunë. 
"Në 56 raste kemi veprim
të paligjshëm të KSHZ-së,
në 21 raste problem me
Listën e votuesve, në 19
raste votimi familjar dhe
në grup, në 17 raste

shkelje të heshtjes zgjed-
hore, në 7 raste kërcën-
ime dhe presione, 4 raste
pengesa për vëzhguesit, 4
raste pengim i votimit, 4
të tjera ryshfet i votuesve,
tejkalim i autorizimeve në
3 raste, në dy raste është
raportuar për dhunë. Në
44 raste të kategorizuara
në grupin e rasteve 'të
tjera', bëhet fjalë për
numrin dhe cilësinë e
fletëvotimeve, mosfunk-
sionimin e UV llambave,
mospasja e qasjes deri në
vendvotimet, vendosja e
keqe e paravanëve për
personat me aftë të ku-
fizuara, si dhe një varg
problemesh tjera që janë
në mënyrë të tërthortë të
lidhura me performansat

e këqija të administratës
zgjedhore, duke e përf-
shirë KSHZ dhe Komi-
sionet Komunale Zgjed-
hore", janë disa nga
vërejtjet e organizatës jo-
qeveritare "Civil". Kur jemi
tek parregullsitë - partitë
politike shqiptare, sido-
mos ato opozitare - në
vend se të merren me par-
regullsitë, ato më shumë
janë të preokupuara se
kush po rri e kush po del
prej qeverie. Ndonëse në
opinion ka pasur zëra
këto ditë se PDSH mund
të bëhet pjesë e Qeverise
së re, ndërsa Aleanca për
Shqiptarët të largohet nga
Qeveria pas zgjedhjeve të
rrethit të dytë, i pari nga
funksionarët partiak që
foli hapur për rimodelim
të Qeverisë ishte Bujar
Osmani i BDI-së. “Meqë
bëhet fjalë për koalicion
me parti opozitare, ku
kemi spekulime se kemi
koalicione edhe me parti
maqedonase në tërë atë
grup, mendoj se partnerët
e koalicionit qeveritar do
të ulen dhe do të sjellin
vendim se çfarë do të
ndodh më tutje”, ka thek-
suar Bujar Osmani,
zëvendëskryeministër për
çështje evropiane. Por nga
Qeveria, zëdhënësi Mile
Boshnjakovski hodhi
poshtë zërat se do të ketë
diskutime për këtë çësht-
je në Qeveri, duka ia
adresuar këtë problem
partive politike. 
“Kjo çështje ju dedikohet
subjekteve politike të cilat
janë pjesë e koalicionit
qeveritar dhe gjithashtu -
në këtë moment mund të
them se kjo çështje nuk
është temë diskutimi e
Qeverisë së Maqedonisë”,
tha Boshnjakovski. Ditë
më parë, Elmi Aziri,
nënkryetar i ASH-së,
theksoi se për pozitën e
partisë së tij në Qeveri,
nuk vendos askush tjetër
pos liderit Ziadin Sela.
“Askush nuk vendos për
pozitën e Aleancës për
Shqiptarët në skenën poli-
tike në Maqedoni dhe as
për pozitën e saj në Qever-
inë e Maqedonisë, pos lid-
erit Ziadin Sela. ASH
është pjesë e Qeverisë
sepse ka qenë iniciatore
dhe zëri kryesor i nevojës
për reforma në bllokun
politik shqiptarë. Jemi të
përkushtuar që edhe më
tej t’i vazhdojmë dhe t’i
zhvillojmë reformat
gjithandej në institucionet
rreth dhe në shoqërinë e
Maqedonisë”, ka thënë
Aziri.

Ministri i Punëve të Brendshme, Oliveri Spasovski, ka kritikuar koalicionin e
Aleancës për Shqiptarët me Lëvizjen BESA duke theksuar se me këtë, partia e
Selës është vënë anën e VMRO-DPMNE-së ashtu sikur edhe partia e Kasamit.
Spasovski tha se ky qëndrim i tij është i bazuar nga informatat në terren, por
nga ana tjetër i pyetur për koalicionin e partisë së tij me BDI-së e cila ishte në
koalicion me VMRO-së tha se koalicioni me partinë e Ahmetit është i
vendosur mbi parime të qarta, njofton Alsat-M. Spasovski në intervistën për
emisionin 360 gradë gjithashtu thekson se koalicioni qeveritar me Aleancën nuk ndryshon.

KOALICIONET PARA RRETHIT TË DYTË JANË NË DOBI TË VMRO-SË

Kryetari i këshillit gjyqësor të Sektorit për krim të organizuar dhe korrupsion pranë Gjykatës
themelore Shkup 1, i cili vepron në lëndën "Trista", i formuar pas aktit të parashtruar
akuzues të Prokurorisë Speciale Publike, e duke vepruar sipas ankesës së parashtruar të
mbrojtjes së të akuzuarit kundër vendimit me të cilën miratohet akti akuzues, mori vendim
se ankesa hidhet poshtë si e pabazë me arsye se në pjesën juridike thuhet se kundër këtij
vendimi nuk lejohet e drejtë për ankesë. Këshilli për vlerësim të aktit akuzues të Sektorit për
krim të organizuar dhe korrupsion pranë Gjykatës themelore Shkup 1, i cili vepron në
vlerësimin e aktit akuzues të PSP-së në lëndën e Prokurorisë që quajtur si "Trezor", duke
vepruar sipas ankesave të tre nga të akuzuarit në lëndën të parashtruara kundër aktit
akuzues, e të deklaruara përmes mbrojtësve të tyre, mori vendim me të cilin ankesat e
hodhi poshtë si të palejuara, thuhet në kumtesën e Gjykatës penale.

GJYKATA PENALE E HODHI POSHTË ANKESËN E MBROJTJES SË TË 
AKUZUARIT PËR RASTIN "TRISTA"

Partitë shqiptare të zëshme për fatin e Qeverisë

Partitë politike nuk janë
të zëshme aspak për
parregullsi zgjedhore, por
më shumë preokupohen
kush po del e kush rri në
Qeveri. Ndërkaq rrejti i
organizatave joqeveritare
"Civil" dorëzoi në KSHZ
240 raporte për
parregullsi zgjedhore, ku
më të theksuarat ishin
shkeljet nga administrata
zgjedhore, ndërsa
vlerësuan së të njëjtat
nuk ishin evidente gjatë
zgjedhjeve parlamentare 

VMRO dhe LSDM 
akuza njëra-tjetrës për

zgjedhje kriminale
Koha
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Deri në fund të gushtit, Agjencia Federale e Punës ka refuzuar 17.500 kërkesa për leje pune
nga Maqedonia, Shqipëria, Kosova, Bosnjë dhe Hercegovina, Serbia dhe Mali i Zi Aktuale

Institucionet 
t'i respektojnë
rekomandimet 
e Ombudsmanit 

Shkup, 20 tetor - Qeveria ka qëndrim të harmo-
nizuar se nuk ka mendim për Propozim ligjin
për mbrojte nga pirja e duhanit të dorëzuar deri
te Kuvendi, deklaroi zëdhënësi i Qeverisë të Re-
publikës së Maqedonisë, Mile Boshnjakovski,
lidhur me temat e seancës së 32-të që u mbajt
dje. "Propozim ligji për mbrojtje nga pirja e
duhanit është kthyer në Kuvend në procedurë të
mëtejme", tha Boshnjakovski. Lidhur me
kërkesën e Avokatit të Popullit institucionet t'i
respektojnë rekomandimet e tij, Boshnjakovski
tha se vendimi i djeshëm i Qeverisë është në
drejtim të intensifikimit të Planit 3-6-9.
"Thjeshtë i inkurajojmë institucionet e sistemit
në mënyrë adekuate dhe në kohë të përgjigjen
në çdo rekomandim dhe procedurë nga Avokati
i Popullit", deklaroi Boshnjakovski. Duke i ko-
mentuar dokumentet e publikuara për kom-
pensimin mujor të familjes së Johan
Tarçullovskit, që është miratuar nga qeveria
paraprake, Boshnjakovski tha se në këtë mo-
ment po kërkohen të gjitha të dhënat lidhur
me të gjitha marrëveshjet. "Atë që dimë është se
kjo marrëveshje që doli në opinion është auten-
tike, megjithatë se ka edhe të tjera. Presim t'i
gjejmë të gjitha sepse janë me datë të vjetër. Në
momentin e njëjtë kur do t'i kemi ato do të jenë
lëndë e analizës përkatëse, ta shohim çfarë ka
ndodhur, si ka ndodhur dhe pas gjetjes së të
gjithave dhe përpilimit të analizës do të informo-
heni tërësisht". theksoi Boshnjakovski. I pyetur
si rrjedh dhe nëse do të vazhdojë subvencioni-
mi i fluturimeve të lira, Boshnjakovski theksoi
se bëhet fjalë për kontroll të rregullt të mar-
rëveshjes të lidhura mes Qeverisë në të kaluarën
dhe transportuesit. Ai theksoi se propozim rapor-
ti për punën e M-NAV është shtyrë për seancën
e ardhshme qeveritare, sepse nevojiten informa-
cione shtesë.  I pyetur nëse ligji për pakicat në
Shqipëri do të ndikojë në procesin e përforcimit
të marrëdhënieve të mira fqinje, Boshnjakovski
tha se Maqedonia zhvillon marrëdhënie të mira
fqinje me të gjithë fqinjët dhe nuk përzihet në
punët e brendshme të fqinjëve të saj. Lidhur me
deklaratat për koalicionet në zgjedhjet lokale,
Boshnjakovski tha se kjo çështje është dedikuar
për subjektet politike të cilat janë pjesë e koali-
cionit qeveritar dhe kjo çështje në këtë moment
nuk është temë e Qeverisë.

Në Pollog, 345
vjedhje të rënda në
nëntë muajt e parë

Shkup, 20 tetor - Në rajonin e Pollogut në nëntë
muajt e parë janë regjistruar 345 plaçkitje të rën-
da me gjithsej dëme të shkaktuara materiale
prej 32 milionë e 840 mijë denarë, informoi zëd-
hënësi i SPB Tetovë, Marjan Josifovski. Sipas të
dhënave të tij, kjo shifër është për 32 raste më
pak në krahasim me vitin e kaluar. Në këto
raste 147 kanë qenë nëpër shtëpi dhe banesa, 36
në dyqane, 20 në automjete, pesë plaçkitje të
ashtuquajtura të pamëshirshme dhe 45 tentime
për plaçkitje të rënda. "Numri më i madh i plaçk-
itjeve të rënda janë realizuar me hapje të dhun-
shme të dyerve hyrëse ose dritareve në hapësir-
at e bodrumeve, në katet përdhes të objekteve
ose me hyrje përmes dyerve të pambyllura. Më
tërheqës për plaçkitësit edhe sivjet janë stolitë e
arit dhe të hollat, ndërsa janë marrë edhe tele-
vizorë, orë, telefona celularë, bizhuteri dhe të
tjera. Është karakteristike është ajo që një
numër i caktuar i plaçkitjeve të rënda para së
gjithash janë të stolive të arit ose të hollat kanë
qenë brenda familjare gjegjësisht në to kanë
marrë pjesë të afërmit e pronarëve që nuk është
dukuri e re dhe e panjohur për rajonin më të
gjerë të Pollogut", tha Josifovski. Në njëjtën peri-
udhë për sivjet janë shënuar 118 plaçkitje nga
çka 32 janë vjedhje të energjisë elektrike, 19 të
drunjve, 16 të automjeteve, dy të biçikletave dhe
motoçikletave dhe të sendeve ose produkteve të
ndryshme.

Fisnik PASHOLLI 

Shkup, 20 tetor - Gjerma-
nia regjistron gjithnjë e më
shumë punëtorë të huaj
nga Ballkani Perëndimor.
Sipas të përditshmen gjer-
mane, Di Velt, vetëm në
tetë muajt e parë të këtij
viti, Agjencia Federale e
Punës ka lëshuar leje pune
për 63.000 persona nga
Ballkani, tregojnë shifrat e
bëra publike nga vetë ky
institucion. Falë skemës së
lehtësuar, rreth 70 për
qind më shumë punëtorë
të huaj janë regjistruar në
Gjermani në 8 muajt e
parë të vitit. Shumica e
vizave janë lëshuar për

persona që punojnë në in-
dustrinë e ndërtimit,
ndërkohë që akademikët
përbëjnë një përqindje të
vogël. Me fjalë të tjera, më
shumë leje pune në Gjer-
mani ju ndahen kandi-
datëve që kërkojnë punë në
ndërtimtari, ndërsa për
fuqinë punëtore nga Bal-
lkani ekziston kërkesa e
madhe edhe në sektorin e
hotelerisë, pastrues, ku-
jdestar apo përkujdesës

për personat e vjetër dhe
kopshtar. 

Një vend pune më mirë
i paguar se në vendlindje,
për shumë njerëz në Bal-
lkan paraqet mënyrën e
vetme për t’i ikur papunë-
sisë dhe gjendjes jo të mirë
sociale në shtetet e tyre.
Sipas gazetës gjermane, Di
Velt, shtetet e rajonit u sh-
pallën si vende të sigurta të
origjinës, që nënkupton se
gjasat për fitimin e azilit

për banorët e këtyre
shteteve praktikisht janë
zero. Nga ana tjetër, si
rrjedhojë e këtij shtrëngimi
të madh të fitimit të azilit,
është siguruar qasje e priv-
ilegjuar e punëtorëve nga
Ballkani në tregun gjerman
të punës. 

“Për dallim prej procesit
të zakonshëm të migrimit
në Gjermani për njerëzit
nga shtetet e treta, lejet në
rastin e Ballkanit perëndi-
mor nuk ndahen sipas
kualifikimeve. Për shem-
bull, ,për të fituar kartonin
e kaltër për personat me
kualifikim të lartë, duhet
të dëshmohet se ato do të
fitojnë së paku 50 mijë
euro bruto pagë në vit. Për
profesionet ku ekziston
kërkesa e madhe për fuqi
punëtore profesionale, ky
kufi është 39 mijë euro…
Në rastin e shteteve të Bal-
lkanit perëndimor, kushtet
e lartpërmendura nuk vle-
jnë. Andaj, kualifikimet
janë të ulëta për personat
që kërkojnë punë .Vetëm
3.4 për qind e kandidatëve

Tiranë, 20 tetor - Shpen-
zimet për ushqime zënë
peshën më të madhe në
buxhetin e familjeve.
Ushqime bazë të shportës,
si qumështi, buka, vezët,
djathi, orizi apo dhe perimet
marrin një pjesë të madhe
të ardhurave të familjeve.
Duke krahasuar të dhënat
për rajonit, të cilat janë të
mbledhura nga portali
Numbeo, që ka një data-
bazë të kostove të jetesës,
çmimet e pasurive të palu-
ajtshme, përkujdesin shën-
detësor, ndotjen, trafikun
dhe cilësinë e jetës për të
gjitha shtetet në botë,
shikojmë se Shqipëria ka
çmimet më të larta për pro-
duktin e bukës dhe të
qumështit. 500 gramë bukë
e bardhë kushton në

Shqipëri 0.54 cent, referuar
të dhënave të Numbeo.com.
Ndërsa në Prishtinë, të
njëjtën masë buke mund ta
blesh për vetëm 0.29 cent.
Në Beograd, 500 gramë
bukë e bardhë kushton
0.40 cent, ndërsa në Shkup
0.48 cent.

QUMËSHTI. Produkti
tjetër më i shtrenjtë është

qumështi. Për një litër
qumësht shqiptarët pagua-
jnë mesatarisht 0.92 cent,
më shtrenjtë se i gjithë ra-
joni. Të njëjtën sasi, shqip-
tarët e Kosovës e blejnë në
Prishtinë mbi 10 lekë më
lirë, ndërsa në Shkup -
edhe më lirë (0.81 denta).
Sarajeva është kryeqyteti
ballkanik me çmimin më

të lirë të qumështit, ku një
litër blihet për 0.69 cent.
Produktet bazë në
përgjithësi prodhohen nga
industria vendase dhe
duke qenë se një pjesë e
mirë e industrisë vendase
nuk është konkurruese
dhe operon me kosto të lar-
ta, çmimet për disa pro-
dukte janë më të shtrenjta

Rritet numri i punëtorëve të huaj nga Ballkani në Gjermani 

Për tetë muaj lëshohen
60 mijë leje pune 

Buka dhe qumështi më lirë në
Shkup sesa në Tiranë dhe Prishtinë 

Shqipëria ka çmimet më të
larta për produktin e bukës dhe
të qumështit. 500 gramë bukë
e bardhë kushton në Shqipëri
0.54 cent, referuar të dhënave
të Numbeo.com. Ndërsa në
Prishtinë, të njëjtën masë
buke mund ta blesh për vetëm
0.29 cent. Në Beograd, 500
gramë bukë e bardhë kushton
0.40 cent, ndërsa në Shkup
0.48 cent

Shumica e vizave janë
lëshuar për persona që
punojnë në industrinë e
ndërtimit, ndërkohë që
akademikët përbëjnë një
përqindje të vogël
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Debati për dispozitat e kontestuara të Ligjit për komunikime elektronike, pritet
të zgjerohet edhe më tej para Gjykatës Kushtetuese të Maqedonisë 5Aktuale

26 
vjeçari
rrihet 

në rroj -
toren e tij 

26 vjeçari E.S nga
fshati Dobridoll, të en-
jten mbrëma ka de-
noncuar sulm fizik që
ka ndodhur rreth orës
19 në rrojtoren e tij ku
ka punuar, ndërsa
sipas tij sulmin e kanë
kryer S.R 34 vjeçar,
një 17 vjeçar dhe një
person tjetër, që të
gjithë nga Vrapçishti.
Sipas raportit të Poli-
cisë së Tetovës, pas
një zënke të shkurtër
për shkak të mosmar-
rëveshjeve të tyre
paraprake, 34 vjeçari
me boks prej hekuri
ka goditur në kokë
dhe pasi që E.S. ka
rënë poshtë, në sulm
janë kyçur edhe dy
persona tjerë, të cilët
kanë vazhduar ta
rrahin në kokë dhe
trup dhe më pas janë
larguar. 
I sulmuari, ka marrë
lëndime trupore dhe
është dërguar në Spi-
talin e Gostivarit. 
Policia ka kryer het-
ime në vendin e ngjar-
jes, ka marrë edhe
boksin prej hekuri si
dëshmi, dhe është
duke u punuar në
zbardhjen e plotë të
rastit. 
Të tre personat e in-
volvuar në rrahje janë
ftuar për bisedë in-
formative në Stacionin
Policor Gallatë.

Një 
grua

konsumoi
tableta,

përfundon
në spital 

Në Repartin e
Urgjencës në Spitalin
e Gostivarit, të enjten
mbrëma rreth orës 19
është sjellë 42 vjeçar-
ja M.SH., e cila ka
konsumuar sasi më të
madhe të tabletave të
ndryshme. 
Pas konsumimit të
tyre, sipas policisë, e
njëjta ka ndjerë dhim-
bje në stomak, por
kur është sjellë në
spital, ka qenë në
gjendje kontaktibile.
Pas marrjes së ndih-
mës së parë ajo është
lëshuar për mjekim
shtëpiak ndërsa
punohet në zbardhjen
e motiveve të këtij
rasti. (u.h.)

Kronikë

që kërkojnë punë janë me arsim të
lartë universitar apo janë specialist.
Në 47 për qind të rasteve, ku është
ndarë leja e punës bëhet fjalë për
persona që kryejnë punë ndihmëse.
Fakti se edhe personat e tillë gjejnë
punë në Gjermani, i detyrohet kon-
jukturës apo rrethanave të tilla të
ofertës dhe kërkesë në tregun gjer-
man të punës. Në disa rajone të
Gjermanisë gati nuk mund të gjin-
den punëtorë që vlen sidomos për
Gjermaninë jugore”, thekson gazeta
Velt.

Kushti i vetëm për të përfituar
një vizë pune në Gjermani është që
aplikuesit të kenë një siguruar një
vend pune. Kjo skemë është e vlef-
shme edhe për Maqedoninë,
Shqipërinë e Kosovën deri në vitin
2020. Nga ana tjetër, nuk është i
vogël edhe numri i refuzimeve për
lëshimin e lejeve të punës. Deri në
fund të gushtit, Agjencia Federale e
Punës ka refuzuar 17.500 kërkesa
për leje pune nga Maqedonia,
Shqipëria, Kosova, Bosnjë dhe
Hercegovina, Serbia dhe Mali i Zi.
Kërkesat mund të mos pranohen në
rastet në të cilat njerëzit nuk kanë
një profesion të caktuar ose kur për
të njëjtin vend pune ka mjaftueshëm
aplikues që janë shtetas gjermanë.

Ndryshe, pranimi nga Agjencia
Federale e Punës, vijon më tej Di
Velt, nuk garanton hyrjen e ap-
likuesve nga Ballkani, pasi këta të
fundit duhet të pajisen fillimisht me
viza në vendet e tyre të origjinës, gjë
që shkakton mbipopullim të am-
basadave gjermane në vendet re-
spektive. Skema e Ballkanit Perëndi-
mor është e vlefshme deri në 2020,
por në Berlin po diskutohet vijimësia
e procedurës, që ndoshta mund të
shërbejë si shembull edhe për emi-
grantët nga Afrika e Veriut.

se rajoni. 
VEZA DHE DJATHI. Për sa u për-

ket vezëve, një duzinë me vezë, që
është dhe standardi i paketimit kush-
ton në Shqipëri mesatarisht 1.11
euro. Çmimin më të shtrenjtë të
vezëve e ka Sarajeva, ku një pako
standarde kushton 1.36 euro. Edhe
djathi kushton më shtrenjtë në Sara-
jevë, ku një kilogram bën 5.77 euro.
Më lirë djathi kushton në Prishtinë,
ku një kilogram është 3.58 euro.

SHQIPËRIA, SHTETI QË SHPEN-
ZON MË SHUMË PËR BUKË DHE
DRITHËRA NË EUROPË. Sipas
tabelave të publikuara më herët nga
Instituti Europian i Statistikave (Eu-
rostat),  shpenzimet nominale për
bukë dhe drithëra, si përqindje e
Prodhimit të Brendshëm Bruto (GDP)
ishin 4.9%, më të lartat në Evropë.
Shteti i dytë pas Shqipërisë është Mali
i Zi, me 3.9% të GDP-së si shpenzime
për bukë dhe drithëra, i ndjekur nga
Bosnjë-Hercegovina me 3.3% dhe
Maqedonia me 2.9%. Listën e vijon
sërish një vend i Ballkanit Perëndi-
mor, Serbia, me 2.7% (të dhënat për
Kosovën mungojnë). Edhe Greqia,
ndonëse një vend në Bashkimin
Evropian, shpenzon 2.7% të GDP-së
për bukë dhe drithëra. Mesatarja e
vendeve kandidate dhe potenciale
kandidate (përjashtuar Turqinë dhe
Kosovën) është 3.3% e GDP-së,
shumë më e lartë se mesatarja prej
1.1% e 28 vendeve të Bashkimit Eu-
ropian. Të dhënat e Eurostat tregojnë
se jo vetëm shqiptarët shpenzojnë më
shumë për të siguruar këtë nevojë
bazë jetike, por kjo përqindje është
më e lartë se 10 vjet më parë. Në
2007-n, viti më i hershëm kur i rapor-
ton të dhënat INSTAT, kjo përqindje
ishte 4.4, ndërsa në 2016-n u shënua
niveli maksimal prej 4.9% e PBB-së
(të dhënat e Eurostat janë përditë-
suar në qershor 2017). Në vlerë ab-
solute, shpenzimet mesatare për
banor për bukë e drithëra janë 183
euro në vit, më të lartat në rajon.
Vendet e zhvilluara shpenzojnë më
shumë për frymë për këtë produkt,
pasi është më i shtrenjtë, por për
shkak të të ardhurave të larta, ai nuk
rëndon në xhepat e tyre.

Omer XHAFERI

Shkup, 20 tetor - Debati për
dispozitat e kontestuara të
Ligjit për komunikime elek-
tronike, pritet të zgjerohet edhe
më tej para Gjykatës
Kushtetuese të Maqedonisë.
Kësisoj, sektori civil së fundmi
ka njoftuar se para Gjykatës
Kushtetuese është parashtru-
ara iniciativë për vlerësimin e
ligjshmërisë së neneve 176,
177 dhe 178 të Ligji për komu-
nikime elektronike. Iniciativa
pason pasi që muaj më parë
kjo gjykatë filloi me shqyrtimin
e ligjshmërisë së nenit 175 të
ligji në fjalë. Megjithatë, në
seancën e parafundit të Qev-
erisë u miratua një reko-
mandim ku kërkohet nga
Gjykata Kushtetuese që të
ndaloj me vlerësimin e neni
175.

Në elaborimin e iniciativës
së fundit, përfaqësuesit e
Komiteti të Helsinkit, organiza-
tës jo qeveritare “Eurothink”
dhe “Sekuritas”, thuhet se
rekomandimi i Qeverisë që pro-
cedimi i nenit 175( i cili përm-
ban 10 paragrafë, ku për-
shkruhet se si shërbimet
sekrete të Maqedonisë, mund
të kenë qasje në sistemin e op-
eratorëve telefonik), të mos

vazhdojë më tutje, për arsye
se është i pjesërishëm dhe nuk
paraqet qasje të përgjithshme
për këtë temë esenciale për lir-
itë dhe të drejtat e njeriut në
vend. 

Me kërkesën e re para
Gjykatës Kushtetuese, organi-
zatat jo qeveritare, siç thuhet
në iniciativën për vlerësim të
ligjshmërisë së dispozitave nga
neni 175-178, kërkohet sh-
fuqizimi i përmbajtjeve të kë-
tyre normave ligjore. Sipas
tyre, nenet në fjalë i obligojnë
operatorët telefonik regjistrim-
in masive dhe të paselektuar të
të dhënave nga komunikimet
elektronike për të gjithë qyte-
tarët, gjegjësisht kjo mënyrë e
veprimit, siç qëndron në ini-
ciativë, është në kundërshtim
me parimet për mbrojtjen e të
dhënave personale dhe pri-
vatësisë së qytetarëve.

Profesori universitar i të
drejtës penale, Gordan Kajallx-
hiev, duke folur për këto zhvil-
lime, ka thënë se deklarata e
ministrit të Punëve të Brend-
shme, Oliver Spasovski, se në
Maqedoni nuk ka më përgjime
të jashtëligjshme, nuk është
tregues i mjaftueshme që të
kthehet besimi i qytetarëve se
edhe tash nuk përgjohet. 

”Ne kishim premtime se kjo

çështje duhet të zgjidhet.
Mirëpo, sa po e shoh mungon
transparenca se deri ku ka ar-
ritur çështja e reformave dhe
kush janë ata që punojnë në
këtë reformë. Ne deri më tani
vetëm kemi dëgjuar planet e
tyre. Për këto arsye, ne nuk
duam që Propozim ndryshimet
për reforma në sistemin e sig-
urisë të na servohen në mo-
ment të fundit, gjegjësisht
kërkojmë përfshirjen e sektorit
civil dhe atij profesional”, ka
thënë profesori Kallajxhiev, i
cili njëherit është edhe kryetar
i Komitetit të Helsinkit në
Maqedoni. Mes tjerash grupi i
shoqatave qeveritare, ka
kërkuar që Qeveria të publikoi
të dhëna të plota se kush e
përbën grupin e punës për re-
forma në sistemin e sigurisë.
Ndryshe, Ligji për komunikime
elektronike, në këtë rast katër
nenet e kontestuar nga sektori
civil, gjegjësisht neni 175
gjendjet në raportin e fundit të
“Pribes”, i cili i rekomandon
Qeverisë, realizimin e refor-
mave urgjente në këtë drejtim.
Megjithatë në vendimin e Qev-
erisë, të miratuar me 10 tetor,
thuhet se ata janë duke
punuar në reformimin e Drej-
torisë për Siguri dhe
Kundërzbulim dhe se iniciativa
paraprake nuk është e plotë,
respektivisht as këtu nuk
jepen informacione se cili është
ekipi i cili punon në forma-
timin e sistemit të sigurisë në
vend.

Shkup, 20 tetor - Qeveria e
Maqedonisë pret që Greqia të
respektojë marrëveshjet dhe
standardet ndërkombëtare
edhe në rastin kur Maqedo-
nia dhe Greqia nuk kanë mar-
rëveshje të nënshkruar për
ekstradimin e personave, për
të cilët kemi lëshuar fletë ar-
rest ndërkombëtar. Kështu u
përgjigj në pyetjen e gaze-
tarëve zëdhënësi i Qeverisë së
Maqedonisë, Mile Boshn-
jakovski, duke komentuar

mënyrën se do të ekstradohen
dy të akuzuarit e Prokurorisë
Speciale, Goran Grujovski dhe
Nikolla Boshkovski. "Qeveria e
Maqedonisë pret që të respek-
tohen marrëveshjet dhe stan-
dardet ndërkombëtare në
raste të këtilla dhe i gjithë
procesi për ekstradim të zhvil-
lohet në kuadër të afateve për
këtë proces, gjegjësisht ek-
stradimi i dy personave, ish-
funksionarë të lartë në Drej-
torinë për Siguri dhe

Kundërzbulim, Goran Gru-
jovski dhe Nikolla Boshkovski.
Presim që Greqia së shpejti t’i
dorëzojë dy të akuzuarit në
fjalë deri te organet përkatëse
në Maqedoni", tha Boshn-
jakovski. Në pyetjen tjetër se
si e komenton deklaratën e të
dy akuzuarve në mediat greke
se kanë frikë të kthehen në
Maqedoni për shkak të pre-
sioneve që ju bënë Ministria e
Punëve të Brendshme, Boshn-
jakovski tha se gjithçka që ka
të bëjë me ekstradimin e Gru-
jovskit dhe Boshkovskit, më
mirë t’i drejtohemi Ministrisë
së Drejtësisë, e cila siç tha ai,
është kompetente për zhvil-
limin e procedurave për ek-
stradim.
"Qeveria nuk ka koment rreth
deklaratave të këtyre dy të ar-
restuarve, sepse në rrjedhë e
sipër është duke u zhvilluar
procesi gjyqësor në Gjykatën e
Maqedonisë”, tha Boshn-
jakovski.

Qeveria pret ekstradim të shpejtë 
të Grujovskit dhe Boshkovskit

Ligji për komunikime elektronike sërish para Gjykatës Kushtetuese

Reformat në sistemin e
sigurisë, jo transparente

Sektori civil ka njoftuar se para
Gjykatës Kushtetuese është
parashtruara iniciativë për
vlerësimin e ligjshmërisë së
neneve 176, 177 dhe 178 të Ligji
për komunikime elektronike
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Ardhja në Shkup, takimi me Shkupin, për mua ka qenë gjithmonë një privilegj. Kur pata ardhur për
herë të parë në vitin 2005 në këtë qytet që e pata njohur dhe dashur përmes Jahja Kemalit pa e
parë ende me sy, qeshë ngazëllyer thua se kisha ardhur në viset ku kisha kaluar fëmijërinë Intervistë

Bisedoi: Vedat MEMEDALIU

KOHA: Zoti Davuto-
glu, javë më parë ishit në
Shkup për promovimin e
dy librave tuaj. Çfarë për-
faqëson Shkupi për ju?

DAVUTOGLU: Po, këtë
herë isha në Shkup për
promovimin e librit “Qyte-
te dhe Qytetërime” të bo-
tuar më 2016 dhe të
përkthyer në shqip dhe
maqedonisht menjëherë
pas botimit. Veç kësaj u
takova me të rinj të Maqe-
donisë me rastin e dy kon-
ferencave që mbajta në
Universitetin Ndërkombë-
tar të Ballkanit në Tetovë
dhe në Universitetin e Kiri-
lit dhe Metodit.

Ardhja në Shkup, taki-
mi me Shkupin, për mua
ka qenë gjithmonë një pri-
vilegj. Kur pata ardhur për
herë të parë në vitin 2005
në këtë qytet që e pata
njohur dhe dashur përmes
Jahja Kemalit pa e parë
ende me sy, qeshë ngazël-
lyer thua se kisha ardhur
në viset ku kisha kaluar
fëmijërinë. Më duket sikur
endem në rrugët e vend-
lindjes sime, Konjës, apo
të Bursës me të cilën jam i
dashuruar. 

KOHA: Në një nga in-
tervistat tuaja thatë se
Buharaja, Konja dhe
Shkupi janë tri qytete të
ndryshme, por nëse ecni
në rrugët e tyre ndjeni
të njëjtën gjë. Çfarë men-
doni se kanë të përba-
shkët këto qytete gjeo-
grafikisht kaq larg
njëri-tjetrit?

DAVUTOGLU: Të
gjitha qytetet e Ballkanit,
Sarajeva, Selaniku, Prizre-
ni, Tetova, Gostivari, Plov-
divi, zënë vend të veçantë
në zemrën time. Një pjesë
e librit “Qytete dhe Qytetë-
rime” të cilin e promo-
vuam, u kushtohet këtyre
qyteteve nën titullin Qyte-
tet e Bijve të Ngadhënjye-
sve. Me kontributin edhe
të përkthimeve tuaja, taki-
mi i të gjitha qyteteve të
hapësirës sonë gjeografike
me ballkanasit dhe
veçanërisht me të rinjtë
tanë, më ka gëzuar tej
mase. Nëpërmjet jush dua
të falënderoj të gjithë ata

që kanë dhënë mundin e
tyre si dhe mbarë popullin
e Maqedonisë për ftesën
dhe interesin e tyre të sin-
qertë.

KOHA: Ç’mendoni
“Pranverën Arabe”? Një
kohë keni qenë mbësh-
tetës i këtyre zhvillime-
ve në vendet arabe. 

DAVUTOGLU: Në li-
brin mbi të cilin po punoj
aktualisht, të titulluar
“Tërmeti Sistemik: Popu-
lizmi Përjashtues Kundrejt
Qeverisjes Përfshirëse Glo-
bale”, “Pranverën Arabe” e
kam përkufizuar si një
“tërmet strukturor” që
përfshin thyerje të gjera
gjeopolitike, gjeoekono-
mike dhe gjeokulturore.
Vërtet po shohim se kryen-
gritjet arabe kanë krijuar
efektin e një cunami në
rrafsh rajonal dhe global.
Një tërmet efektet e të cilit
vazhdojnë të ndihen. Ky
tërmet ose cunami i ka
vënë në lëvizje të gjitha
thyerjet tektonike gjeopoli-
tike, gjeoekonomike e
gjeokulturore, duke e
shndërruar rajonin në fu-
shëbetejën e konflikteve të
brendshme, tensioneve e
luftërave më të përgjaksh-
me të shekullit të fundit.
Ky tërmet, qoftë në kon-

tekstin e shteteve kombë-
tare, qoftë në atë të rajonit,
nuk u kufizua me një sek-
tor apo hapësirë të cak-
tuar, por shkaktoi një
shkatërrim të gjerë struk-
turor. Kur u shfaq në fillim
Pranvera Arabe, kërkesat e
shprehura në kuadër të
kësaj lëvizjeve rajonale si
dhe proceset e ndryshime-
ve paqësore, me të bënë të
lindnin shpresa të mëdha.
Kur vetëdjegia e një të riu
tunizian (Muhammed
Buazizi) me diplomë uni-
versiteti i cili punonte si
shitës ambulant, shkaktoi
një reagim të drejtë sho-
qëror si kundër krizës eko-
nomike e cila në atë kohë
po ndihej kudo, si kundër
regjimeve autokratike të
shkëputura prej popujve,
kjo lëvizje fitoi mbështetje
kombëtare, rajonale e glo-
bale. Në vijim, kur masat
civile të përbëra kryesisht
nga të rinjtë dolën në she-
shin Tahrir kundër Muba-
rekut, në Bengazi kundër
Kaddafit, në Hums kundër
Asadit, me kërkesën për
liri, për një strukturë poli-
tike përfshirëse, për një
jetë ekonomike dhe shtet
të së drejtës mbi bazën e
barazisë së mundësive dhe
drejtësisë në shpërndarjen
e të ardhurave, në sheshe

nuk kishte as Shtet Isla-
mik, as organizata terrori-
ste, as konflikte etnike e
denominale dhe as pamje
të një lufte civile.

KOHA: E ashtuquaj-
tura “Pranverë Arabe”
duket se po funksionon
vetëm në Tunizi. Sipas
jush, pse situata në ven-
det e tjera degjeneroi në
nivele të skajshme, si në
Libi e veçanërisht në
Siri?

DAVUTOGLU: Po, pa-
sojat shkatërruese që solli
Pranvera Arabe përkundër
pritshmërive për krijimin
e një rendi të qëndrue-
shëm kombëtar e rajonal,
ndodhi përgjatë procesit
dhe për shkak të faktorëve
të ndryshëm. Në këtë kon-
tekst mund të flitet për tri
kthesa dhe procese kritike.

Faza e parë mori formë
me lëvizjet revolucionare
që erdhën njëra pas tjetrës
brenda vitit 2011 dhe për-
fundoi me tërheqjen në
forma të ndryshme të li-
derëve autokratikë për t’ua
lënë vendin qeverive të
tranzicionit. Në këtë fazë
u nxitën shtresat që kërko-
nin ndryshim dhe kur qe e
nevojshme u sigurua edhe
mbështetje politike, diplo-
matike e ushtarake. Por

këto shoqëri, të cilat nuk e
kishin një përvojë të tillë
politike, u gjendën të
papërgatitura për ta drej-
tuar një proces kaq të gjerë
ndryshimi. Megjithë këto
mangësi, faza në fjalë kaloi
mjaft paqësisht dhe në vi-
tin 2012, në këto vende u
zhvilluan zgjedhje paqëso-
re për krijimin e qeverive të
përhershme. Në verën e
2012-ës, edhe pse kishte
tensione, në vendet përveç
Sirisë - erdhën në pushtet
qeveritë e dala nga
zgjedhjet. Njëkohësisht kjo
ishte edhe një sprovë e
madhe për sa i përket rea-
lizimit të pritshmërive të
revolucioneve. Në këtë pikë
pati dy sfida kryesore. E
para kishte të bënte me
ruajtjen e kohezionit të
brendshëm të grupeve që
u prinë revolucioneve.
Grupe të cilat luftuan sup
më sup kundër regjimeve
autokratike, akoma pa zh-
villuar një kulturë rivalite-
ti paqësor politik, u përf-
shinë në luftë për pushtet
dhe e humbën kohezionin
e brendshëm. Kurse sfida
e dytë kishte të bënte me

realizimin e pritshmërive
urgjente të masave mbë-
shtetëse të revolucioneve
për liri, siguri e mirëqenie.

Pas vështirësive të ha-
sura në këto dy kthesa, tri
zhvillime që ndodhën në
verën e 2013-ës sollën re-
zultate që e ndryshuan
rrënjësisht karakterin dhe
rrjedhën e Pranverës Ara-
be, duke bërë që thyerjet e
vogla tektonike të shndër-
roheshin në një tërmet
strukturor. E para qe shfa-
qja e organizatës terroriste
të Shtetit Islamik me
qendër në Irak e cila duke
i bashkuar hapësirat kao-
tike të Irakut dhe Sirisë,
shënoi një përparim të sh-
pejtë dhe mori nën kon-
troll linjën delikate të sigu-
risë për këto dy vende:
Haleb-Rakka-Mosul. 

Me këtë akt ata ia
ndryshuan karakterin
Pranverës Arabe dhe ten-
sioni mes regjimit dhe opo-
zitës së ngritur me kërke-
sën për liri, u shndërrua
në tension midis organi-
zatës terroriste dhe regji-
mit. Zhvillimi i dytë me
rëndësi qe grushti i shtetit
në Egjipt në korrik të vitit
2013, i cili nxori në dritë
brishtësinë e qeverive të
reja që kishin ardhur në
pushtet me zgjedhje duke
bërë që elementet e regji-
meve të vjetra autokratike
të riorganizoheshin thuaj-
se në çdo vend dhe të
ndërmerrnin lëvizje anti-
revolucionare. Kurse zhvil-
limi i tretë qe kur asnjë
sanksion nuk u ndërmor
ndaj regjimit sirian kur ky
i fundit, me vetëbesimin e
fituar nga dy zhvillimet e
lartpërmendura, në gusht
të 2013-ës i kapërceu të
gjitha vijat e kuqe dhe për-
dori armë kimike kundër
popullit të vet. Mosndë-
shkimi i këtij krimi të ha-
pur lufte, qe një ngjarje e
cila pas Srebrenicës e rrë-
zoi edhe njëherë përtokë
imponueshmërinë e së
drejtës dhe të institucio-
neve ndërkombëtare, duke
e zhdukur terrenin pari-
mor të rendit rajonal dhe
global. 

KOHA: Dikur ju ishit
krah për krah me të ash-
tuquajturën lëvizje gyle-
niste. Për një lexues të
painformuar a mund të
shpjegoni cila qe arsyeja
për ndarjen që ndodhi
midis kësaj lëvizjeje dhe
partisë suaj, ose shkurt,
ç’i dallon ata nga pikë-
pamja ideologjike?

DAVUTOGLU: Kjo or-
ganizatë të cilën ju e
quajtët lëvizje, me grushtin
e shtetit të 15 korrikut, e
ka treguar se është një or-
ganizatë terroriste. Por po-
pulli kryelartë turk iu
kundërvu me jetën e vet
kësaj tentative dhe i doli
për zot atdheut, kombit e
demokracisë. Elementet që

Intervistë ekskluzive me ish-kryeministrin e Republikës së Turqisë, prof.dr. Ahmet Davutoglu

Shqiptarët gjithashtu janë
në krye të popujve kyç për
paqen në Ballkan.
Bashkëjetesa e
shqiptarëve në paqe me
popujt e tjerë të Ballkanit
në vendet ku jetojnë, dhe
sot ata jetojnë në shtatë
vende të Ballkanit, është
një nga kushtet kryesore
për paqen në rajon. Ky
është edhe parimi ynë
themelor si Republikë e
Turqisë..., thotë në një
intervistë ekskluzive për
gazetën KOHA, ish-
kryeministri i Republikës
së Turqisë, prof.dr. Ahmet
Davutoglu

Shqiptarët, kyç për
paqen në Ballkan

TË KUPTUARIT E NEOOTOMANIZMIT
Të përpiqesh ta kuptosh apo ta përkufizosh

politikën e jashtme të Turqisë në rajon nëpërmjet
konceptit të “neootomanizmit”, është një qasje
sipërfaqësore dhe e gabuar. Ky është një term të cilin ne
kurrë nuk e kemi përdorur në retorikën tonë të politikës
së jashtme. Ata që e përdorin këtë term, duke na e
atribuuar neve, kanë për qëllim të ngrejnë barriera
psikologjike mes Turqisë dhe vendeve të Ballkanit.

ISIS-i SHKATËRROI
PRANVERËN ARABE
Shfaqja e organizatës
terroriste të Shtetit
Islamik me qendër në
Irak e cila duke i
bashkuar hapësirat
kaotike të Irakut dhe
Sirisë, shënoi një
përparim të shpejtë dhe
mori nën kontroll linjën
delikate të sigurisë për
këto dy vende: Haleb-
Rakka-Mosul. Me këtë
akt ata ia ndryshuan
karakterin Pranverës
Arabe dhe tensioni mes
regjimit dhe opozitës së
ngritur me kërkesën për
liri, u shndërrua në
tension midis organizatës
terroriste dhe regjimit
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Pasojat shkatërruese që solli Pranvera Arabe përkundër pritshmërive për krijimin e një rendi të
qëndrueshëm kombëtar e rajonal, ndodhi përgjatë procesit dhe për shkak të faktorëve të ndryshëm.
Në këtë kontekst mund të flitet për tri kthesa dhe procese kritikeIntervistë

e bëjnë të ndryshme këtë
tentativë nga të tjera puçe
të ngjashme, lidhen me
bazat ideore, sociale, eko-
nomike, burokratike e
ndërkombëtare nga ush-
qehet kjo organizatë e cila
drejtoi këtë puç. Shndërri-
mi gradual i njerëzve të
cilët kjo organizatë përpi-
qej t’i përfshinte në radhët
e saj, nga simpatizantë në
anëtarë, në militantë apo
siç shprehen ata, në sh-
pirtra të përkushtuar e në
fund në flamurtarë apo
imamë, ndodhte si pasojë
e një procesi ideor. Në këtë
proces ideor, besimi islam
shtrembërohej nëpërmjet
një mendësie tejet të ga-
buar lidhur me burimin
epistemologjik dhe në këtë
mënyrë ndërtohej një
mendësi e re me bazë me-
sianike ku mendja çaktivi-
zohej plotësisht. Pa u
zbërthyer kjo mendësi nuk
është e mundur të kup-
tohen kodet e sjelljes të kë-
saj strukture.

Sipas besimit islam, ti-
pari themelor që e dallon
njeriun nga qeniet e tjera
dhe e bën më të nderuarin
e krijesave (eshref el-
makhlukat) është aftësia
për të menduar: “Thuaj, a
janë njësoj ata që dinë me
ata që nuk dinë? Por
vetëm njerëzit me arsye
kujtohen”. Ky ajet e thotë
qartë se vetëm njerëzit me
arsye mund ta kuptojmë
dallimin midis dijes dhe
mosdijes. Të jesh njeri me
arsye do të thotë ta për-
dorësh lirisht dhe auten-
tikisht si pjesë të vetes
mirësinë e mendjes të falur
prej Zotit. Ata që veprojnë
me mendjen e të tjerëve,
apo që ndjekin mendjen e
të tjerëve pa përdorur të
tyren, nuk mund të jenë
plotësisht njerëz me arsye.
Për të ditur vërtet, ose për
të patur dije, fillimisht
duhet patur arsye. Kjo
është pika themelore ku
kjo organizatë ndahet prej
besimit islam të
kryerrymës. Një privilegj që
nuk i atribuohet dhe nuk
është pretenduar as prej
Hazreti Ebu Bekrit, i atri-
buohet liderit themelues të
kësaj organizate. Besimi se
mund të ketë një lider i cili
këshillohet me Profetin
Muhammed jo vetëm në
ëndërr por edhe zgjuar, ka
sjellë me vete edhe një
nënshtrim e kushtëzim
mendor që e ka zhdukur
aftësinë për të menduar.

Transformimi që ka
ndodhur bashkë me këtë
nënshtrim e kushtëzim, në
fillim është fshehur nën
maskën e veprimtarive të
një shoqërie civile e cila
nën maskën e veprimtari-
ve humanitare ka depër-
tuar në hapësirën sociale.
Cilësimi si “hizmet”, do-
methënë “lëvizje për shër-
bim ndaj shoqërisë”, është
përdorur për të fshehur
vaprimtaritë me synim pu-
shteti. Burimet e njerëzve
zemërmirë e humanitarë
të Anadollit janë keqpër-
dorur për të përqendruar
pushtetin që do të përdorej
më vonë. Në këtë mënyrë
është krijuar terreni sho-
qëror e financiar për lë-
vizjet që do të ndërmerre-
shin në fazat e
mëvonshme.

Kjo organizatë e vetë-
paraqitur si një bashkësi e
zgjedhur dhe e përkush-
tuar, në këtë mënyrë në
fillim nisi të depërtojë në

çdo hapësirë të jetës so-
ciale, pastaj ta kontrollojë
këtë hapësirë dhe së fund-
mi t’i njohë të drejtën vetes
për ta sunduar atë. Madje
këtë të fundit e ka parë si
detyrë. Për kontrollimin e
të gjithë hapësirës sociale
që nga organizatat huma-
nitare tek shoqatat e biz-
nesit, klubet sportive e
mediat, strukturat e tjera
të shoqërisë civile në këto
hapësira kanë filluar t’i
shohin si armiq që duhet
hequr qafe dhe në këtë
mënyrë, hapësirat e sho-
qërisë civile të cilat duhet
të bartin larmi, me kohë u
kanë shërbyer si terren për
monopolizim.

Hapi më i planifikuar
e strategjik në këtë drej-
tim është hedhur në fu-
shën e arsimit. Rëndësia
që i jepet arsimit në tra-
ditën islame dhe pretendi-
mi për të formuar brezin e
artë, ka ushtruar një gra-
vitet të madh tek masat e
gjera të Anadollit të cilat
për dhjetra vjet me radhë
qenë përjashtuar nga elitet
e huajëzuara. 

Përqendrimi në fushën
e arsimit u është përgjigjur
tri nevojave njëkohësisht:
një legjitimiteti të fuqishëm
shoqëror, rritjes së buri-
meve financiare bashkë
me arritjen e këtij legjitimi-
teti dhe së fundmi krijimit
të një burimi të mobilizuar
e të indoktrinuar njerëzor.
Ajo që i duhet kushtuar
vëmendje këtu është se ve-
primtaritë e zhvilluara nën
çatinë e shërbimit ndaj
shoqërisë janë parë si mjet
për organizimin social e
ekonomik, kurse veprim-
taritë arsimore si mjet për
të shtënë në dorë së pari
burokracinë e pastaj edhe
shtetin mbarë. Siç e dini
edhe ju, Turqia po zhvillon
një luftë intensive brenda
vendit kundër kësaj orga-
nizate. Por edhe vendet ku
kjo organizatë vazhdon të
veprojë, duhet të luftojnë
kundër saj me të njëjtën

vendosmëri. Toleranca që
do të tregohet ndaj kësaj
organizate e cila mund të
shkaktojë destabilitet edhe
në ekuilibrat e brendshëm
të këtyre vendeve, mund
t’u sjellë probleme serioze
këtyre vendeve.

KOHA: Për herë të
parë politika turke ka
qenë tejet aktive në Bal-
lkan. Kjo qasje e re ka
shkaktuar shumë deba-
te, deri në akuzat për një
kthim të Turqisë në
rajon, ose siç e quan
ndokush, “neootoma-
nizëm”.

DAVUTOGLU: Të për-
piqesh ta kuptosh apo ta
përkufizosh politikën e ja-
shtme të Turqisë në rajon
nëpërmjet konceptit të
“neootomanizmit”, është
një qasje sipërfaqësore dhe
e gabuar. Ky është një
term të cilin ne kurrë nuk
e kemi përdorur në reto-
rikën tonë të politikës së
jashtme. Ata që e përdo-
rin këtë term, duke na e
atribuuar neve, kanë për
qëllim të ngrejnë barriera
psikologjike mes Turqisë
dhe vendeve të Ballkanit.

Por askush prej nesh
nuk mund ta mohojë tra-
shëgiminë osmane që bart
ky rajon. Jemi të detyruar
ta kujtojmë me një cep të
mendjes faktin se proce-

set e kombndërtimit ku
hynë njëra pas tjetrës ven-
det e rajonit pas shkë-
putjes nga Perandoria
Osmane, në të njëjtën
kohë janë procese të ndër-
timit të identiteteve moder-
ne. Formimi i identiteteve
moderne është një proces
autentik për çdo komb në
rajon, përfshirë edhe ne.
Por këto procese janë kon-
ceptuar mbi mohimin e
trashëgimisë osmane.
Kemi të bëjmë me një per-
ceptim të Perandorisë
Osmane si “tjetri”. Por pa
u kuptuar historia osma-
ne, s’mund të kuptohet as
historia dhe identiteti i
Evropës, i Lindjes së Me-
sme e i Ballkanit. Sot në
historiografitë kombëtare
të të gjitha kombeve që
bartin trashëgiminë osma-
ne, ka qorrsokakë seriozë
metodologjikë e ideorë.
Prandaj të gjithë ne duhet
të ballafaqohemi me histo-
riografitë dhe identi-
tetndërtimet tona. Siguri-
sht që historia dhe vuajtjet
historike nuk mund të
injorohen, por në ndërti-
min e së ardhmes të gjithë
duhet të zhvillojmë per-
spektiva shumë të ndry-
shme. Kjo mendësi dhe ky
vizion gjendet në themel të
politikave të jashtme në
drejtim të rajonit që Turqia
ka zhvilluar në periudhën

e fundit.
Hapësirës së Ballkanit,

e cila në përgjithësi përdo-
ret bashkë me nocionet e
copëtimit e shpërbërjes,
Turqia i është qasur me
një vizion të ri. Kemi be-
suar se Ballkani mund të
vërë në jetë idetë e bashkë-
punimit dhe të rendit rajo-
nal duke ruajtur tërë lar-
minë e tij. Kemi punuar
mbi projekte dhe mekaniz-
ma që mund t’i bashkojnë
rreth një qëllimi e vizioni të
përbashkët vendet e Bal-
lkanit si dhe Turqinë si një
vend i Ballkanit. Kemi
prodhuar politika jo rreth
boshtit të krizave, por të
vizionit, të përqendruara
jo rreth ideologjisë por
rreth vlerave, të orientuara
jo drejt së shkuarës, por
drejt së ardhmes. Serbia
dhe Turqia, dy vende të ci-
lat në vitet 1990 nuk men-
dohej kurrë se do të mund
të bashkëpunonin, u ba-
shkuan nëpërmjet meka-
nizmit tripalësh të bashkë-
p u n i m i t
Turqi-Serbi-Bosnje Herce-
govinë. Ngjashëm me këtë
krijuam edhe mekanizmin
e bashkëpunimit Turqi-
Bosnje Hercegovinë-Kroa-
ci. Marrëdhëniet dypalëshe
midis Turqisë e Maqedoni-
së gjithmonë janë parë si
model i marrëdhënieve dy-
palëshe në rajon. Sot Tur-
qia është në pozitën e një
vendi që mund të krijojë
dialog dhe të zhvillojë
hapësira bashkëpunimi
me të gjitha elementet e
ndryshme në rajon.

KOHA: A ka ndonjë
ndërhyrje më të thellë të
Turqisë në rajon, si për
shembull mbështetje apo
nxitje të partive të cak-
tuara politike apo të tje-
ra forma?

DAVUTOGLU: Pjesë e
rëndësishme e vizionit dhe
politikave tona ndaj rajo-
nit, pa dyshim është re-
spekti për funksionimin
demokratik të vendeve të
rajonit. Çështja kryesore
që kam theksuar në taki-
met me liderë të partive të
ndryshme politike këtu, ka
qenë domosdoshmëria që
çdo identitet politik që të
jetë në pushtet, të ndjekë
politika përbrendësuese e
përfshirëse. Sot kushti
themelor për shtetet
kombëtare që ta ruajnë
unitetin e tyre, është
ndjekja e politikave përf-
shirëse ndaj të gjitha gru-
peve të ndryshme fetare e
etnike që jetojnë në vend.
Mosdobësimi i identitetit
qytetar është me rëndësi
jetike për këto vende. 

Në këtë kuptim Maqe-
donia shfaqet si një model
edhe i brishtë, edhe shem-
bullor. Maqedonia mund
të shihet si një Ballkan në
miniaturë, ose Ballkani si
një Maqedoni e madhe. Sot
në Maqedoni, presidenti i
vendit përfaqëson një krah
politik, kryeministri një

krah tjetër dhe kryetari i
parlamentit një krah tjetër.
Kjo situatë është shumë e
rëndësishme për të ardh-
men demokratike të Ma-
qedonisë. Si Turqi ne gjith-
monë i ndjekim nga afër,
por me respekt proceset e
brendshme demokratike
në Maqedoni. Të gjitha
vendet herëpashere ka-
lojnë periudha të vështira
si ajo që kaloi Maqedonia
së fundmi, por e rëndësi-
shme është që këto pe-
riudha krizash të kapër-
cehen me lehtësi dhe
nëpërmjet kulturës së
kompromisit. Besoj se Ma-
qedonia e ka arritur këtë
gjë. Po ashtu besoj se at-
mosfera demokratike do të
vazhdojë edhe në zgjedhjet
lokale që do të zhvillohen
së afërmi.

KOHA: Që nga largi-
mi i Perandorisë Osma-
ne, muslimanët e Bo-
snjës, e sidomos
shqiptarët në Ballkan,
janë parë nga kombet e
tjera si “zgjatime turke”,
kryesisht për shkak të
përkatësisë fetare. Sipas
jush, deri ku arrin intere-
si i Turqisë për rajonin
dhe ç’pamje duhet të
ketë Ballkani?

DAVUTOGLU: Shqip-
tarët janë në krye të po-
pujve autentikë e autok-
tonë të Ballkanit. Kurse
për ne shqiptarët janë
edhe miq historikë, edhe
vëllezër, edhe nënshtetas.
Parë historikisht, shqip-
tarët në Perandorinë
Osmane kanë nxjerrë
kryeministra, ministra, pa-
shallarë, shkencëtarë e ar-
tistë të panumërt dhe kanë
qenë pjesë e indit kryesor
të këtij shteti e të kësaj
shoqërie. Po ashtu shqip-
tarët janë parë si element
përbërës edhe gjatë proce-
sit të themelimit të Repu-
blikës së Turqisë e më
vonë. Nuk duhet harruar
se fjalorin e parë të turqi-
shtes e ka hartuar një sh-
qiptar (Sami Frashëri) kur-
se himnin kombëtar të
Turqisë po ashtu e ka shk-
ruar një shqiptar (Mehmet
Akifi). Edhe sot e kësaj
dite, Republika e Turqisë
është atdheu ndoshta i më
shumë shqiptarëve se ç’ë-
shtë Shqipëria. Prandaj
dhe gjatë Luftës së Ko-
sovës, shqiptarët i kthyen
sytë drejt Turqisë. Po ash-
tu edhe ndihmat më të
mëdha për refugjatët janë
ofruar nga Turqia.

Shqiptarët gjithashtu
janë në krye të popujve
kyç për paqen në Ballkan.
Bashkëjetesa e shqiptarë-
ve në paqe me popujt e
tjerë të Ballkanit në vendet
ku jetojnë, dhe sot ata je-
tojnë në shtatë vende të
Ballkanit, është një nga
kushtet kryesore për pa-
qen në rajon. 

Ky është edhe parimi
ynë themelor si Republikë
e Turqisë.

SHQIPTARËT, ELEMENT PËRBËRËS I TURQISË
Shqiptarët janë parë si element përbërës edhe

gjatë procesit të themelimit të Republikës së Turqisë e
më vonë. Nuk duhet harruar se fjalorin e parë të
turqishtes e ka hartuar një shqiptar (Sami Frashëri)
kurse himnin kombëtar të Turqisë po ashtu e ka shkruar
një shqiptar (Mehmet Akifi). Edhe sot e kësaj dite,
Republika e Turqisë është atdheu ndoshta i më shumë
shqiptarëve se ç’është Shqipëria. Prandaj dhe gjatë
Luftës së Kosovës, shqiptarët i kthyen sytë drejt Turqisë.
Po ashtu edhe ndihmat më të mëdha për refugjatët janë
ofruar nga Turqia

MAQEDONIA, NJË BALLKAN NË MINIATURË
Maqedonia mund të shihet si një Ballkan në

miniaturë, ose Ballkani si një Maqedoni e madhe. Sot në
Maqedoni, presidenti i vendit përfaqëson një krah politik,
kryeministri një krah tjetër dhe kryetari i parlamentit një
krah tjetër. Kjo situatë është shumë e rëndësishme për të
ardhmen demokratike të Maqedonisë. Si Turqi ne
gjithmonë i ndjekim nga afër, por me respekt proceset e
brendshme demokratike në Maqedoni
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Filloi që të ndërtohet skilifti me gjashtë ulëse, por në dy raste për
shkak të mos respektimit të ligjeve, organet kompetente ndaluan
ndërtimin

Urim HASIPI

Tetovë, 20 tetor - Inspek-
torati për ambient jetësor
ka sjellë vendim për ndal-
imin e punimeve për ndër-
timin e skiliftit me gjashtë
ulëse në Qendrën e ski-
jimit Kodra E diellit, pasi
që inspektorët e tyre kanë
vërtetuar se ndërmarrja
publike ELEM, nuk i ka
dokumentet e nevojshme
për ndërtimin e tele-
ferikut, dhe nuk ka sigu-
ruar as elaborate për
mbrojtjen e ambientit jetë-
sor për lokacionin ku kry-
hen aktivitetet ndërtimore. 

“Kanë filluar me punë
pa dokumentacionin e
nevojshëm. Ne kemi dër-
guar ekipet tona, të cilat
kanë konstatuar këtë
gjendje. Deri te ELEM
kemi dërguar vendimin
për të urdhëruar firmën
kontraktuese që të ndalo-
jë me aktivitetet ndërti-
more. Të gjithë ata që
kanë gabuar para ligjit
duhet që të përgjigjen dhe
do të ballafaqohen me gjo-
ba adekuate”, thonë nga
Inspektorati për ambient
jetësor. 

Nga kompania ELEM
deklaruan se pas kërkesës
së inspektoratit për ambi-
ent jetësor, janë ndërprerë
aktivitetet ndërtimore për
ndërtimin e skiliftit me
gjashtë ulëse. Ata thonë
se udhëheqja e re e ELEM-

it, punon në nxjerrjen e të
gjitha dokumenteve të
nevojshme për ndërtimin
e skiliftit me gjashtë ulëse,
i cili do të ndërtohet sipas
të gjitha procedurave
ligjore për mbrojtjen e am-
bientit jetësor. Qeveria e
kaluar qendrore në vitin
2012 miratoi Plan të
përgjithshëm për Kodrën
e Diellit, i cili parashihte
ndërtimin e hoteleve të
reja, teleferikëve të rinj, si
dhe vend-parkimeve. Por,
nga të gjitha projektet e
paralajmëruara, asnjë
nuk është realizuar. Filloi
që të ndërtohet skilifti me
gjashtë ulëse, por në dy
raste, për shkak të mos
respektimit të ligjeve, or-
ganet kompetente ndalu-
an ndërtimin. Para tre
vitesh kishte edhe një ten-

tativë të pasuksesshme
për ndërtimin e një liqeni
artificial në Ceri Pashina,
e cila duhej që të shërbeje
për rekreacion si dhe për
prodhimin e borës artifi-
cial. Për ndërtimin e liqen-
it artificial u hap një gropë
dhe për shkak të kësaj,
një pjesë e madhe e kësaj
hapësira u braktis. Por,
edhe projekti për ndër-
timin e një liqeni artificial
u ndalua, për shkak të
disa lëshimeve në ndër-
tim. Vendi i planifikuar
për liqenin artificial që ka
shkatërruar dhe shëmtuar
malin, ende nuk është
rivendosur në gjendjen e
sajë të mëparshme. 

Nga ana tjetër, Orga-
nizata “Ta shpëtojmë Ko-
drën e Diellit” pas pub-
likimit të këtyre

informacioneve ditë më
parë i janë drejtuar me
shkrim edhe drejtorit të
ELEM-it. 

“Do t:i drejtohemi me
letër të shkruar drejtorit
të ELEM dhe sektorit për
çështje ekonomike pranë
qeverisë, që sa më shpejt
të intervenojnë rreth kësaj
çështje, dhe njëherazi
duhet të ngremë zërin që
punët e filluara mos t’i
lënë në gjysmë dhe ne
jemi taksapagues, dhe ne
kemi pjesë nga buxheti i
vendit ku jetojmë, këta in-
vestime mos t’i shfrytëzo-
jnë për kampanja parazg-
jedhore”, qëndron në
faqen zyrtare të Shoqatës
“Ta shpëtojmë Kodrën e
Diellit”. 

Kjo organizatë ka pub-
likuar një informatë ku

bën të ditur se inspek-
torati i Ministrisë së
Ekologjisë pas një kontrol-
li dhe verifikimi të tyre,
ndaluan punën për ndër-
timin e ski teleferikut me
6 ulëse në Kodrën e Diel-
lit, i cili kap një investim
prej 9.6 milionë euro dhe
tani më është në fazën
përfundimtare për lëshim
në funksion të së njëjtës. 

“Konstatimi i tyre
është se nuk janë duke iu
përmbajtur Ligjit për
ndërtim dhe ambient të
pastër jetësorë, ku ndërti-
mi i atij ski lifti me gjashtë
ulëse po bëhet në mënyrë
më mizore që është e
mundur, edhe atë pa leje
ndërtimi. Është e çudit-
shme të dëgjosh këtë pas
një prononcimi të
nëpunësve, të cilët thonë
se atyre ua kanë dhënë
lejen e ndërtimit, edhe atë
pas zgjedhjes së prob-
lematikës që ndodhi me
gypat e ujësjellësit. Ital-
ianët të cilët janë
punëkryerësit, pasi që
këto ditë transportuan çdo
element lart te Parkingu i
Kodrës së Diellit dhe sh-
presuan që do e bëjnë gati
për sezonin 2017/18, të
njëjtit po ikin të dëshpëru-
ar dhe thonë se kjo epokë
po merr fund dhe këtë
problem po e dërgojnë në
Gjyqin ndërkombëtarë eu-
ropian”, thonë nga kjo
shoqatë.

Dy mijë
qytetarë të
vaksinuar

kundër gripit
sezonal

Shkup, 20 tetor - Nga
Qendra për Shëndet
Publik - Shkup informo-
jnë se për tri ditë 2.000
qytetarë kanë marrë
vaksina kundër gripit
sezonal. Theksojnë se
është i madh interesimi
për vaksina kundër
gripit sezonal. Sivjet,
qendrat për shëndet
publik i kanë në dispozi-
cion rreth 30.000 vaksi-
na, prej të cilave 5.000
janë për Shkupin.

Vaksina i mbulon llo-
jet e virusit të gripit të
cilat qarkullojnë në hem-
isferën veriore, duke e
përfshirë edhe rajonin
evropian dhe Maqe-
doninë, është përgatitur
në pajtim me reko-
mandimet e OBSH-së
dhe mbron prej dy tipave
të virusit të grupit A dhe
një lloj virusi të grupit B,
ndërsa prodhues është
Abot nga Holanda, infor-
mojnë nga Ministria e
Shëndetësisë.

Vaksinimi është
mbrojtja e vetme paran-
daluese kundër gripit
dhe rekomandohet për
personat mbi 65-vjeç,
veçanërisht personat e
sëmurë kronik, fëmijët
e vegjël nën tre vjeç me
imunitet të zvogëluar,
punonjësit shëndetë-
sorë, personat me së-
mundje kardiovasku-
lare dhe respiratore, si
dhe në përgjithësi per-
sonat me imunitet të
ulur. Vaksina kundër
gripit sezonal është e
paobligueshme dhe
jepet në baza vull-
netare. Vaksinimi
kundër gripit sezonal
kushton 400 denarë, si
edhe viteve të kaluara. 

Gostivar, 20 tetor –Nxë -
nësit, mësimdhënësit dhe
të punësuarit në shkollën
fillore “Çajla” nga fshati
Çajlë, shënuan patrion-
atin e shkollës.

Drejtoresha e shkol-
lës, zonja Hava Elezi –
Sadiku, theksoi para të
pranishmëve se përgje -
gjësia e të gjithëve për
përkujdesje ndaj këtij
tempulli të diturisë është
e madhe dhe duhet të

bartet ndër breza. 
“Jemi ne ata që na

pret kjo shkollë dhe jemi
ne ata që e sakrifikojmë
mundin dhe djersën për
të nxjerrë në dritë brezat e
ardhshme të këtij fshati.
Përgjegjësia jonë është e
madhe por bashkë me
mbështetjen e institu-
cioneve përgjegjëse,
kuadrit mësimdhënës dhe
ju prindërve të nderuar,
do të ia dalim”, u shpreh

Elezi – Sadiku. 
Të pranishëm në këtë

manifestim ishin përfaqë-
sues të Departamentin
për Arsim, Kulturë dhe
Sport të komunës së Gos-
tivarit, dhe mysafir të
tjerë. Përvjetori i shkollës
u shënua me një mani-
festim kulturor dhe artis-
tik të përgatitur nga
nxënësit dhe nën përku-
jdesje të mësimdhënësve
të shkollës.

Shkup, 20 tetor - Tre raste
të reja të fruthit janë
regjistruar gjatë javës së
kaluar (nga 14 deri më 20
tetor) në Republikën e
Maqedonisë, me çka num-
ri i përgjithshëm i të së-
murëve, përfundimisht me
ditën e premte është rasti
i 17-të. Kjo theksohet në
raportin që në ueb faqen e
vet e publikoi Instituti për
shëndet publik i Repub-
likës së Maqedonisë. Nga
numri i përgjithshëm i të
sëmurëve, 10 persona je-
tojnë në lagjen e Maxhar-
it - Deponia e shitjes me
shumicë, dy persona janë
nga Çairi, ndërsa nga një
person është regjistruar
në fshatin Sopishte, lag-
jen e Shuto Orizarës dhe
fshatin e Kondovës. Njëri
prej fëmijëve të sëmurëve

të paraqitur është shtetas
i Kosovës. Një person nga
të paraqiturit e rinj në
javën e fundit është me
vendbanim në Prilep, në
punë të përkohshme në
Shkup.

Nga të sëmurit, dy

raste janë të moshës nën
një vit, kur nuk i nën-
shtrohen vaksinimit të de-
tyrueshëm kundër fruthit.
Shtatë të sëmurë janë të
moshës prej një deri në
katër vjet, ndërsa tre janë
mbi moshën 30 vjeçare

(një person i grupmoshës
prej 30-39 vjet dhe dy per-
sona nga 40-49 vjet). Në
moshën prej pesë deri në
nëntë vjet ka dy persona
dhe nga një person i takon
grupmoshave prej 10-14
vjet, 15-19 vjet, 20-29 vjet.
Simptomat e rastit të parë
të paraqitur nga fruthi
janë paraqitur më 15
shtator. Më 25 shtator,
Qendra për shëndet pub-
lik Shkup paraqitur epi-
demi të fruthit në terri-
torin e komunës së Gazi
Babës-Deponia e shitjes
me shumicë. Nga 17
rastet e regjistruara, 16
janë konfirmuar me labo-

ratori, ndërsa një është
rast i lidhur klinik dhe
epidemiologjik.

Në Klinikën për së-
mundje infektive dhe
gjendje febrike në Shkup
janë hospitalizuar 13 per-
sona nga të sëmurit, një
person është hospitalizuar
në Klinikën për sëmundje
të fëmijëve. Vetëm te dy
raste janë regjistruar kom-
plikime në lloj të pneu-
monisë. Të gjitha rastet
janë konfirmuar në labo-
ratori për virusologji dhe
diagnostikë molekulare të
Institutit për shëndet pub-
lik - laboratori referente
për fruth dhe rubeolë,

sipas rekomandimeve të
OBSH-së.

Nga 25 shtatori deri
më 13 tetor në territorin e
Republikës së Maqedonisë
janë vaksinuar 8.095 per-
sona me MRP vaksinë,
prej tyre 2.552 me dozën e
parë, ndërsa 5.450 me
dozën e dytë te fëmijët
shkollorë. Për këtë periud-
hë janë zbuluar 571 per-
sona të lëshuar për dozën
e parë dhe 93 persona për
dozën e dytë dhe ata janë
vaksinuar. Nga gjithsej
personat e vaksinuar,
42,1 për qind janë vaksin-
uar në territorin i cili e
mbulon Qendrën për
shëndet publik - Shkup,
qëndron në raportin e In-
stitutit për shëndet publik
të Republikës së Maqe-
donisë.

Tre raste të reja të fruthit

Shënohet 17 vjetori i pavarësimit të shkollës së Çajlës

Ndërpriten punët për ndërtimin e ski liftit modern

Mungon elaborati 
për mbrojtjen e mjedisit 

Qeveria e kaluar qendrore, në
vitin 2012 miratoi Plan të
përgjithshëm për Kodrën e
Diellit, i cili parashihte
ndërtimin e hoteleve të reja,
teleferikëve të rinj si dhe
vend-parkimeve. Por, nga të
gjitha projektet e
paralajmëruara, asnjë nuk
është realizuar 
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Ky libër përmban vlerat e tij të pamohueshme estetike dhe faktike të
cilat do të mund të shërbejnë për studiuesit e ardhshëm

Osman D. GASHI

Korpusit të veprave të
shumta të shkrimtarit e
publicistit Milazim Kras-
niqi iu shtua edhe libri më
i ri “Sekretet që nuk i mori
me vete Ibrahim Rugova”,
botuar nga PEN Qendra e
Kosovës. Në këtë vepër, e
cila strukturohet si një rrë-
fim personal, autori Kras-
niqi, si bashkëpunëtori më
i afërt për shumë vite i per-
sonazhit real të librit, na e
sjell Ibrahim Rugovën
ndryshe siç është njohur
në opinionin publik. Kras-
niqi e përshkruan presi-
dentin Rugova me syrin
dhe përjetimin e tij si mik
dhe si sekretar i tij në
Shoqatën e Shkrimtarëve
të Kosovës fillimisht,
kryetar i së cilës ishte
Ibrahim Rugova, e më pas
edhe si bashkudhëtar poli-
tik në kuadër të lëvizjes
gjithëpopullore, Lidhjes
Demokratike e Kosovës, të
cilën e bashkëthemeluan
më 23 dhjetor 1989. Vetë
autori shprehet për figurën
e Ibrahim Rugovës: “Pra,

kjo figurë e Rugovës është
produkt i kujtimeve të
mia, pra, i një këndshikimi
të ngushtë, e jo ndonjë fig-
urë e idealizuar e as his-
torike”.

Përmes këtij rrëfimi,
Krasniqi na ofron shumë
sekrete të cilat Rugova
nuk arriti t’i marrë me vete
por i la si trashëgimi që
njerëzit e afër të tij të na i
rrëfejnë për ta njohur si ka
qenë Rugova i vërtetë. 340
faqet, sa ka libri, lexuesit
ia mundësojnë që Ibrahim
Rugovën, si personalitetin
kryesor intelektual të his-
torisë moderne të Kosovës,
ta njohin me të mirat dhe
të metat e tij, ta njohin si
mik, si shkrimtar, si poli-
tikan e si autoritet. Është
ky një libër që në vete
përmban rrëfimin dhe për-
vojën personale të autorit
si njeriu më i afërt i Presi-
dentit të Kosovës, Ibrahim
Rugova, duke bashkudhë-
tar e bashkëpërjetuar ng-
jarjet dhe situatat e viteve
të ’90-ta të shekullit 20, që
në Shoqatën e Shkrim-
tarëve të Kosovës, ashtu

edhe në projektin politik,
ku të dy bashkë ishin në
këshillin nismëtar të Lid-
hjes Demokratike të
Kosovës. Si lexues, kur
zhytemi në libër, mund të
vërejmë se Krasniqi
përmes fragmenteve e seg-
menteve të shumta, për-
shkruan personalitetin siç
ai e ka parë vetë Ibrahim
Rugovën në njërën anë,
dhe rrethanat të të cilët
ata e organizuan jetën in-
telektuale e politike në
anën tjetër. Nga kënd-
vështrimi personal i Kras-
niqit, si lexues, mund ta
ndajmë librin në tri
episode apo tri pika kul-
more dalluese:

a. Periudha në
Shoqatën e Shkrimtarëve
të Kosovës dhe themelimi i
Lidhjes Demokratike të
Kosovës;

b. Periudha e luftës së
Kosovës dhe përpjekjet e
organizimit politik jashtë
territorit të Kosovës;

c. Dështimet politike të
Rugovës dhe largimi i au-
torit nga LDK-ja.

Krasniqi e përshkruan

fëmijërinë e Presidentit
Rugova ashtu siç ia kishte
treguar vet personazhi në
fjalë, që nga zgjatimi i
djepit për të qëndruar i lid-
hur në të deri në moshën
dy vjeçare pasi Rugova u
rrit jetim, e deri tek trajti-
mi nga axha i tij, detaje si
mihjen e misrit, saqë ia
kishte gërditur krelanën e
misrit Rugovës, parala-
jmërimet qysh si nxënës,
që mos të shkruante poezi
me frymë patriotike. Kras-
niqi e definon Rugovën si
njeri të veçantë në koncep-
timin e ndërtimit të shtetit
njëjtë si me ndërtimin e
‘kullës së dajës’ së tij, pas-
taj shallin si veçori dal-
luese e tij, duhanin, mërd-
hinë e vazhdueshme, që
nuk e imitonte askënd, re-
spektimin e mendimit të
tjetrit, modestinë e tepruar
edhe në dëm të vetes, ele-
gancën, si dhe faktin se
atyre që u ka besuar edhe
i ka futur në rrezik.

Një element tjetër të
cilin e gjejmë në libër, e që
shuan zërat e shumtë që
qarkullojnë sot, duke

sajuar shumë
thashetheme për Rugovën
është qëndrimi i tij për
besimin dhe fenë, e të cilën
Milazim Krasniqi e paraqet
këtë fakt për t’ua mbytur
ëndrrat tërë atyre që duan
të përrallosin në kurriz të
Rugovës, kinse ai qenkësh
konvertuar nga mysliman
në të krishterë. Sipas
Krasniqit, Rugova aq larg
ka shkuar sa që edhe Bog-
danin e paraqet si filozof e
jo si prift katolik. Krasniqi
shkruan se Rugova është
shprehur në lidhje me bes-
imin dhe fenë e tij e të
familjes: “Feja e familjes
sime është Islami, por një
islam simbolik, po e
përsëris ne jemi musli-
manë simbolikë dhe toler-
antë gjithmonë e kemi pa-
sur këtë tolerancë të gjerë
pas vdekjes së Skënder-
beut: respektin e lidhjeve
të shenjta, ndjenjën re-
ligjioze, që çdo tempull,
çdo kishë katolike, çdo
xhami, çdo kishë
ortodokse është e shenjtë.
Në familjen time për shem-
bull thuhej se këto janë
gjëra të shenjta dhe duhet
të respektohen. Andaj në
sajë të kësaj tolerance ne
kemi mbijetuar deri tani”.

Krasniqi tregon edhe
për situatën e vështirë të
viteve ’98-’99 të luftës në
Kosovë, kur vet Rugova ia
kishte besuar personalisht
autorit të librit misionin të
vinte kontaktet me
Ushtrinë Çlirimtare të
Kosovës, duke marrë in-
formacion të sakta mbi sit-
uatën në të cilën ndodhej
UÇK-ja, e më pas edhe
mbajtjen peng të Rugovës
nga ana e Millosheviçit,
ndërsa në anën tjetër, për-

pjekjen e bashkëpunë-
torëve të tij për t’u
angazhuar për bashkim
me elementin ushtarak që
LDK-ja të inkuadrohej në
qeverinë e përkohshme.

Autori rrëfen se prishja
e tij me Rugovën erdhi pas
luftës, kur erdhi deri tek
konstituimi i organeve dhe
strukturave shtetërore të
Kosovës, kur Rugova ishte
rrethuar nga njerëz ma-
nipulantë, nën ndikimin e
të cilëve kishte rënë Rugo-
va. Për shkak të oscilimeve
të politikës e të raporteve
ndërmjet tyre, Krasniqi
konkludon se libri i tij në
instancë të fundit është
një mësim moral”.

“Në instancë të fundit,
ky libër është edhe një
mësim moral, sipas të cilit,
njeriu duhet ta thotë të
vërtetën edhe kur ajo
mund të mos jetë në fa-
vorin e tij. Definitivisht, ky
libër nuk është shkruar që
të jetë në favorin tim, po që
të hedh dritë mbi të
vërtetën time për Ibrahim
Rugovën, në të cilën edhe
unë në jo pak raste mund
të kem qenë gabim”, sh-
prehet me sinqeritet autori
Krasniqi.

Ky libër përmban vler-
at e tij të pamohueshme
estetike dhe faktike të cilat
do të mund të shërbejnë
për studiuesit e ardhshëm.
“Sekretet që nuk i mori me
vete Ibrahim Rugova” i Mi-
lazim Krasniqit, pa dyshim
përbën edhe një fakt me të
cilin historianët e
ardhshëm do të merren
kur të shkruajnë për ng-
jarjet e reja të historisë
moderne të Kosovës por
edhe për historinë e
Ibrahim Rugovës.

Andreas DUSHI

1-Mosha e rinisë së
Enver Hoxhës edhe sot ka
pikëpyetje të mëdha. Ish-
diktatori komunist, në ku-
jtimet e tij e kalon periud-
hën e rinisë si
revolucionar, por kurrë
nuk jepen përmasat reale
te aktivitetit.

2- Nje nga misteret e
mëdha të Enver Hoxhës
është padyshim dhe ardh-
ja e tij në krye të Partisë
Komuniste më 8 nëntor
1941. Në mbledhje ai nuk
u caktua të ishte drejtues,
ndërkohë që më parë del
si lider i komunistëve.

3- Vrasja e Qemal
Stafës është një pjesë e er-
rët e historisë së Enver

Hoxhës. Edhe pse ish-
Sekretari i Rinisë Komu-
niste u vra nga pushtue-
sit, enigmë kanë mbetur
arsyet e urdhrit ndaj tij
për të shkuar në Vlorë, në
5 maj te vitit 1942.

Në datën 4 maj 1942,
Qemal Stafes iu caktua
një detyrë nga udhëheqësi
i PKSH-se, Enver Hoxha,
për të shkuar në qytetin e

Vlorës. Qemali, duke qenë
në ilegalitet të plotë, stre-
hohej në një shtëpi
tiranase, e cila nuk bënte
pjesë te shtëpitë e
dyshuara për strehim ko-
munistësh. Vendndodhjen
e tij në atë shtëpi e dinin
shumë pak veta, midis
tyre dhe Enver Hoxha. As-
njëherë nuk ka dalë me
siguri nëse ishte një kurth

prezenca e Qemal Stafës
në atë shtëpi, apo ishte
thjeshtë një rastësi.

4- Marrja e pushtetit
dhe nisja e spastrimeve
politike, çfarë ndikimi
kishin jugosllavët dhe
rusët në vendimmarrjen e
Hoxhës, pse i prishi mar-
rëdhëniet me Titon dhe
çfarë synonte me refuz-
imin e planit Marshall?

5- Arsyet e eliminimit
të disa figurave kryesore
që ishin bashkëpunëtorë
të tij si Koçi Xoxe dhe të
tjerë, janë padyshim
sekrete qe Enver Hoxha i
ka marrë në varr.

6- Pse i prishi
Shqipëria marrëdhëniet
me Jugosllavinë, Rusinë
dhe më pas me Kinën,
çfarë qëllimi kishte Enveri
me izolimin e vendit, pse
nuk kërkoi aleatë të rinj
në vendet komuniste?

Pas prishjes së mar-
rëdhënieve me Ju-
gosllavët, Enver Hoxha,
një dekadë e gjysmë më
vonë u prish dhe me
rusët, të cilët sipas tij
kishin shkelur vijën mark-
siste-leniniste dhe nuk

përfaqësonin më as idealet
e Stalinit. Kjo padyshim
mbetet objektiv studimi
për historianë të
ndryshëm, pasi është e
pamundur që të gjesh një
arsye të vërtetë përse Hox-
ha largohet nga aleati i tij
më i madh që prej ardhjes
në pushtet.

Pas BS, Enver Hoxha
afrohet me Kinën, e cila
po e ndihmonte
mjaftueshëm ekonomik-
isht vendin tonë. Mirëpo
dhe kjo marrëdhënie do të
pësonte krisje në mënyrë
të pashpjegueshme.

7- Si ruhej Enver Hox-
ha, çfarë të vërtete ka lid-
hur me sozitë e tij dhe
kush ishin ata që Hoxha i
shikonte realisht si armiq
të tij?

Ka pasur apo jo sozi
Enver Hoxha? Pyetja qe ka
munduar prej kohësh
shqiptarët, ka marrë
pergjigje nga më të
ndryshmet. Por, në vend
që të sqaronin, ato e kanë
dendësuar edhe më tepër
mjegullën rreth temës in-
triguese. Sozite e tij, më
së shumti ishin manekinë,

pra njerëz që mbanin
veshur brenda makinës
gjatë udhëtimit, vetëm rro-
bat e tij. Halim Zano, Ax-
hem Abazi, Kadri Bregu e
Qazim Malaj nuk kanë
“luajtur” kurrë Enver Hox-
hën jashtë hapësirës së
brendshme të “Mercedez-
it” te zi.

8- Ka pasur një plan
të CIA-s për të eliminuar
Enver Hoxhën? Pse
Mehmet Shehu ishte i
preferuari i amerikanëve,
kur ndërkohë ishte krahu
i djathtë i Hoxhës?

9- Pse i prishi marrëd-
hëniet me Mehmet She-
hun dhe më pas me Kadri
Hazbiun. Cilin kërkonte
Enveri të linte pasardhës
të tij, a ishte Ramiz Alia
njeriu që po projektonte
për të drejtuar vendin?
Çfarë kishte biseduar me
Hysni Kapon deri në vitin
1979?

10 – Misteri i fundit
është padyshim sëmundja
dhe vdekja e Enver Hox-
hës. Pse u mbajt sëmund-
ja dhe vdekja, e fshehtë
për një kohë të caktuar?
(/Zëri)

Dhjetë misteret që Enver Hoxha mori në varr!
Pse i prishi Shqipëria
marrëdhëniet me
Jugosllavinë, Rusinë dhe më
pas me Kinën, çfarë qëllimi
kishte Enveri me izolimin e
vendit, pse nuk kërkoi aleatë
të rinj në vendet komuniste

Publicistikë

Rugova tjetër në kujtesën e Krasniqit
Krasniqi e përshkruan
presidentin Rugova me syrin
dhe përjetimin e tij si mik dhe
si sekretar i tij në Shoqatën e
Shkrimtarëve të Kosovës
fillimisht, kryetar i së cilës
ishte Ibrahim Rugova, e më
pas edhe si bashkudhëtar
politik në kuadër të lëvizjes
gjithëpopullore, Lidhjes
Demokratike e Kosovës, të
cilën e bashkëthemeluan më
23 dhjetor 1989
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Veton SURRROI

1.

Në fakt duhej të ishte
Zvicra.

Zvicra duhej të ishte
shteti i cili do t'u jepte ko-
sovarëve pasaportat. Meqë
Kosova nuk po arrin të
përmbushë premtimin e
Hashim Thaçit dhe të
vartësve të tij të ndryshëm
- jo brenda 15 muajsh, jo
18 muajsh, jo 2 vjetësh, jo
deri në fund të këtij viti, jo
të atij tjetrit-për liberalizim
vizash, atëherë do të ishte
mirë që Zvicra në emër të
ndihmës qytetarëve të Ko-
sovës t'u japë nga një pasa-
portë zvicerane. Edhe ash-
tu, kur duhej, u ka dhënë
azil politik e strehim
shumë qytetarëve të Ko-
sovës, nuk e ka kundërsh-
tuar themelimin e UÇK-së
në territor të vetin, nuk ka
penguar që aty të mblidhen
fondet për shkolla e libra,
uniforma e kallashë... Por,
nëse nuk bën Zvicra, ndo-
shta do të ishte mirë që ko-
sovarëve t'u jepej nga një
pasaportë amerikane.
SHBA-ja edhe ashtu e çli-
roi Kosovën; për një shtet
kaq të madh, çka do të ish-
te t'i jepej pasaporta popul-
lit që më së shumti e do
Amerikën në botë. Për më
tepër, s'ka edhe kush ta
kundërshtojë këtë duke
thënë se Kosova nuk është

shtet i Amerikës: as Puerto
Rico nuk është, por porto-
rikanët kanë pasaportë
amerikane. Ah, nuk bëka
as Amerika. Dakord
atëherë. Le të jetë Shqipë-
ria. Le t'ia japë Shqipëria
çdo shqiptari të Kosovës
pasaportën. Shqiptarët e
Kosovës edhe ashtu e duan
më shumë flamurin kuqe-
zi sesa që e duan ata të Sh-
qipërisë. Është edhe një lloj
borxhi historik: lufta për
çlirimin e Shqipërisë filloi
në Kosovë, aksidentalisht
përfundoi aty ku përfun-
doi.

2.

Kështu mund të vazh-
dojë më tutje ky rrëfim
lehtësisht sarkastik që ka
për bazë vizitën e presiden-
tit të Shqipërisë Kosovës,
takimin e tij me homolo-
gun kosovar dhe një këm-
bim bizar në publik që
shkoi pak a shumë kështu:

- A bon me na dhonë
pasaportat e ju'ja?

- Jo, ore, bëni tuajat të
pranueshme për BE-në.

Këmbimi bizar do të
shënohet tek diplomatët e
akredituar në Prishtinë.
Një, se duhet tërhequr vë-

rejtjen qeverive të veta:
çdokush që takohet me
Thaçin, mund të ballafa-
qohet me pyetjen e njëjtë: a
bon me na dhonë pasapor-
tat e juaja? Dy, sepse del
që presidenti i këtij vendi
është duke kërkuar një sh-
tet rezervë. Nuk ka si të
kuptohet ndryshe gjesti i
një presidenti të një shteti
adresuar presidentit të një
shteti tjetër në lidhje me
pasaportat: meqë shteti të
cilin e përfaqësoj nuk arrin
të prodhojë dokument me
besueshmëri të mjaftuesh-
me juridike, dua që shteta-
sit e mi të përfaqësohen me
dokumentin e shtetit tuaj,
që ka besueshmëri të mjaf-
tueshme juridike. Kurrgjë e
re, mund të thotë kush.
Është ai shqiptari nga Ra-
divojci në Zvicër që është
me pasaportë zvicerane,
dhe ajo nga Gjakova me
pasaportë suedeze, dhe ai
çifti shqiptar nga Podujeva
që ka pasaportë amerika-
ne. Ç'ka të keqe që tash të
gjithë ta kenë atë të Sh-
qipërisë dhe të udhëtojnë
pa viza nëpër Evropë? Dal-
limi është se shqiptari nga
Radivojci, ajo nga Gjakova
dhe çifti nga Podujeva
morën pasaportat jo sepse
janë shqiptarë, por sepse
u bënë shtetas të atyre
vendeve. Pasaporta është
pjesë e besueshmërisë juri-
dike të shtetit të tyre,
gjegjësisht të lidhjes juri-
dike mes tyre si qytetarë
dhe shtetit të Zvicrës, Sue-
disë e SHBA-së. Është se

Hashim Thaçi kërkon që
çdo shqiptar të kuali-
fikohet automatikisht për
besueshmëri juridike me të
qenit shqiptar, gjegjësisht
me të qenit shqiptar i Ko-
sovës. Për dallim prej Zvi-
crës, Suedisë dhe Ame-
rikës, që ka kërkesa
specifike që ai shtet të jetë
garantues për qytetarin
(sepse këtë, mes tjerash, e
bën pasaporta, shndër-
rohet në garanci shteti për
qytetarin), Thaçi kërkon që
Shqipëria të mos ketë
kërkesa, por të jetë garan-
tuese automatikisht për
çdo qytetar (shqiptar) të
Kosovës. Rrjedhimisht,
kërkon që Shqipëria ta
sakrifikojë besueshmërinë
e vet juridike në raport me
shtetet e Schengenit (të fi-
tuar me shumë mund e
shtytje politike) në mënyrë
që të akomodojë dështimin
e Kosovës që të ngrihet në
këmbë si shtet nga gjendja
e vet e kapur prej krimit të
organizuar politik.

3.

Nëse presidenti i Ko-
sovës kërkon që Shqipëria
të jetë garantuese për sigu-
rinë juridike të shqiptarëve
të Kosovës, atëherë ai
është ngutur në hapa. Para
se ta bënte këtë kërkesë
është dashur ta pranonte
njërën prej këtyre gjërave.
Ose ai si president i vendit
personalisht nuk është në
gjendje të garantojë sigu-
rinë juridike (të nënkup-

tuar me pasaportë) për sh-
qiptarët e Kosovës. Ose ai
si president i vendit perso-
nalisht nuk sheh mundë-
sinë që Kosova me institu-
cionet e veta të jetë në
gjendje ta garantojë sigu-
rinë juridike për shqiptarët
e Kosovës. Po të pranonte
njërën prej këtyre gjërave
ai duhej të pranonte, po
ashtu, se nuk është në
gjendje të përmbushë
detyrën e presidentit të Ko-
sovës. Rrjedhimisht, do të
kishte kuptim, atëherë, që
ose të kërkonte që posti i
presidentit të shpallej
vakant, ose që institucio-
net e shtetit të Kosovës të
shpallen të paafta, e që
detyrat e tyre përkohësisht
(apo pa afat) të admini-
strohen nga institucionet e
Shqipërisë. Sepse, ky është
kuptimi juridik i kërkesës
që Shqipëria t'u japë sh-
qiptarëve të Kosovës pasa-
porta: është kërkesa që Sh-
qipëria të marrë përsipër
një pjesë të rëndësishme të
obligimeve që ka shteti i
Kosovës ndaj qytetarëve të
vet.

4.

Shqiptarët e Kosovës,
të Maqedonisë e të gjitha
viseve autoktone shqiptare,
e besa edhe të Shqipërisë
në njëzet vjetët e fundit,
janë mësuar të kërkojnë
shtet rezervë. Sot mbi një
çereku i shoqërive tona je-
ton diku në shtetet evro-
piane e në Amerikë. Por,

për shqiptarët e Kosovës,
në përpjekje gjysmëshekul-
lore për të bërë e ndërtuar
shtet, kërkesa për shtet re-
zervë vjen me shpejtësi
marramendëse. Njëherë
ishin dhjetëra e qindra qy-
tetarë, që një vit e ca pas
pavarësisë filluan të
kërkojnë një shtet që do të
ishte më i mirë se ky që
sapo ndërtuan. Pastaj u
bënë 100 mijë njerëz që u
nisën nëpër dimrin e madh
hungarez për të arritur tek
shteti i ëndërruar rezervë.
Tash, presidenti i vendit,
kërkon që shteti rezervë i
Kosovës të jetë Shqipëria.

Por, diplomatët nuk
duhet të nguten e të
shohin tek veprimi i Thaçit
kërkesë për bashkim
kombëtar. Hashim Thaçi
është njeri praktik dhe në
skemën ideale të organizi-
mit të punëve Amerika
duhet të merret me
mbrojtjen e vendit dhe së
bashku me shtete të
mëdha evropiane t'i marrë
njohjet ndërkombëtare të
Kosovës; Evropa duhet të
merret me financimin e zh-
villimit, Serbia me serbët e
Kosovës, Shqipëria me pa-
saportat, ndërsa ai dhe
Klani i tij me kapjen e ten-
derëve, dhe të çdo gjëje që
vlen në shtet. Në atë ndarje
të punëve, qytetari dhe pu-
shteti njëkohësisht shpre-
sojnë që sa më shpejt të
bëhet liberalizimi i vizave:
që çdokush ta ketë më
lehtë të gjendet shteti re-
zervë. (koha.net)

David Von DREHLE

Doja që ky opinion të
jetë diçka ndryshe nga bur-
ri i Shtëpisë së Bardhë. Të
shohësh larg herë pas here
është një ushtrim i shën-
detshëm. Por sulmi impul-
siv i Presidentit Trump ndaj
paraardhësve të tij, që u
shpalos gjatë një konferen-
ce të përbashkët me liderin
e shumicës së Senatit, Mit-
ch McConnell (republikan),
ka ngritur përsëri një pyetje
që më ka ndjekur që nga
fjala e tij inauguruese. A
është Trump patriot? Në
rast se e keni humbur atë,
presidentit iu kërkua përse
ai kishte qenë i qetë gati dy
javë për vdekjen e katër
ushtarëve amerikanë në Ni-
ger më 4 tetor. Trump
mund të ishte përgjigjur në
një numër mënyrash: duke
vënë në dukje rrezikun për
të folur përpara mbledhjes
së gjithë fakteve; duke ci-
tuar nevojën për kujdes me
detajet e një operacioni të
fshehtë. Në vend të kësaj, ai

solli bisedën rreth letrave
që kishte shkruar për fa-
miljet e ushtarëve të vdekur
(por që ende nuk janë dër-
guar), përpara se të shton-
te se mund edhe t’i telefo-
nonte familjet, nëse do të
ketë kohë. Duke iu referuar
sulmit, siç bën shpesh kur
ndihet i kërcënuar, Trump
akuzoi paraardhësit e tij
për dështimin në vlerësi-
min e plotë të vendimeve të
tyre ndaj burrave dhe gra-
ve që ata komandonin.
“Nëse ju shikoni Presiden-
tin Obama dhe presidentët
e tjerë, shumica e tyre nuk
kanë bërë telefonata. Më
pëlqen të bëj telefona kur
është e përshtatshme, kur
mendoj se jam në gjendje ta
bëj. Ata kanë bërë sakri-
ficën supreme,” tha Trump.

Mënjano mospërfillësin e
rastësishme të kësaj
shakaje, e cila i`u kishte
kthyer mbrapa në momen-
tin kur la gojën. Ai u për-
poq të merrte prapa “shu-
micën” dhe ta zëvendësonte
me “shumë”. Dhe mos pri-
sni që ai të telefonoj çdo fa-
milje - vetëm ato që janë
“të përshtatshme” dhe
vetëm kur ai mendon se
është “në gjendje ta bëjë
këtë”. (Në atë momente ai
nuk kishte telefonuar asnjë
nga katër familjet.) Ajo që
më goditi ishte përçmimi i
Trump për paraardhësit e
tij. Me pothuajse një men-
dim, ai nuk sulmoi politikat
e tyre, por personazhet e
tyre, duke i akuzuar ata
për të qenë të thjeshtë në
lidhje me vdekjen e ush-
tarëve amerikanë. Në librin
e tyre “The President Club”,
miqtë e mi Nancy Gibbs
dhe Michael Duffy doku-
mentuan një ndjeshmëri të
thellë dhe komplekse të
nxitur midis presidentëve
në detyrë dhe paraardhë-
sve të tyre. Vetëm ata
mund ta kuptojnë përvojën
e rëndë të zyrës, dhe kjo i

bën edhe rivalët e hidhur
politik “bashëudhëtarë në
universin paralel ku e ka-
luara, e tashmja dhe e
ardhmja e turbullt, ku ter-
reni i keqdashës duket
shumë i ndryshëm dhe ku
vështirë se ka ndonjëherë
një gjë si rezultati i përso-
sur”. Megjithatë, anëtari
më i ri i klubit duket i
paaftë për të ndjerë ndje-
shmëri. Kështu, ai mund
të keqësojë jo vetëm vendi-
met por edhe mirësjelljen e
presidentëve të mëpar-
shëm. Dhe jo si çështje pa-
rimore - thjesht në impuls,
një trillim. Patriotizmi nuk
kërkon që ne të lavdërojmë
atë që nuk është e lavdë-
rueshme. Ashtu si çdo
amerikan tjetër, Trump
është i lirë të kritikojë siç e
sheh të arsyeshme. Por,
kur një lider i zgjedhur e
çmon, pa arsye, besimin e
mirë të udhëheqësve të
tjerë të zgjedhur, ai po e
shkatërron vendin. Cili lloj
kombi, në fund të fundit,
do t’i zgjedhë ato? Unë
mund të lexoj shumë gjëra,
përveç se Trump ka qenë
në këtë biznes që nga filli-

mi. Fushata e tij ishte një
qasje e keqe kundër
udhëheqësve “budallenj” të
cilët kurrë nuk arritën të
përmbushnin gjërat që ai
do të jepte që në Ditën e
Parë. (Ne jemi ende duke
pritur). Tranzicioni ishte i
mbushur me fjalime për
agjencitë e inteligjencës
jokompetente. Fjalimi i tij
inaugurues i tha botës se
politika e jashtme biparti-
zane e Amerikës e 75 vite-
ve të mëparshme ishte
vetëm një vjedhje e madhe
dhe e paramenduar e pa-
surisë së kombit nga
udhëheqësit e saj, për t’u
“rishpërndarë në të gjithë
botën”.Askush nuk mund
ta dëgjonte dhe ta merrte
parasysh fjalimin pa men-
duar më pak për Shtetet e
Bashkuara. Këtu nuk fliste
një njeri konspirativ i ulët
që ngrinte çështje tradhtie.
Ky ishte presidenti i ri. Unë
mendoj se ne kurrë nuk
kemi qenë ndonjëherë të
udhëhequr nga një person
me një mendim kaq të ulët
të Amerikës. Dhe unë nuk
jam i vetmi që e vëren këtë.
Senatori John McCain (Re-

publikan i Arizonës), shër-
bimin ushtarak e të cilit
Trump denigroi gjatë fu-
shatës së tij, tha të hënën:
“Frika nga bota që ne kemi
organizuar dhe udhëhequr
për tre të katërtat e shekul-
lit, braktisja e idealëve që
kemi përparuar anembanë
globit, refuzimi i detyrime-
ve të udhëheqjes
ndërkombëtare dhe detyrës
tonë për të mbetur “shpre-
sa e fundit më e mirë e
Tokës” për hir të një nacio-
nalizmi gjysmë të pjekur
dhe të rremë”- qenia si
Trump me fjalë të tjera -
është “jopatriotik”. Presi-
denti këmbëngul që lojtarët
e futbollit të tregojnë re-
spekt për himnin kombë-
tar, por ai nuk ka respekt
për besimin e mirë të atyre
që shërbyen para tij. Ai
ankohet se kritikët janë të
padrejtë ndaj tij edhe pse ai
padrejtësisht sulmon pa-
raardhësit e tij. Në moshën
71 vjeçare, Trump po përje-
ton shërbimin publik për
herë të parë. Ne mund të
shpresojmë se vlera e saj
përfundimisht do të agojë
mbi të.(Lexo.al)

A është presidenti Trump një patriot?
Presidenti këmbëngul që
lojtarët e futbollit të tregojnë
respekt për himnin kombëtar,
por ai nuk ka respekt për
besimin e mirë të atyre që
shërbyen para tij

Në kërkim të një shteti rezervë
Kërkesa që Shqipëria t'u
japë pasaporta kosovarëve
është kërkesë për të
mbuluar dështimin vetjak.



shtojcë enigmatike e fundjavës
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DOMINO

K H eO A lirë

TETËKAHËSHI - ditëlindja
K D M T A S E T F Q

A A Y T P T E I G I

J L S J A J S Ë T R

E E A E I N R E I I

R T F P T SH O M F NJ

A R I F Ë O I L A T

H A R R U R F H A Ë

I T Ë Ë F S E O I B

B T T Ë L N T M N N

A DH D I G G A A A I

B O N U A M T T N D

I M I Z Ë LL A V A I

K A S E T A R A K T

P O E Z I A U TH I A

T A R D O L DH Ë Z T

I N O LL A S J T U O

A F J A L I M I M G

AHENGU
BABI
DËFRIMI
DHOMA
FESTA
FJALIMI
GAZ
HAREJA
KASETA

LETRAT
LODRAT
MAMI
MUZIKA
MYSAFIRËT
NATA
POEZIA
SALLONI
VALLËZIMI

Koha për enigma
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HITORI

ARUKONE

 

NONOGRAM

SUDOKU "killer"

SUDOKU "më i madh se"

KENKEN

 

"numri i njëjtë - shkronja e njëjtë"
KRIPTOGRAMI

Pesë macet
INTEGRAMI (Problemi i Ajnshtajnit)

Të dhënat:

FJETJA BRITMA LODRA

M
AC

JA
LO

D
R

A
BR

IT
M

A

Lodra Fjetja Britma
Zeshka
Megi
Bora
Lara
Hari

TABELA
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MENSUR
MAMUTI

SHIH
FOTON

VEPËR E R.V., 
ABETARJA

PËRZIERJE 
E ÇIMENTOS 
ME ZHAVORR 

E ME UJË
------------------
HIÇ, ASPAK

B
PRODU-

CENTI ITALIAN, 
KARLO

-------------------
RIJEKA P RROJ, 

JETOJ

BËJ REFERIM
--------------------

LËNDA QË 
NXIRRET ME 
ZIERJEN E 

KOCINJËVE

XH
RROTULLIM, 

RUND

TRUPAT
MILITARË

-------------------
PASTRUES

TITULLI I 
NDERIT, QË 

IU DHA  
R.V.

SHTATORE, 
TRUPORE

PJETËR
BOGDANI

I.Ë.
------------------

RR.A.

SULFUR
-------------------

EMRI I 
NJUTNIT

GROPË KU 
VËNDOHET 
I VDEKURI

-------------------
ME DY POLE

LIRA E ITALISË
--------------------

SHKRONJË
ARABE

BUJTINË
-------------------

SHTET NË 
AMERIKËN 

QËNDRORE K
PËRMB-

LEDHJA E 
PIKAVE

KRYESORE 
E NJË PUNE 
ME SHKRIM

KALIMTAR, 
(përdoret për 
automjetet që 

nuk ndalen 
shumë)

ANA
OKSA

NGJYROSA
--------------------

REOMIR

K
TOKAT E 

PUNUARA
--------------------

FILM ME 
BRUS UILIS

AKTORI
ROBERT DE

VENDI I 
QEVER. NGA 
NJË PASHA

-------------------
CIPË E HOLLË 
E ORGANEVE

PJESA 
ANËSORE E 
NJË SENDI

MAJK
OLDFILD

-------------------
SUPERMEN

QENDRA PËR
REHABILITIM
-----------------

NOTA 
3

SUEDI
-------------------
LLOJ SHKRIMI  
TË SHTYPIT

JOD
--------------------
MJESHTËR I 

TË SHKRUARIT 
NË STIL

KËSHILLIMI
S.Ë.

-----------------
E.B .

QË KA TË BËJË 
ME MËSIMIN
(LËNDË ...)

PRIZREN
-------------------

Ë.V.

MALE NË 
EVROPËN E 

MESME
--------------------
VEPËR E R.V.

MODEL

M
PASAKTËSI, 
LAJTHITJE

--------------------
FIZIKANTI 
FRANCEZ, 

PJER

QYTET NË 
BOSNJE

VË KËMBËN 
MBI DIÇKA

-------------------
SQETULLAR 

I XHOKËS 
(veshje)

NOTË 
MUZIKORE

------------------
BANOR I 

LAPONISË

KOHA 
E LIRË

RRUGA 
-------------------

MESAZHE 
ABUZUESE

ELEKTRONIKE 

SURE E 
KURANIT

-----------------
MBAJ 
ANËN  

QË I PËRKET 
IDILËS

-------------------
ILINIUM

SHKRONJA 
E 26-të E 

ALFABETIT

ADEM
DEMAÇI

-------------------
RRYMIMI I 

AJRIT

BANORE E 
PIROKUT

-----------------
MBRET, 
KRAL

 ANTIBIOTIKË 
QË RRJEDHIN 

NGA 
KËRPUDHAT 
PENICILLIUM

POSTË 
TELEFON 

TELEGRAF

ERA E 
KËNDSHME “Njeriun pa din dhe dije 

të gjallë e sheh për të vdekur dije”ISH PORTJERI 
GJERMAN, 

SEP

FJALËKRYQI KLASIKKRIPTOGRAMI

SUDOKU "killer"NONOGRAM KENKENARUKONEHITORI

KAKUROINTEGRAMI PËR MË TË RINJTË

SUDOKU

SKANDI
MENSUR
MAMUTI

SHIH
FOTON

VEPËR E R.V., 
ABETARJA

PËRZIERJE 
E ÇIMENTOS 
ME ZHAVORR 

E ME UJË
------------------
HIÇ, ASPAKB

PRODU-
CENTI ITALIAN, 

KARLO
-------------------

RIJEKAP
RROJ, 
JETOJ

BËJ REFERIM
--------------------

LËNDA QË 
NXIRRET ME 
ZIERJEN E 
KOCINJËVEREFEROJ
XHELATINA

RROTULLIM, 
RUND

XHIRO
TRUPAT

MILITARË
-------------------
PASTRUESTM

TITULLI I 
NDERIT, QË 

IU DHA  
R.V.EFENDI

SHTATORE, 
TRUPORE

PJETËR
BOGDANI

PB
I.Ë.

------------------
RR.A.IË

SULFUR
-------------------

EMRI I 
NJUTNITS

GROPË KU 
VËNDOHET 
I VDEKURI

-------------------
ME DY POLEVARR

LIRA E ITALISË
--------------------

SHKRONJË
ARABELIT

BUJTINË
-------------------

SHTET NË 
AMERIKËN 

QËNDROREK
PËRMB-

LEDHJA E 
PIKAVE

KRYESORE 
E NJË PUNE 
ME SHKRIM

KALIMTAR, 
(përdoret për 
automjetet që 

nuk ndalen 
shumë)

ANA
OKSA

NGJYROSA
--------------------

REOMIRBOJADISA
KOSTARIKA

TOKAT E 
PUNUARA

--------------------
FILM ME 

BRUS UILISARAT
AKTORI

ROBERT DE
NIRO

VENDI I 
QEVER. NGA 
NJË PASHA

-------------------
CIPË E HOLLË 
E ORGANEVEPASHALLËKU

PJESA 
ANËSORE E 
NJË SENDIANA

MAJK
OLDFILD

-------------------
SUPERMENMO

QENDRA PËR
REHABILITIM
-----------------

NOTA 
3QR

SUEDI
-------------------
LLOJ SHKRIMI  
TË SHTYPITS

JOD
--------------------
MJESHTËR I 

TË SHKRUARIT 
NË STILJ

KËSHILLIMI
KONSULTIMI

S.Ë.
-----------------

E.B .SË
QË KA TË BËJË 

ME MËSIMIN
(LËNDË ...)

PRIZREN
-------------------

Ë.V.PZ
MALE NË 

EVROPËN E 
MESME

--------------------
VEPËR E R.V.KARPATET

MODEL

MËSIMORE
PASAKTËSI, 
LAJTHITJE

--------------------
FIZIKANTI 
FRANCEZ, 

PJERGABIM
QYTET NË 
BOSNJE

VITEZ
VË KËMBËN 
MBI DIÇKA

-------------------
SQETULLAR 

I XHOKËS 
(veshje)SHKEL

NOTË 
MUZIKORE

------------------
BANOR I 

LAPONISËLA
KOHA 
E LIRË

RRUGA 
-------------------

MESAZHE 
ABUZUESE

ELEKTRONIKE S
SURE E 

KURANIT
-----------------

MBAJ 
ANËN  NAS

QË I PËRKET 
IDILËS

-------------------
ILINIUMIDILIK

SHKRONJA 
E 26-të E 

ALFABETITS
ADEM

DEMAÇI
-------------------

RRYMIMI I 
AJRITAD

BANORE E 
PIROKUT

-----------------
MBRET, 
KRALPIROKASE

 ANTIBIOTIKË 
QË RRJEDHIN 

NGA 
KËRPUDHAT 
PENICILLIUMPENICILIN

POSTË 
TELEFON 

TELEGRAFPTT
ERA E 

KËNDSHME
AROMA“Njeriun pa din dhe dije 

të gjallë e sheh për të vdekur dije” ISH PORTJERI 
GJERMAN, 

SEPMAJER

SUDOKU ">"

TETËKAHËSHI

DOMINO

KDMTASETFQ

AAYTPTEIGI

JLSJAJSËTR

EEAEINREII

RTFPTSHOMFNJ

ARIFËOILAT

HARRURFHAË

ITËËFSEOIB

BTTËLNTMNN

ADHDIGGAAAI

BONUAMTTND

IMIZËLLAVAI

KASETARAKT

POEZIAUTHIA

TARDOLDHËZT

INOLLASJTUO

AFJALIMIMG
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LodraFjetjazëri
Zeshka
Megi
Bora
Lara
Hari

TABELA
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Një pasion që nuk e ka braktisur asnjëherë: djali që vishte atlete basketbolli fir-
mato Michael Jordan, që vishte fanellën me numrin 23 e idhullit të tij, yllit të
Chicago Bulls, ruan sot një miqësi të veçantë me Dennis Rodman 15Speciale

Roberto ANTONINI

Një punë e rëndë, një
investigim që ka zgjatur
disa vite. Titus Plattner,
gazetar i celulës investiga-
tive të të përditshmeve
zvicerane “Son-
ntagszeitung” dhe “Le
Matin Dimanche” është
njeri këmbëngulës. Prej
vitesh ishte i bindur se në
një mënyrë apo në një
tjetër mund të konfirmo-
heshin ato informacione
këmbëngulëse, krejtësisht
gjysmëzyrtare, të mbësht-
jella nga një shtresë e
trashë misteri. Anëtar i
Konsorciumit Ndërkombë-
tar të Gazetarëve Inves-
tigativë (ICIJ), bashkë me
disa kolegë, ka arritur që
të çmontojë diversione, të
dekriptojë dokumente, të
sigurojë informacione të
rezervuara për të zbuluar
një prej sekreteve të ruaj-
tura më mirë nga regjimi
koreanoverior: praninë e
adoleshentit të atëher-
shëm Kim Jong-un në
Zvicër. «Dyshimet», na tre-
gon Plattner, «kanë rënë
kur në vitin 2012 sigurova
rezultatet e analizave bio-
metrike». E krahasuar, e
paraqitur tri ekspertëve,
midis të cilëve një francez
që merret me identifikimin
e fëmijëve të zhdukur, fy-
tyra e liderit të Phenianit,
në një fotografi të agjen-
cisë së shtypit koreanove-
riore që i përket vitit 2012,
me atë të një djali 16
vjeçar, i regjistruar me em-
rin Pak Un, i pavdekësuar
në qershorin e vitit 1999
përkrah shokëve të klasës
në shkollën publike të
Liebefeld-Steinhölzli, në
Kantonin e Bernës.

Biometria nuk është
shkencë ekzakte me titull
të plotë, por Profesor Raoul
Perrot i Universitetit të Li-
onit është kategorik: «Pak
Un dhe lideri i ardhshëm i
Koresë së Veriut janë i
njëjti person», ka pohuar
në një intervistë të dhënë
për “Le Matin Dimanche”.
Një siguri që mbështetet
mbi largësitë midis syve,
proporcionet e kafkës, for-
mat e veshëve dhe sido-
mos dhëmbët. Fitografia,
e bërë për anuarin e shkol-
lës së mesme, kishte qenë
e varur në korridoret e
shkollës, por e hequr kur
është botuar nga “Mainichi
Shimbun”, një prej të
përditshmeve më të mëdha
japoneze, pasi kishte
tërhequr tërhequr ekipe
televizive nga e gjithë bota.
Ajo paraqet një djalë të
qeshur me flokë të

shkurtëra, fytyrë rrumbul-
lake, ballin e lartë, një
bluze mbi të cilën
shkëlqen një varëse e
praruar. Është në këmbë
midis shokëve, në radhën
e dytë. Djali Kim Jong-un,
alias Pak Un, ef rekuen-
ton këtë shkollë nga gushti
i 1998 deri në janarin e
2001. Por qëndrimi i tij në
territorin zviceran nisi
shumë më parë.

Investigimi i kryer nga
Plattner bazohet mbi
dokumenta të rrëmuara
në arkivat federale zvicer-
ane, dokumenta që nuk e
përmendin asnjëherë iden-
titetin e vërtetë të djalit,
por falë të cilëve mund të
rindërtohet pjesërisht qën-
drimi i tij në tokën zvicer-
ane. Gjithçka në një ambi-
entim prej spy story
klasike, me intriga, mis-
tere të pazgjidhura dhe
ndoshta edhe një viktimë
të shquar: Kim Jong-nam,
vëllai për nënë i diktatorit
aktual koreanoverior, i
vrarë në shkurtin e 2017
në aeroportin e Kuala
Lumpur, i sulmuar dhe i
helmuar me Vx, gazin
vdekjeprurës nervor, nga
dy femra, njëra vietnameze
dhe tjetra indoneziane, që
duket se kanë pasur ra-

porte të ngushta me am-
basadën koreanoveriore në
Malajzi. Kim Jong-nam,
djali i madh i Kim Jong-il,
ka banuar dhe ka frekuen-
tuar shkolla në Zvicër,
njëlloj si Kim Jong-un.

Spy story që na tregon
një lexim i vëmendshëm i
arkivave zvicerane dhe që
gjen konfirmim në infor-
macionet që e kanë
treguar Titus Plattner dhe
disa kolegë të tij, sidomos
nga 4 ish agjentë të shër-
bimeve sekrete të
ngarkuar për të survejuar
qytetarë dhe diplomatë ko-
reanoveriorë, nis një të diel
të majit të vitit 1998. Atë
ditë një çift qytetarësh nga
Koreja e Veriut prej vitesh
në Zvicër gjejnë strehim
me tre fëmijët e tyre në
ambasadën amerikane e
kryeqytetit federal. Dy ditë
më vonë kalojnë kufirin
me Gjermaninë në bordin
e një makine diplomatike
amerikane dhe çohen
fshehurazi në bazën e US
Air Force të Ramstein, në
Landin e Rin – Palatinatit.
Në kërkesën për azil poli-
tik, Park Nam-Cheol,
shoferi në ambasadën e
Koresë së Veriut në Bernë,
shpjegon se gruaja e tij në
realitet nuk quhet ashtu

siç është në dokumentet e
identifikimit, Chong Yong
Hye, por Yongsuk.

Në fakt është kunata
(më saktësisht motra e i
Ko Young-huy, e preferu-
ara nga tri dashnoret ose,
sipas disa burimeve, grua-
ja e fundit) e Kim Jong-il,
diktatorit të Phenianit. Në
kërkesën për lejen e qën-
drimit, të dy të arratisurit
rezultojnë zyrtarisht si
primdërit e Chol, Un dhe
Mi-Hyang. Por që nuk janë
ata me të cilët kanë gjetur
strehim në ambasadën
amerikane. Praktikisht,
Chol, Un dhe Mihyang
kanë qëndruar në Zvicër.
Pasi në të vërtetë nuk janë
fëmijët e tyre, por ato të
Kim Jong-il, autokratit në
pushtet. Pikërisht atë vit,
në 1998, 14 vjeçari Kim
Jong-un nis të frekuentojë
shkollën e mesme publike
të perferisë së Bernës,
duke e braktisur shkollën
private në të cilën ishte
regjistruar 2 apo ndoshta
4 vite më parë. Për vite me
radhë Ko Yong-suk merret
kështu më fëmijët e ku-
natit, liderit të Koresë së
Veriut, sidomos të dy
meshkujve, dhe në veçan-
ti të Pak Un (Kim Jong-un)
i destinuar që të bëhet pa-
suesi i «fronit».

Ka shumë të ngjarë që
qëndrimet në Zvicër e dik-
tatorit të ardhshëm, i lin-
dur – me sa duket – në ja-
narin e vitit 1984, fillojnë
në vitin 1994. Është viti i
vdekjes së Kim Il-sung,
babait padron të vendit
nga themelimi i tij, në vitin
1948. Djali i tij Kim Jong-
il vendos që t’u japë fëmi-
jëve një arsim europian, në

fshehtësinë më maksi-
male. 12 vjeçari Kim Jong-
un frekuenton Internation-
al School of Berna, institut
i mbushur me fëmijë dpilo-
matësh. Gojë të kyçura në
drejtorinë e shkollës: edhe
pas 20 vjetësh as konfir-
mohet, as nuk hidhet
poshtë. Një sekret i blind-
uar që as gazetarët më
këmbëngulës nuk arrijnë
ta thyejnë. Por në inter-
vistën e vetme të dhënë
pas arratisjes së vet, Ko
Yong-suk thyen një hesht-
je 20 vjeçare të gjatë për t’i
thënë në 2016 ndonjë
veçanti “Washington Post”.
Tregon për jetën e kaluar
në perfierinë e Bernës, ko-
mode, por jo në luks. Një
governante, një
kuzhiniere, mësues pri-
vatë, Game Boy dhe lojëra
të tjera elektronike për
fëmijë, pushimet në
lokalitet alpine të skijimit
rrotull Bernës, udhëtimet
në Francë, në Euro Disney
dhe në Bregun e Kaltër.

Por, mund të lexohet
në “Le Matin Dimanche”
mbi bazën e informacion-
eve të shërbimeve skerete
zvicerane, edhe pushime
në resorte luksoze të Zvi-
crës. Shpjegohet pasioni i
diktatorit të ardhshëm për
avionët model. Ko Yong-
suk tregon deri nostalgjinë
e fëmijëve të paduruar për
t’u kthyer në vendin e tyre
për pushimet verore, ku
lideri i ardhshëm kishte
krijuar një ekip basketbol-
li bashkë me shokët: «Ishte
më i shkurtëri midis
shokëve të vet dhe e ëma i
kishte thënë se po të lu-
ante basketboll do të zg-
jatej». Një pasion që nuk e
ka braktisur asnjëherë:
djali që vishte atlete bas-
ketbolli firmato Michael
Jordan, që vishte fanellën
me numrin 23 e idhullit të
tij, yllit të Chicago Bulls,
ruan sot një miqësi të
veçantë me Dennis Rod-
man, enfant terrible i bas-
ketbollit amerikan.
Shtëpia në Phenian ishte
shumë më e madhe se ajo
e Bernës: dhoma të mëd-
ha, sallë kinemaje, sallë lo-
jërash, domethënë gjithç-
ka për të kënaqur Kim
Jong-un. Që nuk harronte
t’i qahej «hallës» se ai
duhej t’i bindej vetëm
prindërve të vërtetë të tij. e
ëma, siç deklarojnë doku-
mentat e shërbimeve të
kundërspiunazhit, vinte t’i
takonte rregullisht fëmijët.
I ati, Kim Jong-il, as-
njëherë, ndoshta prej fo-
bisë së udhëtimit me
avion. Gazetarë të
ndryshëm, midis të cilëve
Allan Hall i “Times”, refer-
ojnë sa kanë mundur të
mësojnë nga ish shokët e
shkollës të Kim Jong-un.
Një karakter i vendosur, i
fortë (për të kundërshtuar
urdhrat e së ëmës përdorte
forma proteste, megjithëse
brutale, si disa greva urie
të pamundura), një rendi-
ment shkollor mediokër,
përjashto matematikën ku
dëftesa tregon një vlerësim
pozitiv, vështirësi të
ndryshme gjuhësore edhe
pse pas disa vitesh përf-

shirje të plotë në realitetin
zvcieran arrinte të shpre-
hej me një lloj lehtësie në
Bärndütsch, varianti ra-
jonal i gjuhës të folur më
shumë në konfederatë,
gjermanishten zvicerane.
Ka që nënvizojnë pasionin
e tij për filmat me kung-fu;
ka që theksojnë se e kanë
dëgjuar të pohojë shumë
herë se nuk ishte djali i
ambasadorit, por i presi-
dentit. E thirrnin
«trashaluqi vogël», kujton i
gëzuar një ish shok. «Në
festat që organizonim nuk
pinte alkool dhe nuk in-
teresohej për vajzat», tre-
gon një ish nxënës i shkol-
lës në Liebefeld. «Nuk e
pëlqente muzikën perëndi-
more, mund të dëgjonte
edhe 1000 herë himnin
koreanoverior». Kuptojmë
nga dëshmi të ndryshme
se i supozuari Pak Un
nganjëherë shoqërohej me
truproje dhe se kur të rin-
jtë diskutonin për çështje
politike, demokracinë
zvicerane, të drejtën e
votës, lirinë e fjalës, ai hes-
htte, bezdisej, ulte shikim
përdhe.Në vitin 2001 Kim
Jong-un lë papritmas Zvi-
crën pa asnjë parala-
jmërim për shkollën dhe
kthehet në Phenian, ku 10
vite më vonë do të marrë
frenat e një diktature që
posedon armën
bërthamore. Në fakt, siç
mund të lexohet në inves-
tigimin e “Le Matin Di-
manche”, shërbimet
sekrete zvicerane qenë
shumë më të interesuar
për personazhe të tjerë. Në
radhë të parë amvasadorin
Ri Ch’õl, një prej kore-
anoveriorëve më të
fuqishëm, që i përkiste
rrethit të ngushtë të shumë
të besuarve të Kim Jong-il,
që disa e konsiderojnë si
kreun e vërtetë e të gjithë
aparatit të spiunazhit të
pranishëm në Europë. In-
fluent, shumë i pasur dhe
në qendër të një hetimi të
nisur nga prokuroria
zvicerane për riciklim
parash të pista në banka të
ndryshme të Gjenevës e
Zyrihut dhe për trafik ar-
mësh në kuadër të një rrjeti
të gjerë ilegal të orkestruar
në nivel europian nga ag-
jenti sekret Pak Chang-ok
që kishte zgjedhur të
banonte në qytetin Fri-
bourg, jo larg nga Berna.
Prej vitesh Zvicra është
konsideruar qendra nevral-
gjike e trafiqeve financiare
dhe e materialeve luftarake
koreanoveriore. Hipoteza që
në caveau-t e bankave
zvicerane janë depozituar
miliarda dollarë koreanove-
riore (nga 2 në 5 miliard
sipas burimeve) nuk ka
mundur të provohet kurrë.
Hetimi i nisur kundrejt Ri
Ch’õl – na thotë sërish Ti-
tus Plattner – do të arkivo-
het 6 vite më pas.

(Roberto Antonini është
kryeredaktor dhe

përgjegjës i emisioneve
kulturore në Radiotele-

vizionin Zviceran. Ka qenë
korrespondent në Wash-

ington D.C. dhe i dërguar
special në Shtetet e

Bashkuara)

Kim Jong – Un, lideri koreanoverior

“Trashaluqi i vogël” në shkollën zvicerane
Lideri koreanoverior është
edukuar, nën emër të rremë,
në institute private dhe
publike zvicerane. Pasioni për
basketbollin dhe lojërat
elektronike. Nostalgjia për
atdheun. Student mediokër,
dinte të shprehej në dialektin
e Bernës. Deri kur, një ditë të
vitit 2001, u zhduk …
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Akti i Skllavërisë Moderne u miratua në vitin 2015 për të bashkuar trafikimin dhe
shkeljet e skllavërisë, duke kërkuar që kompanitë e mëdha të shqyrtojnë zinxhirët e
tyre të furnizimit dhe të lëshojnë udhëzime të reja mbi raportimin e detyrueshëm

Numri i viktimave moderne
të skllavërisë që marrin ndihmë
është rritur me 300 për qind,
ndërsa mijëra të tjerë vazhdo-
jnë të shfrytëzohen për punë,
prostitucion dhe shërbime
shtëpiake në të gjithë
Mbretërinë e Bashkuar. Një
person i trafikuar për shitjen e
organeve ishte mes atyre që iu
referuan programit të qeverisë
ndërkohë që vitin e kaluar një
grup i madh vietnamezësh u
zbulua se punonin në fermat e
kanabisit. Ushtria e Shpëtimit,
organizatë bamirësie e cila
mbështet të gjitha viktimat e
skllavërisë moderne të identi-
fikuar nëpërmjet Mekanizmit
Kombëtar të Referimit, tha se
kishin parë një rritje drastike të
kërkesave për ndihmë që nga
viti 2011. Më shumë se 1500
njerëz janë referuar vetëm gjatë
vitit të kaluar, me pothuajse
gjysmën e tyre të trafikuar për
shfrytëzim seksual, 39 përqind
për punë të detyruar dhe 13
për qind për shërbime në punë
shtëpiake në Angli dhe Uells.

Viktimat e identifikuara në
vitin e kaluar ishin nga 95
vende të ndryshme, me
pothuajse dy të tretat femra,
një e treta meshkuj dhe pjesa
tjetër transgjinorë. Të dhënat
vijnë pasi “The Independent”
dhe “The Evening Standard”
zbuluan shkallën e skllavërisë
moderne në Britaninë e Madhe
nëpërmjet raporteve. Ushtria e
Shpëtimit tha se nuk kishte as-
një shenjë të pakësimit të vik-
timave dhe paralajmëroi se
ndonëse shumica e rasteve të

zbuluara deri më tani ishin në
Londër, statistikat flisnin për
të gjithë vendin, “duke treguar
përhapjen e këtij problemi dhe
nevojën që të gjithë të jenë të
vëmendshëm ndaj shenjave të
skllavërisë moderne në komu-
nitetet e tyre”. Numri më i
madh i femrave që mbështeten
nga Ushtria e Shpëtimit janë
nga Shqipëria, të ndjekur më
pas nga Nigeria dhe grupi më i
madh i meshkujve janë nga
Vietnami. Një numër i
përgjithshëm prej 183 vikti-
mash u referuan gjatë vitit të
kaluar, me meshkuj që shfrytë-
zohen kryesisht për kultivimin
e kanabisit dhe grave të shfry-
tëzuara në industrinë e seksit.
Një viktimë ishte 16 vjeç, kur
nëna e tij shiti shtëpinë e famil-
jes në Vietnam për 10 000
paund në mënyrë që ata të
transportoheshin në mënyrë
klandestine për t’u bashkuar
me babanë në Britaninë e Mad-
he. Ai u dërgua në një fermë të
kanabisit në një banesë në An-
gli, tha Ushtria e Shpëtimit dhe
“e bënë të punonte me orë të
gjata në temperatura shumë të
nxehta dhe të padurueshme,
pa pagesë, ndërkohë që mbahej

i robëruar. Policia e referoi të
miturin me inicialin T. në një
familje që mund të kujdesej për
të, pasi bastisi dhe mbylli fab-
rikën e drogës. Por ai u arratis
përsëri te trafikantët me sh-
presën për t’u ribashkuar me
babanë e tij dhe e bënë të
punonte për ngritjen e fermave
të kanabisit ne të gjithë
Mbretërinë e Bashkuar për disa
vite me radhë.

Banda e trafikantëve më
vonë e detyroi të miturin të
përfshihej në prostitucion, pasi
borxhet e tij të supozuara
kalonin shifrën e 100 000
paund, duke e rrahur dhe kër-
cënuar atë se do t’u bënin keq
prindërve të tij nëse përpiqej të
arratisej. “T ishte i detyruar të
shkonte nga njëri hotel i vogël
në tjetrin, duke fjetur me
meshkuj dhe femra dhe
paguhej jo më shumë se 100
paund në muaj,” tha Ushtria e
Shpëtimit. Një tjetër viktimë,
nga Nigeria, u detyruar të kthe-
hej në një shërbëtor në vendin
e tij, pasi kishte ngelur jetim që
i vogël. Ai u trafikua në
Mbretërinë e Bashkuar në
moshën 16 – vjeçare, nga një
familje që e mbajti atë rob në

shtëpinë e tyre duke e detyru-
ar të pastronte dhe të kujdesej
për fëmijët për gjashtë vjet, de-
risa u arratis nga një dritare
kuzhine. Numri i viktimave të
skllavërisë moderne nga Kina,
India dhe Pakistani është gjith-
një e në rritje dhe Britania
është një ndër 10 vendet e para
të burimit të kësaj skllavërie.

Ashtu siç ka operuar në
Britani të Madhe, Ushtria e Sh-
pëtimit po zhvillon projekte për
të rritur ndërgjegjësimin ndaj
trafikimit në Nigeri dhe Filipine.
Anne Read, drejtoreshë e
Ushtrisë së Shpëtimit për
skllavërinë moderne tha se rrit-
ja e madhe e referimeve tregon
progres për mënyrën se si po
trajtohet krimi. “Ne jemi të ven-
dosur të bashkëpunojmë dhe
të besojmë se ka më shumë për
të bërë dhe duhet të bashkojmë
forcat në përpjekjet tona për të
parandaluar trafikimin dhe për
të mbrojtur viktimat e tij”, shtoi
ajo. Bamirësia harton plane
mbështetëse për viktimat, të
cilët mund të zgjedhin të kthe-
hen në vendin e tyre të origjinës
ose të marrin këshilla juridike
se si të qëndrojnë në
Mbretërinë e Bashkuar, duke
marrë mbështetje financiare,
këshillim, trajnim dhe edukim.
Shumica e viktimave aktual-
isht janë referuar nga Zyra
Qëndrore, e ndjekur nga poli-
cia, bamirësitë, autoritetet e
emigracionit dhe avokatët. Akti
i Skllavërisë Moderne u mirat-
ua në vitin 2015 për të
bashkuar trafikimin dhe shkel-
jet e skllavërisë, duke kërkuar
që kompanitë e mëdha të
shqyrtojnë zinxhirët e tyre të
furnizimit dhe të lëshojnë ud-
hëzime të reja mbi raportimin e
detyrueshëm. Mbretëria e
Bashkuar gjithashtu ka dy-
fishuar shpenzimet e saj të
zhvillimit global mbi skllavërinë
moderne në 150 milionë
paund. (The Independent)

Rama mbron
Tahirin:

Provat deri 
në fund

Kryeministri Edi Rama ka
reaguar përmes rrjeteve sociale
lidhur me mbledhjen e sotme të
këshillit të mandateve të mbled-
hur me qëllim shqyrtimin e
prokurorisë për heqjen e man-
datit dhe autorizimin për arrestim
të deputetit Sajmir Tahiri, ish-
ministër i Brendshëm. Përmes
një postimi në faqen e vet në
Facebook kryeministri i ka cilë-
suar muhabete pazari dhe çorbë
në kazanët e krimit, politikës e
medias të dhënat e deritanishme
mbi çështjen e Tahirit. Rama bën
thirrje që të pritet deri në fund për
prova në mënyrë që drejtësia të
vihet në vend. “Deri këtu muha-
bet pazari nga 72 orë çorbë në
kazanet e krimit politikës medias!
Të presim me vullnet të plotë për
drejtësi PROVAT #Derinëfund”,
shkruan Rama. Në një reagim po
në rrjetet sociale, kryetari i Par-
tisë Demokratike Lulzim Basha
ka akuzya kryeministrin se po
tenton të mbajë të lirë ish-min-
istrin Sajmir Tahirin. “Ky është
Edi Rama: Ka futur njerëz për
mospagesë dritash në burg ku
janë vetëvrarë, ka futur në burg
qytetarë të varfër për ca tulla mur
të shtuar pa leje. Dhe do të mba-
jë të lirë bashkëpunëtorin e tij
dhe të krimit të organizuar të ka-
pur në flagrance para syve të
gjithë botës nga antimafia ital-
iane në trafik droge dhe armësh.
Ky është narkoshteti. Kjo duhet
të marrë fund!”, – shkruan
Basha.

A m b a s a d o r i
amerikan, Greg Delawie,
në një intervistë për RTV
Kim ka folur për zgjed-
hjet lokale në Kosove,
duke thënë që është i
shqetësuar për presion-
in në veri të vendit. Tutje
ai ka thënë që do të donte
të shihte më shumë
konkurrencë të kandi-
datëve nga komuniteti
pakicë në Kosovë.
Përkundër gjithçkaje, ai

pret që të dielën të ketë
zgjedhje të ndershme. “E
di që Komisioni Qendror i
Zgjedhjeve së bashku me
ndihmën e OSBE-së në
ditën e zgjedhjeve do të
punojnë shumë për të
siguruar zbatimin e të
gjitha ligjeve dhe rregul-
loreve”, ka thënë Delawie.
Delawie ka folur edhe për
Asociacionin e Komunave
Serbe, për të cilin tha se
buron nga pakoja e Ahti-
sarin dhe se e mbështet,
si dhe për transformimin
e FSK-se me ç’rast tha që
“fuqimisht e përkrah këtë
ndryshim”. Ai gjithashtu
ka dhënë një mesazh për
Kosovën, transmeton
KlanKosova. “Bota po
ndryshon dhe Kosova
duhet të ndryshojë me të.
Kosova duhet të marrë
hapa të rëndësishëm për
sundimin e ligjit, zhvil-
limin ekonomik dhe sig-
urinë rajonale”, deklaroi
Greg Delawie.

Qeveria e Kosovës në mbledhjen
e sotme ka ndarë 100 mijë dollarë
për përkrahjen e koalicionit anti-
ISIS. Në mbledhjen e djeshme u bë
po ashtu e ditur se Qeveria ka ndarë
40 mijë euro për renovimin e shkol-
lës fillore në fshatin Somolicë të ko-
munës së Bujanovcit. Kryeministri i

Kosovës, Ramush Haradinaj, tha se
ndarja e këtyre mjeteve është një
veprim humanitar. Ministri i Drejtë-
sisë, Abelard Tahiri, tha se gjatë viz-
itës në Preshevë ishte njoftuar me
sfidat dhe problemet me të cilat për-
ballet arsimi. “Paraqitet nevojë imidi-
ate për investime në fushën e arsimi.

40 mijë euro për renovimin e kësaj
shkolle në komunën e Bujanovcit”,
tha ai. Qeveria ka ndarë edhe mjete
financiare në vlerë prej 27 mijë euro
për pagesën e punonjësve me kon-
trata, për shërbime të veçanta në
rezidencën presidenciale “Ibrahim
Rugova”.

Presidenti i Republikës
së Kosovës, Hashim Thaçi,
priti sot shefin e Misionit
Vëzhgues të BE-së për zg-
jedhjet në Kosovë, Alojz
Peterle, me të cilin bisedoi
për përgatitjet për zgjed-
hjet lokale që do të mba-
hen në Kosovë këtë të
diele, njofton kumtesa
presidenciale. Thaçi falën-
deroi për gatishmërinë e
BE-së për të monitoruar
zgjedhjet lokale, për të
cilat ai është shprehur i
bindur se do të zhvillohen
në një frymë demokratike.

“Kosova tashmë ka dësh-
muar se dinë të organizo-
jë zgjedhje të lira, fer dhe

demokratike, të pranuara
nga të gjitha partitë poli-
tike dhe bashkësia

ndërkombëtare. Këtë tra-
ditë do ta dëshmojnë sër-
ish të dielën”, ka theksuar
Presidenti. Shefi i Mision-
it Vëzhgues të BE-së për
zgjedhjet në Kosovë, Alojz
Peterle ka theksuar se
vëzhguesit e BE-së do të
jenë të shpërndarë në të
gjithë Kosovën, për të
monitoruar mbarëvajtjen
e zgjedhjeve lokale. Thaçi
iu ka dhënë mbështetje të
plotë vëzhguesve të BE-së
për punën e tyre në mon-
itorimin e këtyre zgjed-
hjeve.

Skllavëria moderne në Britani,
kryesojnë femrat shqiptare

Numri më i madh i femrave që
mbështeten nga Ushtria e
Shpëtimit janë nga Shqipëria, të
ndjekur më pas nga Nigeria dhe
grupi më i madh i meshkujve janë
nga Vietnami

Kosova duhet të
ndryshojë

Kosova ndan 100 mijë dollarë për koalicionin anti-ISIS

Vëzhguesit e BE-së në ditën 
e zgjedhjeve nëpër gjithë Kosovën
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Fëmijë që marshojnë dhe stërviten për qitje bëhen pjesë e mësimit. Ajo që shumë europiano-lindorëve u
sjell kujtimin e zymtë të diktaturës komuniste para 1989, shpejt mund të bëhet pjesë e së përditshmes
në shkollë në vendet e BE-së

Fëmijë që marshojnë
dhe stërviten për qitje
bëhen pjesë e mësimit. Ajo
që shumë europiano-lin-
dorëve u sjell kujtimin e
zymtë të diktaturës komu-
niste para 1989, shpejt
mund të bëhet pjesë e së
përditshmes në shkollë në
vendet e BE-së. Në Hun-
gari kryeministri Viktor
Orban i ka kërkuar min-
istrive të Mbrojtjes dhe të
Burimeve Njerëzore, që
deri në fund të vitit të për-
pilojnë një "program
edukativ për patriotizmin
dhe mbrojtjen e atdheut".
Ky program duhet të përf-
shihet në "planet kom-
bëtare të mësimit bazë"
nëpër shkolla.

"INDOKTRINIM FETAR
DHE NACIONALIST"

"Shkollat tona politik-
isht dhe në aspektin ad-
ministrativ përcaktohen
tërësisht nga qeveria", ko-
menton studiuesi hun-
garez në fushën e arsimit
kritik ndaj qeverisë Peter
Rado. Që nga viti 2011
qeveria nacional-konser-
vatore në Budapest e ka
reformuar rrënjësisht sis-
temin arsimor dhe ndër të
tjera e ka shmangur tre-
gun e lirë për librat shkol-
lorë. "kjo është shqetë-
suese", thotë Rado.
mësuesit lejohen për lëndë
dhe vit shkollor që të për-
dorin vetëm dy libra mësi-

mor të miratuar.  Në Ru-
mania ministri i Arsimit
ka propozuar përdorimin e
vetëm një libri mësimor në
vit për çdo lëndë për të
gjithë vendin. Kritikët par-
alajmërojnë, që librat e
njësuar mësimor të kujto-
jnë kohën para viti 1989
nën diktatorin Çaush-
esku.

Në përgjithësi
ndryshimet e librave
shkollorë dhe planeve
mësimore janë prob-
lematike, "nëse mësimi në
shkollës është i orientuar
qartë në përçimin e një
botëkuptimi të caktuar si i
vlefshëm në përgjithësi",
thotë Christiane Brandau,
nga Instituti Georg-Eckert
për Studimet Ndërkom-
bëtare mbi Librat Shkol-
lorë në Braunschweig. Nga
perspektiva e Peter Rado-
s kjo vlen për Hungarinë:
"Indoktrinimi nacionalist
dhe fetar del edhe përtej li-
brave shkollorë", thotë ai
në bisedë për DW. Studi-
uesi tërheq vëmendjen, se
në shkollat hungareze
edukimi fetar është i paal-

ternativë: "Teorikisht
mund ta zëvendësosh
lëndën e fesë me atë të
etikës, por në përmbajtje
ato nuk ndryshojnë".
Shembullin më të
spikatur në këtë drejtim e
sjell Turqia. Që nga vitet
1980 në librat shkollor në
Turqi përfshihet edhe
kreacionizmi. Tani teoria
e evolucionit e Charles
Darvinit do të mësohet
vetëm në formë të thjesh-
tuar nëpër shkolla.
"Shumë e ndërlikuar",
"shumë kontroverse"
është kjo lëndë për
mësimin në shkolla, kësh-
tu është formuluar
deklarata zyrtare nga Min-
istria e Arsimit në Ankara.
Në vend të teorisë së
evolucionit tani do të futet
një lëndë e re me emrin
"Qeniet e gjalla dhe mje-
disi".

Hatice Karahan është
një ndër drejtueset e kon-
sulenteve të presidentit
turk Erdogan. Në inter-
vistë për DW ajo e mbron
këtë kurikulum turke.
Heqjen e teorisë së evolu-

cionit nga plani mësimor
ajo nuk e sheh në kundër-
shtim me përparimin e
shkollave turke. "vendet
kanë plane të ndryshme
mësimore dhe tek ne
shumë shkolla fokusohen
në lëndët teknike", shpje-
gon Karahan. Nga qarqet
akademike dhe opozita në
të kundërt vjen kritikë e
ashpër. "Të hiqet nga
planet mësimore një teori
e dëshmuar, do të thotë,
të nënçmosh dijen dhe
shkencën. Qeveria e AKP-
së e zëvendëson atë me një
program, që përmban
parimet e sheriatit", thotë
Baris Yarkadas, deputet
nga Stambolli i partisë më
të madhe opozitare, CHP.
Kritikët druajnë, se kjo
është një përpjekje e par-
tisë islamiste-konserva-
tore AKP për t'i zbehur
parimet sekulariste të
Turqisë. Ata tërheqin vë-
mendjen edhe, se në plan-
et e reja mësimore ka më
pak mësime se deri më sot
lidhur me themeluesin e
shteti laik Mustafa Kemal
Atatürk.

POLITIKANËT NË LIBRAT 
E HISTORISË 

Rusia është një shem-
bull lapidar për trajtimin
dhe interpretimin e per-
sonaliteteve. Edukimi pa-
triotik ka kohë që është
pjesë e politikës së arsim-
it. Kështu p.sh. një libër
mësimor i historianit An-
drej Suslov për repre-
sionet e Stalinit është
klasifikuar si "i dëmshëm
për shëndetin e fëmijëve".
Diktatura e tij në shkollat
ruse shpjegohet si e do-
mosdoshme për raportet e
atëhershme dhe kësisoj
ajo legjitimohet. Kampet e
internimit dhe vrasjet e
kritikëve të regjimit nuk i
përshtaten imazhit të
heroit. Suslov lufton në
gjykata, në mënyrë që
vepra e tij të hiqet nga
lista e zezë. 

Një metodë e vjetër
është edhe glorifikimi jo
vetëm i heronjve të vjetër
kombëtar, por edhe i poli-
tikanëve që jetojnë duke u
dhënë atyre vend në librat
e historisë. Kryeministri

hungarez Orban p.sh. në
një libër të ri historie cito-
het disa herë si babai i pa-
parti i atdheut. Nxënësit
mësojnë nga një fjalim i tij
lidhur me krizën e refug-
jatëve. Sipas tij Hungaria
është kulturalisht një
vend homogjen dhe në
dallim nga ish-fuqitë kolo-
niale ai nuk do ta viktimi-
zojë këtë homogjenitet.
Edhe në Poloni gjatë vitit
2016 mijëra vetë protestu-
an kundër planeve të qev-
erisë për reformën arsi-
more të ndërmarrë nga
qeveria nacional-konserva-
tore "Ligj dhe drejtësi" (PiS).
Në Poloni fokusi ndaj his-
torisë kombëtare ngre
mjaft pikëpyetje: Që nga ky
vit shkollor mësimi i his-
torisë nuk fillon më me an-
tikitetin, por me shekullin
e 10-të, kur princi Mieszko
I. themeloi shtetin polak
dhe e drejtoi atë nga kris-
tianizmi. "Me këtë nxënësit
për një vit rresht njihen me
një galeri të gjatë të heron-
jve kombëtarë", shpjegon
Jacek Staniszewski. Ai si
mësues historie pavarë-
sisht ndryshimeve në
planin mësimor nuk do ta
ndryshojë orën e tij të
mësimit. "Nxënësit e mi
meritojnë të njohin më
shumë se vetëm një per-
spektivë", thotë ai.
Ndryshe nga Hungaria, në
Poloni mësuesit kanë
mundësi të përzgjedhin
ndër një numër të madh
veprash mësimore dhe
nuk janë të detyruar që të
përdorin një libër të caktu-
ar. Staniszewski ka besim:
"është naive nga ana e qev-
erisë, që përpiqet të indok-
trinojë njerëzit. Sepse
kësaj nuk ia dolën as ko-
munistët për një çerek
shekulli". (DW)

Organizata e Kombeve të
Bashkuara (OKB) ka njoftuar
se vitin e kaluar çdo ditë nga
15 mijë fëmijë të moshës nën
pesë vjeç kanë humbur jetën,
ndërsa shtatë mijë prej tyre
ose 46 për qind kanë qenë fos-
hnja që kanë vdekur në 28
ditët e para pas lindjes. Sipas
raportit të ri të publikuar nga
OKB-ja, teksa numri i fëmi-
jëve të moshës nën pesë vjeç
që kanë vdekur në vitin 2000
ka qenë 9.9 milionë, kjo shifër
ka rënë në 5.6 milionë në vitin
2016. "Edhe përkundër kësaj,
vdekjet e foshnjave të sapolin-
dura në këtë numër janë rrit-
ur nga 41 në 46 për qind në
periudhën e njëjtë", njoftohet
në raport. Raporti në fjalë
është përgatitur nga Fondi
Emergjent për Fëmijët
(UNICEF), Organizata
Botërore e Shëndetësisë

(OBSH) dhe Grupi për
Vlerësimin e Vdekjeve të Fëmi-
jëve (IGME), ndërsa sipas tij,
duke u nisur nga trendi aktu-
al, në periudhën 2017-2030,
60 milionë fëmijë do të
humbin jetën pa mbushur
pesë vite dhe gjysma e tyre do
të përbëhen nga foshnja të
sapolindura. Siç thuhet, num-
ri më i madh i vdekjeve të fos-
hnjave ka qenë i pranishëm
në Azinë Jugore me 39 për
qind dhe Afrikën Subsahari-
ane me 38 për qind. Në raport
thuhet se pneumonia dhe di-
arreja kanë qenë në krye të
sëmundjeve infektive që kanë

shkaktuar vdekjen e fëmijëve
nën moshën pesë vjeçare. Ra-
porti thotë se shumë jetëra
mund të shpëtohen nëse
zvogëlohet pabarazia globale.
Kryetari i Sektorit Shëndetë-
sor pranë UNICEF-it, Stefan
Swartling Peterson, ka thënë
në një deklaratë se "Jeta e 50
milionë fëmijëve nën pesë vjeç
është shpëtuar që nga viti
2000, që tregon për
angazhimin serioz të qeverive
dhe partnerëve të zhvillimit
për të luftuar vdekjet e fëmi-
jëve". "Por, nëse nuk bëjmë më
shumë për të ndaluar vdek-
jen e foshnjave ditën kur

lindin ose ditën pas lindjes së
tyre, ky progres do të mbetet i
pamjaftueshëm. Ne kemi njo-
huri dhe teknologji që janë të
nevojshme dhe vetëm duhet
t'i dërgojmë ato aty ku janë
më të nevojshme", ka shtuar
Peterson. Nga ana tjetër,
Flavia Bustreo,
Zv/Drejtoresha e Sektorit të
Shëndetit të Familjes, Grave
dhe Fëmijëve pranë OBSH-së,
ka thënë se është e nevojshme
që shërbimet shëndetësore të
përfshijnë secilin, ndërsa më
së shumti t'u ofrohen famil-
jeve të margjinalizuara, në
mënyrë që të mundësohet rrit-
ja dhe zhvillimi i më shumë
foshnjave. "Për parandalimin e
sëmundjeve, familjet duhet të
fuqizohen nga aspekti finan-
ciar, të dëgjohet zëri i tyre dhe
t'u mundësohet qasje në shër-
bime cilësore", ka theksuar
Bustreo. Ndërkaq, Tim Evans,
Drejtor i Sektorit të Shëndetit,
Ushqimit dhe Popullsisë pranë
Grupit të Bankës Botërore, ka
thënë se është e pa-
pranueshme që shtatzënia
dhe lindja e fëmijëve janë ende
kushte të rrezikshme për gratë
dhe që shtatë mijë të sapolin-
dur të vdesin çdo ditë.

Djemtë e gazetares
së vrarë refuzojnë

një milion euro
shpërblim

Djemtë e gazetares hulumtuese
që është vrarë në një sulm me mak-
inë bombë në Maltë, kanë refuzuar të
miratojnë një milion euro shpërblim
për ata që japin dëshmi në zbardhjen
e rastit. Tre djemtë e Daphne Carua-
na Galizia gjithashtu kanë bërë thirrje
që kryeministri i vendit të japë
dorëheqje. Caruana Galizia vdiq në
një shpërthim pak pasi u largua nga
shtëpia e saj në Bidnija, pranë Mos-
ta, të hënën. Ajo njihet për blogun e
saj ku akuzoheshin politikanët më të
lartë për korrupsion.

Për çdo ditë vdesin mesatarisht 7000 foshnja!
Numri më i madh i vdekjeve të
foshnjave ka qenë i pranishëm
në Azinë Jugore me 39 për qind
dhe Afrikën Subsahariane me 38
për qind

Politikë me librat shkollorë
Më shumë patriotizëm dhe
fe, më pak pluralizëm
mendimi: jo vetëm në Turqi
planet mësimore po
shkojnë në këtë drejtim.
Edhe në vendet e BE-së
studiuesit e arsimit dhe
mësuesit tërheqin
vëmendjen për indoktrinim
shtetëror
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Teodori hoqi syzat, duke e bërë edhe më të dukshme buzëqeshjen e gjerë. Ishte ai që u ngrit e hodhi dy
hapa drejt meje duke më zgjatur dorën. Them “dy hapa”, se e pashë veten jashtë zyrës së ministrit

Andrea PRIFTI

Më 1996 a 1998, i
shkova në zyrë Teodor
Laços, në mos gaboj, atë
vit kur ishte ministër i
Kulturës. Më duhej viza
për në Greqi. Vërtet ishte e
vështirë atëherë, por min-
istri kaq mund ta bënte.
Hyra në godinën famë-
madhe të ish Komitetit
Qendror të PPSH, ku ishte
atëherë Ministria e Kul-
turës. Kalova duke e parë
me bisht të syrit portierin
që më shihte nga lart-
poshtë pa u ndier, sikur ta
dinte se unë isha një nga
ata që isha përzënë disa
herë prej aty në një tjetër
kohë… Tani ajo kohë
kishte perënduar e nuk
vija aty për të kërkuar të
drejtat e mia të mohuara
për shkak të biografisë,
por për një vizë udhëtimi
në shtetin fqinj. Nën trys-
ninë e atyre ndjesive të
rënda që më ngjallën ato
ambiente hijerënda nga
ku më kishin përzënë si
një të “padëshiruar”,
“armik të klasës”, harrova
fare se me Teodorin min-
istër isha ndarë i zëmëru-
ar për probleme të poli-
tikës “së re”. Ishte koha

kur PSD-ja do të tkurrej
nga shkëputja e një grupi-
mi intelektualësh që do të
formonin liber-
aldemokratët. Teodori
ishte kryetari i saj dhe
ministër i Kulturës, unë
nuk kisha pranuar të bëja
pjesë në këtë grupim poli-
tik. Faruk Myrtaj, miku
im, shkrimtar dhe gaze-
tar, kishte filluar punë
aty, në kabinetin e min-
istrit.

Ai më rekomandoi te
ministri, pa e ditur se me
Teodorin unë isha ftohur,
ose Teodori kishte mbetur
i pakënaqur me mua.
Sapo pashë në tavolinën
e punës ministrin, u
stepa. A kisha të drejtë
morale të kërkoja një
ndihmë prej tij?! Faruku

nuk priti, ia tregoi shefit të
tij arsyen e ardhjes sime
në atë derë. 

-Ky që nuk u tund nga
istikami i PSD-së?! Po me
ç’mend beson se unë do
t’i siguroj vizën?! Teodori
hoqi syzat, duke e bërë
edhe më të dukshme
buzëqeshjen e gjerë. Ishte
ai që u ngrit e hodhi dy
hapa drejt meje duke më
zgjatur dorën. Them “dy
hapa”, se e pashë veten
jashtë zyrës së ministrit;
nuk dëgjova ç’po thoshte
sepse në vend të tij, m’u
përhi portreti i P. Shi-
jakut, një zyrtar i kohës
që më kishte përzënë nga
ajo godinë vite më parë,
në motet e asaj kohe të
marrë, kur kurrë të
drejtën time nuk munda

ta marr… Nuk iu përgjigja
as Farukut që më kishte
ndjekur i çuditur nga pas
e seç mërmëriste i ngry-
sur për “budallallëkun”
tim, për …

Në dimrin e atij viti, në
acarin e mesnatës së
shtatë janarit, u ndodha
në greminat e Korfuzit, në
shkëmbinjtë e Peritjas së
Greqisë, ku më kishte
hedhur një gomone klan-
destinësh, pasi kisha mar-
rë edhe një të shtyrë me
shqelma nga trafikantët
në detin e tërbuar…

Dy gjëra nuk do t’i har-
roj nga ajo natë duke u
dridhur nga të ftohtët,
duke u zvarritur për t’iu
ngjitur lartë- sisë, i
gërvishtur e i gjakosur: Së
pari, i thashë vetes se e

kisha katranosur, nuk
prita të mësoja vendimin e
ministrit për vizën, tani
shtrëngoja dhëmbët në atë
gjendje të nxirosur! (“Ta
kishe ulur hundën, min-
istri do të të kishte ndih-
muar, tri ditë rresht më
ka telefonuar mua të të
gjeja, të të njoftoja për
vizën që kërkoje”, qeshte
Muhamet Sherri, aktori i
ndjerë në takimin me
Teodorin pas premierës së
dramës “Pusi” në Fier, vite
më vonë.) -Po, ç’mendove,
ç’the i vetëm atje, në atë
natën e zezë duke dëgjuar
uturimën e detit atje
poshtë? – Më pyeti Teodori
pa m’i ndarë sytë. -“Rroftë
liberaldemokracia”, thirra.

Ashtu si dikur heron-
jtë e Partisë Komuniste
para pushkatimit! Tentova
të tallesha unë me poli-
tikën që paskësh pasur “të
drejtën” dhe “aftësinë” të
më shpëtonte nga ajo
sprovë përpara vdekjes!
Muhameti kafshoi buzët
dhe më ra me bërryl.
Teodori lëvizi dhe ktheu
kokën në anën tjetër. Unë
nuk munda të tregoja për
të dytën gjë, që nuk e har-
rova që nga ajo natë: Çe-
hovi, Turgenjevi, Gollsuor-
thi dhe Ajhmatovi apo
Çarl Dikensi kishin mbe-
tur atje; librat e tyre, per-
sonazhet, ata që i kisha
marrë me vete në aven-
turën time idiote! Po bëhe-
sha gati t’ia thosha
Teodorit ishministër, por
ai… -Kisha krijuar bindjen
se ishe dinjitoz, siç të
pashë në zyrën e Min-
istrisë. Kurse atje, para

rrezikut…! Parimet i paske
të papjekura, një hesap i
bërë më parë. Më zhgën-
jeve!

tha. U skuqa duke ia
parë nënqeshjen ironike.
Në hollin e teatrit ndihej
akoma muzika e dhimb-
shme që shoqëronte
veprimin e dramës teksa
buzëqeshja e Teodorit,
ish-ministrit dhe poli-
tikanit, tani qe e trishtuar,
me shikimin tretur diku…

A ka vallë sot, këtu, te
ne, politikanë që, në thelb,
mbeten njerëzorë, natyr-
shëm në shpirt, përpos
bindjeve politike vetjake?!
Tani, mbas një viti që
Teodor Laço ka ikur nga
kjo jetë, s’kam ç’të komu-
nikoj tjetër mbi këtë his-
tori, të dhimbshme për
mua, veç me buzëqeshjen
e tij të trishtuar dhe kuj-
timet e personazheve aq
njerëzorë të autorëve të
gremisur në ujërat e Jonit
një natë të dimrit të ash-
për në shkëmbinjtë e Per-
itjas së Korfuzit.

Po, jo, jo! Ata person-
azhe të letërsisë së madhe
që kisha mbajtur në çan-
tën time të shpinës, i kam
në bibliotekën time: Fat-
mirësisht janë me qindra e
mijëra, e miliona kopje li-
brash të dashur të mi, siç
janë edhe librat e Teodor
Laços me personazhet plot
virtyte për t’i respektuar
dhe mëkate për të mos i
imituar. Ato s’kanë të
bëjnë kurrsesi me bindjet
e politikës që ndryshon në
mote, aq sa nuk ia vlen të
kujtohesh për të! (panora-
ma)

Në 100 vjetorin e lind-
jes së piktorit të njohur
Ibrahim Kodra, është ha-
pur një ekspozitë, në
“Museo della Permanente”
në Milano. Në këtë ekspoz-
itë marrin pjesë 19 vepra
të Maestro Kodrës, të cilat
datojnë nga 1944 -1964.
Në ekspozitë janë dhe
vepra të artistëve të tjerë
të njohur si Chagall, Ku-
niyoshi, Cassinari Aj-
mone, Peverelli.

“Pjesa më e madhe e
tyre janë vepra të panjo-
hura e të paekspozuara
më parë. dhe i përkasin
muzeut “Ibrahim Kodra”
në Milano apo koleksion-
eve të ndryshme private
në Breshia, Palermo a

Torino” shprehet kuratori
i veprës Fatos Faslliu. Ek-
spozita, e cila përmban
përveç veprave të Kodrës
edhe disa nga punët e
artistëve të viteve 50’60’
është një homazh për
artistin shqiptar. “Kjo
është ekspozita e parë, që
çel siparin e aktiviteteve
të planifikuara në kuadër
të 100- vjetorit të piktorit
Ibrahim Kodra.

Për mua është një
emocion i papër-

shkueshëm, të shohësh
maestro Kodrën midis dy
artistëve botërorë si Sha-
gall e Kuniyoshi, gjë e cila
nuk ndodh shpesh. Aq më
shumë kur artist të mëd-
henj të pikturës si; Cassi-
nari, Ajmone, Peverelli etj
ekspozojnë në homazh të
Maestro Kodrës. Çdo artist
që merr pjesë në ekspozitë
përfaqësohet me nga një
vepër” shpjegon Faslliu.
Sipas kuratores së ek-
spozitës Elena Pontiggia

ekspozita ka për qëllim të
risjellë në vëmendje një
periudhë artistike të har-
ruar të Ibrahim Kodrës,
atë të viteve ’50 e ’60.

“Flasim për periudhën
kur Kodra, i cili ishte
zhvendosur në Milano më
1938, i afrohet informales
( lëvizje artistike që lindi
menjëherë pas Luftës së
Dytë Botërore), pasi kishte
provuar gjininë asbstrak-
te-gjeometrike, e afërt me
neokubizmin dhe
konkretizmin e M.A.C.
Piktura e tij e mbushur
me ngjyra dhe lëvizje, pa-
surohet me motive erotike
dhe kujtime, për të mbër-
ritur në një figuralitet sur-
real dhe fantastik. Ek-
spozita që çel aktivitetet

për 100 vjetorin e lindjes
së artistit, përfshin të
gjitha veprat më përfaqë-
suese të kësaj periudhe
dhe një nga më të rëndë-
sishmet e krijimtarisë së
tij”, shprehet Pontiggia.

“Pjesa më e madhe e
aktiviteteve është e
përqendruar në Milano
kryesisht me rastin e 100
vjetorit, por edhe Galeria
Kombëtare e Tiranës ka
konfirmuar një ekspozitë
retrospektive për Ibrahim
Kodrën gjatë vitit të
ardhshëm. Gjithashtu
edhe Galeria Kombëtare e
Shkupit ka konfirmuar re-
alizimin e një ekspozitë
gjatë muajit qershor
2018”, shton më tej
Faslliu. Ekspozita do të

qëndrojë e hapur deri në
datën 5 nëntor.

Ibrahim Kodra lindi në
Ishëm më 22 prill të vitit
1918. Në vitin, 1938 largo-
het nga Shqipëria përgjith-
monë me njė bursë studi-
mi nga oborri mbretëror
për në Akademinë e Arteve
të Bukura në Romë. Më
pas lë Romën dhe përfun-
don në Milano, në
Akademinë e Arteve të
Bukura të Brerës. Ai ek-
spozon në Romë, Milano,
Venecia, Paris, Beograd,
Nju Jork, krijon kra-
hasimet dhe raporte me
piktorë të mëdhenj si
Pikaso, Marc Chagall,
Henry Matisse, Lucio
Fontana, Renato Guttuso,
me poete, shkrimtarë etj.

Në vend të përkujtimit

Buzëqeshja e trishtuar e Teodor Laços
Fatmirësisht janë me qindra e
mijëra, e miliona kopje librash
të dashur të mi, siç janë edhe
librat e Teodor Laços me
personazhet plot virtyte për
t’i respektuar dhe mëkate për
të mos i imituar

Pikturat e panjohura të Kodrës ekspozohen në Milano
Në këtë ekspozitë marrin
pjesë 19 vepra të Maestro
Kodrës, të cilat datojnë nga
1944 -1964. Në ekspozitë
janë dhe vepra të artistëve
të tjerë të njohur si
Chagall, Kuniyoshi,
Cassinari Ajmone, Peverelli
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Besoj të jemi në nivelin tonë, të bëjmë detyrat që do na japë stafi teknik dhe me
maksimumin e të gjithëve që do të gjenden në terren mendoj se do të marrim rezultatin e
dëshiruar që është fitorja 19Sport

Bujar KURTAJ

Shkup, 20 shtator – Pas
derbit me Vardarin që e
humbi me rezultatin 4:2,
skuadra e Shkëndijës në
fundjavë do të zhvillojë
edhe një ndeshje derbi,
atë me FC Shkupi në sta-
diumin e qytetit në
Tetovë. Është derbi për
faktin se takohen dy
ekipe shqiptare, pasi në
garën për titull, skuadra
shkupjane po çalon, de-
risa këtë e dëshmon edhe
dallimi në pikë ku kuqez-
injtë kanë 13-pikë më
shumë.  Ndryshe, duke
marr parasysh humbjen
e fundit, djemtë e trajner-
it Qatip Osmani nuk kanë
të drejtë të gabojnë, duke
marr parasysh se
konkurrenti i tyre Vardari
që ka dy ndeshje më pak
dhe me një fitore even-
tuale në fushën e Pobedës
në Prilep, do të rrezikonte
pozitën që ka. Mirëpo, FC
Shkupi në asnjë moment
nuk duhet të nënçmohet
duke marr parasysh se
këtë sezon po luan mirë
kështu që rolin e favoritit
që e kanë futbollistët
kuqezi, do të duhet ta
dëshmojnë në fushën e
blertë. Nga tabori kuqezi
thonë se pikërisht ndaj

Shkupit duhet të nisin
një seri të re të fitoreve,
seri e cila u ndal nga Var-

dari javën e kaluar. Kësh-
tu mendon edhe bomberi
kuqezi Besart Ibraimi. "Të

dielën u kthehemi de-
tyrave në kampionat dhe
synimet tona janë të qar-
ta. Jemi ndalur nga një
seri e mirë, por jemi ende
të parët në renditje tani
shikojmë përpara për një
tjetër ecuri fitoresh. Kjo
duhet të fillojë kundër
Shkupit për të cilët kemi
respekt pasi kanë në për-
bërje lojtarë shumë cilë-
sorë. Besoj të jemi në
nivelin tonë, të bëjmë de-
tyrat që do na japë stafi
teknik dhe me maksimu-
min e të gjithëve që do të
gjenden në terren mendoj

se do të marrim rezultatin
e dëshiruar që është fitor-
ja", deklaroi për gazetën
KOHA, Besart Ibraimi. Në
anën tjetër për ndeshjen
me Shkëndijën ka folur
trajneri Ardian Nuhiu.
Sipas tij nuk duhet të
flitet shumë për ekipin
kundërshtar që është më
i miri në Ligë dhe me
shumë cilësi brenda
grupit, por që në Tetovë
do të tentojnë të bëjnë një
befasi duke nxjerr rezul-
tat pozitiv. “Nuk ka nevo-
jë të flas shumë për
ekipin kundërshtar, pasi
që me ndeshjet që ka
treguar deri më tani, ka
dëshmuar se bëhet fjalë
për skuadrën më të mirë
në kampionat dhe me
shumë cilësi që ka brenda
grupit. Por gjithsesi ne
kemi analizuar anët poz-
itive dhe negative të
kundërshtarit dhe men-
doj se do të arrijmë të

përgatisim një kundër
lojë ndaj tyre.  Duhet
theksuar se gjatë ditës së
enjte kemi pasur ankesa
nga tre futbollistë, të cilët
janë nën përkujdesjen e
mjekëve të cilët duhet të
japin edhe fjalën e fundit
nëse do të jenë të gat-
shëm për këtë përballje.
Duhet mendojmë shumë
edhe për ndeshjen e të
mërkurës, kur në Çair na
vjen skuadra e Pobedës
dhe duhet analizuar mirë
të gjithë së bashku me
stafin mjekësor nëse do
të jemi të kompletuar për
këtë sfide. Sido që të jetë,
ne do të udhëtojmë për
në Tetovë që me të gjitha
forcat të arrijmë të bëjmë
befasi dhe të nxjerrim më
të mirën që kemi
mundësi”, tha Ardian
Nuhiu. 

Siç thamë kampioni
aktual Vardari do të jetë
mysafir i Pobedës në
Prilep. Një përballje e
vështirë duke marr
parasysh se Vardari të
enjten luajti me Real
Sosiedadin në kuadër të
Liga Evropës, andaj lodh-
ja tek futbollistët do të
jetë evidente. Por, edhe
përkundër kësaj, favorit
për tre pikët konsidero-
het skuadra e Vardarit.
Ndërkohë, KF Renova do
të udhëtojë në Kratovë
për tu përballur me
Sileksin, me shpresë se
mund të nxjerr një rezul-
tat pozitiv. Të gjitha
ndeshjet e javës së 11 në
Ligën e parë futbollistike
të Maqedonisë do të
luhen të dielën në ora
14.30.

Mund ta rinisë, duke
stërvitur David Alabën. Besnik
Hasit i është ofruar stoli i
kombëtares austriake dhe ai
është një nga kandidatët seri-
ozë për të pasuar Marsel Ko-
lerin në bankinë, i cili pritet të
largohet në fund të vitit pas
dështimit për të kualifikuar
përfaqësuesen në Botërorin e
Rusisë. Burime të sigurta i
bëjnë me dije “Panorama
Sport” se mes Hasit dhe kom-
bëtares austriake janë vendo-
sur edhe kontaktet e para.
Është pikërisht drejtori sportiv
i kombëtares austriake, Peter
Shëtel, ai që i ka kërkuar ish-
trajnerit të Olimpiakosit
disponueshmërinë e tij për të
marrë drejtimin e skuadrës

përfaqësuese. Një Task Forcë
ka përpiluar një listë me emrat
e kandidatëve të mundshëm
të disponueshëm për të marrë
stolin e kombëtares dhe Shëtel
e ka atë në duart e tij. Mediat
austriake zbulojnë se nga kjo
listë, që ka edhe emrat e dy
bavarezëve, Torsten Fink dhe
Matias Zamer, do të zgjidhet
edhe trajneri i ri brenda dy
javëve të ardhshme. Gjithnjë
sipas tyre, dëshira e parë e
bordit të federatës është Fink,
por problemi është që ata
duhet të paguajnë 500 mijë
euro që të prishin kontratën e
tij me Austrinë e Vjenës. OFB
dëshiron që ta shpallë trajner-
in e ri brenda 30 tetorit dhe
Task Forca që do ta zgjedhë
atë përbëhet nga presidenti
Vindtner, drejtori Nojhold dhe
sekretarët e përgjithshëm
Holerer dhe Markus Kraet-
shmer. Kandidatë të tjerë të
përfolur janë edhe Franko

Foda, Andreas Hercog dhe Pe-
ter Shtëger, trajneri i Këlnit në
Bundesligë.

Ndwrkohw, edhe Hasi ka
një problem financiar për të
zgjidhur përpara se të bëjë zg-
jedhjen e tij të ardhshme në
karrierë. I njëjti burim, konfir-
moi për “Panorama Sport” se
ai është ende duke negociuar
zgjidhjen e kontratës me ish-
klubin e tij Olimpiakosin. Hasi
kishte një kontratë 2-vjeçare
me rekordmenët helenë, por
ata e shkarkuan pa kaluar as
4 muaj. Presidenti Evangjelos
Marianaqis i detyrohet trajner-
it 45-vjeçar rreth 600 mijë
euro, shifër të cilën ish-tra-
jneri i Anderlehtit duhej ta
merrte pas një viti. Ditët e fun-
dit është përfolur për një rik-
thim të tij në Belgjikë, në
stolin e Kortrijk, por një lajm i
tillë, me sa duket, ka qenë
vetëm një spekulim i shtypit
belg.

Xhukiç i kënaqur
me barazimin 
dhe mikpritjen
e shqiptarëve

Trajneri i Partizanit të Beogradit,
Miroslav Xhukiç, ka folur pas
barazimit në ndeshjen e Ligës së
Evropës ndaj Skënderbeut. Skënder-
beu i Korçës nuk mundi të shkoj më
shumë se një barazim pa gola 0-0 në
takimin e vlefshëm për grupet e Ligës
së Evropës ndaj Partizanit të Beogra-
dit. Nëse korçaret nuk i ka kënaqur
ky rezultat, kështu nuk mund të the-
mi edhe për mysafirët të cilët janë të
kënaqur me rezultatin, por edhe me
mikpritjen e bërë në ‘Elbasan Arena’
“Jemi shumë të kënaqur me rezul-
tatin. Më vjen keq që nuk mundëm të
shënonim, sepse krijuam shumë
raste”, ka thënë fillimisht Xhukiç pas
ndeshjes. “Jemi të kënaqur me
mikpritjen dhe duam që këtë mikprit-
je tua bëjmë edhe ne në Beograd.
Duam të jemi po kaq mikpritës edhe,
por me një rezultat tjetër, shtoi ai.
“Grupi është pak a shumë i
barabartë. Ndeshjet në vijim do të
vendosin se kush do të kaloj në fazën
tjetër dhe kush jo. Unë besoj se do të
kemi një ndihmë të madhe nga tifozët
tanë në Beograd. Të shohim më pas
se çfarë do të ndodhë në fushën e lo-
jës”, përfundoi trajneri serb.

Liga e parë, të dielën luhet java e 11

Shkëndija kërkon të fillojë seri
të re të fitoreve ndaj Shkupit

Është derbi për faktin se
takohen dy ekipe shqiptare,
pasi në garën për titull,
skuadra shkupjane po çalon,
derisa këtë e dëshmon edhe
dallimi në pikë ku kuqezinjtë
kanë 13-pikë më shumë

Braziliani në radhët e Shkëndijës, Stenio Zhunior nuk do të jetë
pjesë e skuadrës në përballjen me Shkupin. Braziliani u lëndua në
sfidën e fundjavës me Vardarin në kampionat dhe përkundër
faktit se në moment të parë nuk u duk diçka serioze, gjithsesi
ndjeu shqetësim në kofshën e muskulit të pasmë të këmbës së
majtë dhe u vendos mos të rrezikohet. Ekipi mjekësor ka
konstatuar zgjatje të muskulit i cili do të kërkojë kohë për
rikuperim. Të shtunën braziliani do tu nënshtrohet ekzaminimeve
plotësuese, por sipas parashikimeve ky lëndim kërkon pushim
prej 1 deri në 2 javë që nënkupton se Junior do të humbë edhe
sfidën e të dielës me Shkupin në Tetovë. 

PA ZHUNIORIN NDAJ SHKUPIT 

DYSHET: 
Sileksi – Renova 
Skopje – A.Pandev 
Rabotniçki – Pelisteri 
Pobeda – Vardari 
Shkëndija – Shkupi 

Hasit i ofrohet drejtimi 
i kombëtares austriake

Bexheti takohet me kreun e Fortuna Dusseldorfit

Xhaka në garë
për golin e javës
në Çhampions
Mesfushori i Kom-

bëtares Taulant Xhaka,
ishte njeriu i ndeshjes në
fitoren 0-2 të Bazelit në
fushën e CSKA-së së
Moskës të vlefshme për
fazën e grupeve në Ligën e
kampionëve. Mesfushori
realizoi një gol shumë të
bukur nga jashtë zonës
dha asistoi në golin e dytë
të Bazelit. Pikërisht goli i
Xhakës është në mesin e
golave për t’u zgjedhur si
më i miri i javës në Ligën e
Kampionëve. Në garë janë
edhe Miralem Pjaniç, Edin
Xheko i Romës dhe David
Luiz i Çellsit.

Presidenti i Shkëndijës,
Visar Bexheti këto ditë qën-
dron në Gjermani ku të en-
jten në mbrëmje ka real-
izuar takim të rëndësishëm
pune me të parin e një prej
klubeve më të njohura gjer-
mane, Fortuna Dyseldorf.
Lideri i Bundesligës së Dytë
gjermane është model për
tu ndjekur dhe takimi i

Bexhetit me homolgun e tij
nga radhët e Fortunas,
Robert Shafer është shfry-
tëzuar kryesisht për të
ndërruar mendime dhe
përvoja në fushën e zhvil-
limit të futbollit. Dy palët
kanë shqyrtuar mundësinë
e bashkëpunimit më të
ngushtë në të ardhmen,
ndërsa Robert Shfer ka

paralajmëruar vizitë të klu-
bit Kuqezi në Tetovë. Pas
mbylljes zyrtare të takimit
presidentëve u janë
bashkuar edhe anëtarë
tjerë të skuadrës gjermane,
mes tjerëve edhe ish-
portieri i Bajernit të Muni-
hut dhe Bajer Leverkusen-
it, tani pjesë e Fortunës,
Mihael Rensing.

Koha
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Besuam të forca e makinës sonë, por edhe ekipi e ka vijuar zhvillimin e saj. Fundjavat, siç i keni parë, kanë
nisur mirë që nga e premtja e deri në të dielën. Sa i përket mënyrës sime të garimit, besoj se edhe gjërat
jashtë Formulës 1 më kanë mundësuar të kem përqendrimin e duhur te garat

 
Në bazë të nenit 54, 63, 64, 125, 131, 132, 133 dhe të Ligjit për arsim sipëror, nenit 3 paragrafi 1 të Ligjit për të punësuarit në Sektorin publik, dhe nenit 22 

paragrafi 3 dhe nenit 23 të Ligjit për marrëdhënie pune  
 

UNIVERSITETI “GOCE DELLÇEV” – SHTIP 
Publikon 

KONKURS 
Për zgjedhjen e mësimdhënësit të njësisë në kuadër të Universitetit 

 
3.   FAKULTETI EKONOMIK  
3.1 Mësimdhënës në të gjitha titujt për sferën – mësimore shkencore: 
-Ekonomia fiskale - (1 realizues) për kohë prej pesë vjet 

 Kriteret për zgjedhje: 
   Për docent mund të zgjedhjet personi i cili ka shkallë shkencore doktor i shkencave nga sfera shkencore në të cilën zgjidhet, sukses mesatar 
prej së paku tetë në studimet e ciklit të parë dhe të dytë për secilin cikël veç e veç, së paku katër punime shkencore-hulumtuese të publikuara në sferën 
përkatëse në revistat shkencore ndërkombëtare ose publikime shkencore ndërkombëtare ose dy punime shkencore në revistë shkencore me impakt faktor 
në pesë vitet e fundit, arritje në aplikimin e rezultateve hulumtuese dhe aftësi për realizimin e llojeve të veçanta të veprimtarisë për arsim sipëror dhe notë 
pozitive nga vetëevaluimi. Kandidatët duhet të plotësojnë edhe kushtet e përgjithshme të caktuara me Ligjin për marrëdhënie pune dhe Rregulloren për 
kriteret dhe procedurën për zgjedhje në titujt mësimor-shkencor, shkencor dhe mësimor të Universitetit “Goce Dellçev” – Shtip 
 -Për profesor me korrespodencë mund të zgjedhjet personi i cili ka shkallë shkencore doktor i shkencave nga sfera shkencore në të cilën zgjidhet, së 
paku pesë punime shkencore-hulumtuese të publikuara në sferën përkatëse në revistat shkencore ndërkombëtare ose publikime shkencore ndërkombëtare 
ose tre punime shkencore në revistë shkencore me impakt faktor në pesë vitet e fundit, pjesëmarrje në projekte shkencore-hulumtuese, gjegjësisht arritje të 
theksuara në aplikimin e rezultateve hulumtuese, kontribut në aftësimin e mësimdhënësve të rinj dhe i cili ka treguar aftësi për realizimin e llojeve të veçanta 
të veprimtarisë për arsim sipëror dhe notë pozitive nga vetëevaluimi. Kandidatët duhet të plotësojnë edhe kushtet e përgjithshme të caktuara me Ligjin për 
marrëdhënie pune dhe Rregulloren për kriteret dhe procedurën për zgjedhje në titujt mësimor-shkencor, shkencor dhe mësimor të Universitetit “Goce 
Dellçev” – Shtip 
 -Për profesor të rregullt mund të zgjedhjet personi i cili ka shkallë shkencore doktor i shkencave nga sfera shkencore në të cilën zgjidhet, së paku 
gjashtë punime shkencore-hulumtuese të publikuara në sferën përkatëse në revistat shkencore ndërkombëtare ose publikime shkencore ndërkombëtare ose 
katër punime shkencore në revistë shkencore me impakt faktor në pesë vitet e fundit, i cili ka marrë pjesë ose ka udhëhequr në projekte shkencore-
hulumtuese dhe ka dhënë kontribut në aftësimin e mësimdhënësve të rinj dhe i cili ka treguar aftësi për realizimin e llojeve të veçanta të veprimtarisë për 
arsim sipëror dhe notë pozitive nga vetëevaluimi. Kandidatët duhet të plotësojnë edhe kushtet e përgjithshme të caktuara me Ligjin për marrëdhënie pune 
dhe Rregulloren për kriteret dhe procedurën për zgjedhje në titujt mësimor-shkencor, shkencor dhe mësimor të Universitetit “Goce Dellçev” – Shtip.  
  Kandidatët duhet ti plotësojnë edhe kushtet e përgjithshme të përcaktuara me Ligjin për marrëdhënie pune dhe Rregulloren për kriteret 
dhe procedurën për zgjedhje në titujt mësimor-shkencor, shkencor dhe mësimor të Universitetit “Goce Dellçev” – Shtip 
- Orari i kohës së punës dhe pagesa: 
- Orari ditor i punës prej 08:30h. deri 16:30h. 
- Orari javor i punës – 40 orë punë (prej ditës së hënë deri në ditën e premte) 
- Neto paga themelore për: Docent -38.143,00 den.; Profesor me korrespodencë - 43.660,00 den.; Profesor i rregullt - 50.311,00 den;  
Dokumentet e nevojshme për kandidatët për zgjedhje në titujt mësimor dhe mësimor – shkencor: 
- fletëparaqitje; 
- diplomë për arsim të mbaruar përkatës – për punim të mbrojtur të doktoraturës (një kopje të diplomës në origjinal dhe tre kopje të vërtetuara në noter; 
diplomat e huaja të jenë të nostrifikuara dhe të plotësuara me ekuivalencë të notave); 
- certifikatë për provimet e dhëna të ciklit të parë dhe të dytë të studimeve 
- biografi të shkurtë (në katër kopje); 
- listë të punimeve të publikuara shkencore dhe profesionale 
- nga një kopje të punimeve; 
- vërtetim se njeh një prej gjuhëve të huaja  
- rekomandim prej së paku 2 (dy) profesorëve (me korrespodencë/i rregullt) nga sfera përkatëse shkencore për të cilin bëhet zgjedhja - për kandidatët për 
docent; 
- rekomandim nga punëdhënësi paraprak (nëse kandidati ka qenë i punësuar) - për kandidatët për zgjedhje docent; 
- një kopje të punimit të doktoratës; 
- certifikatë të shtetësisë; 
 Konkursi zgjatë 5 ditë pune nga dita e publikimit. 

Zgjedhja do të realizohet në afatin e paraparë në nenin 131 të Ligjit për arsim sipëror (deri në 6 muaj nga publikimi i konkursit). 
Dokumentet të dorëzohen në arkivin e: 
1. Fakulteti ekonomik, rr. “General Mihajlo Apostoloski” nr. 30 (Shtëpia e pionerve); tel. 032-550-300; 

 
Dokumentet e pakompletuara nuk do të merren parasysh. 

Luis Hamilton është shfaqur
tejet i qetë në intervistat e para,
përpara Çmimit të Madh të
Shteteve të Bashkuara. Bri-
taniku i Mercedesit ka një avan-
tazh prej 59 pikësh ndaj Sebas-
tian Fettel, kur kanë mbetur
edhe 4 gara nga fundi i sezonit.
Megjithatë, fakti që është tejet i
qetë në vigjilje të provave të para

të lira në Austin të Teksasit,
nuk e fsheh një çështje tepër të
diskutueshme. “Çfarë ndryshoi
nga vera e këtej? Besoj se patëm
më shumë besim te makina
jonë”, tha ai duke iu referuar
serisë së fitoreve, përmes të

cilave siguroi edhe këtë avan-
tazh në klasifikimin për pilotë.
“Besuam të forca e makinës
sonë, por edhe ekipi e ka vijuar
zhvillimin e saj. Fundjavat, siç i
keni parë, kanë nisur mirë që
nga e premtja e deri në të dielën.

Sa i përket mënyrës sime të
garimit, besoj se edhe gjërat
jashtë Formulës 1 më kanë
mundësuar të kem përqendrim-
in e duhur te garat. Por kam
edhe një ekip të tërë që më asis-
ton mirë në çdo gjë”. Por në lid-
hje me titullin kampion, ka edhe
britaniku një çështje për të
sqaruar. “Do të jetë pikërisht
kështu: Vettel ishte një kundër-
shtar i fortë gjatë të gjithë këtij
viti. Ai dhe Ferrari kanë pësuar
probleme në garat e fundit, por
pres që të jenë ende shumë të
shpejtë dhe më duhet të jem
ende i karikuar deri në fund”,
tha Hamilton. I ndërprerë nga
gazetarët, që e pyesin nëse ky
titull do të fitohet për meritë të
tijën apo për shkak se e dhuroi
Ferrari, ai përgjigjet: “Çfarë po
thoni? Do ta fitoj unë, duke fitu-
ar garë pas gare”, përfundoi
Hamilton.

Alonso te
MekLareni edhe

në vitin 2018
Spanjolli 36-vjeçar ka nën-

shkruar një kontratë të re e cila
besohet të jetë për një vit me
opsion për një vit tjetër. Dy
herë kampioni i botës beson se
motori i ri Renault që ka mar-
rë MekLaren do të rikthejë
skuadrën kompetitive vitin
tjetër pas tre sezoneve të
vështira me motor Honda.
Alonso ka kaluar një periudhë
kohëre duke eksploruar op-
sionet si brenda ashtu edhe
jashtë F1 por tha se ndihej si
në shtëpi te MekLaren. “Zemra
më thoshte të qëndroja,” sh-
prehet Alonso. “Megjithëse vitet
e fundit nuk kanë qenë të
lehta, nuk kemi harruar se si
fitohet, dhe mendoj se mund
të fillojmë të jemi konkurrentë
shumë shpejt. MekLaren ka
burimet teknike dhe forcën fi-
nanciare për të fituar gara në
Formula 1. Tre vitet e fundit
na kanë motivuar për të plani-
fikuar dhe të ndërtojmë të
ardhmen, dhe mezi po e pres
aventurën time të re”, përfun-
doi Alonso. 

Toronto Raptors e nis me fitore se-
zonin e ri në NBA. Skuadra kanadeze
kaloi pa shumë vështirësi 117 – 100 Çik-
ago Bulls, që qëndroi në avantazh vetëm
për pak sekonda, pasi realizoi koshin e
parë. Reptors të udhëhequr nga lituanezi
Valanciunas dhe amerikani Miles, që re-
alizuan respektivisht 23 dhe 22 pikë,
dominuan gjatë gjithë ndeshjes mbi par-
ketin e “Air Canada Centre”, duke trium-
fuar në fund me 17 pikë diferencë. Mad-
je që në periodën e dytë Raptors u
shkëput në plus 29 pikë, për ta menax-
huar me kujdes fitoren. Letoni Pozingis
nuk i mjaftoi Nju Jork Niks për të
shmangur humbjen në “Chesapeake En-
ergy Arena” ndaj Oklahoma Siti Thunder.
105-84 për Thunder u mbyll kjo ndesh-
je, ku për vendasit spikatën Pol Xhorxh
dhe Karmelo Entoni me 28 dhe 22 pikë
secili. Niks mundën të rezistonin deri në
fillim të periodës së dytë, teksa në fund
të pjesës së parë Thunder u shkëputën
plus 20 pikë, duke e bërë të pamundur

kthimin e rezultatit për miqtë. Derbi i
Kalifornisë mes Los Anxhelos Lejkers dhe
Los Anxhelos Klippers u mbyll me fitoren
92 – 108 të skuadrës që drejtohet nga
Dok Rivers e që kishte në përbërje edhe
“yllin” e mbrëmjes, Blejk Griffin, i cili
spikati me plot 29 pikë.

Sipas ish-mesfushorit të Barcelonës,
Çavi, Nejmar theu lajmet për dëshirën e tij
për të lënë Barcelonën në dasmën e Lionel

Messi në muajin qershor. Reprezentuesi i
Brazilit u bashkua me Paris Sen-Zhermen
në muajin gusht për një shifër rekord
botëror të transferimeve prej 222 milionë
eurosh pas shumë javësh spekulime mbi të
ardhmen e tij, transmeton Telegraf. Futbol-
listi brazilian këmbëngul se vendimin për të
pranuar propozimin e PSZH-së e mori
vetëm dy ditë përpara se marrëveshja të
përfundojë. Por, Çavi ka treguar se Nejmar
e bëri të qartë se dëshironte të largohej
nga “Camp Nou” në dasmën luksoze të
Messit dhe Antonella Roccuzzos në Rosario.
“Ai na tha në dasmën e Messit se donte të

ndryshonte ekip”, ka thënë fillimisht Çavi
për “BBC World Service”. “I thashë atij:
‘Por, pse?’ [Ai tha] “Nuk jam i lumtur në
Barcelonë, unë preferoj të largohem, të kem
një eksperiencë të re në Paris Sen-Zher-
men, së fundi, ishte vendimi i tij”, shtoi më
tej Çavi. Tutje, ish-mesfushori spanjoll ka
folur edhe për skuadrën e PSZH-së, për të
cilët mendon se me organikën që kanë
mund ta fitojnë Ligën e Kampionëve.  “Unë
mendoj se, me Nejmarin, me Mbappen,
Paris Sen-Zhermen kanë një shans të
madh për të fituar Ligën e Kampionëve këtë
sezon”, përfundoi spanjolli.

Skuadra e Romës rrezikon të dënohet
nga UEFA për koret raciste të tifozëve
verdhekuq në transfertë me Çellsin, në
takimin e raundit të tretë të ndeshjeve në
grupe të Çampionsit. Nisja e procedimit
disiplinor është komunikuar mëngjesin e
kësaj të premteje, ndërsa vendimi për
rastin në fjalë do të merret nga Komisioni
i Etikës dhe i Kontrollit të UEFA-s në
mbledhjen e 16 nëntorit. Koret raciste
për të cilët po hetohet Roma erdhën nga
sektori ku ishin akomoduar tifozët miq,
drejtuar futbollistit Antonio Rudiger, i
cili gjatë verës u transferua nga klubi
italian te “Blutë” e Londrës.

Publicitet NBA

Fitojnë Raptors, 
derbi i Kalifornisë për Klippers

UEFA heton Romën për koret raciste

Kampion shpallem unë, nuk ma dhuron njeri titullin
“Fundjavat, siç i keni parë, kanë
nisur mirë që nga e premtja e deri në
të dielën. Sa i përket mënyrës sime
të garimit, besoj se edhe gjërat
jashtë Formulës 1 më kanë
mundësuar të kem përqendrimin e
duhur te garat. Por kam edhe një
ekip të tërë që më asiston mirë në
çdo gjë”, thotë Hamilton

Nejmar nuk ishte i lumtur te Barcelona
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Alkantara dëshiron të
kthehet te Barcelona

Mesfushori spanjoll, Thiago Alkantara dëshiron
të kthehet në shtëpi, apo më saktë te skuadra ku
i rrit, Barcelona. Sipas “Don Balon”, Alkantara ka
një dëshirë dhe ajo është të rikthehet në “Camp
Nou”. Nuk dihet se si Barcelona do të reagoj ndaj
lajmit se mesfushori spanjoll dëshiron të largo-
het nga Bajerni i Munihut. Pep Guardiola iu tha
Bajernit kur u largua nga Barça dhe u bashkua
me klubin gjerman në vitin 2013 se Thiago ishte
i vetmi lojtar që donte. “Do të jetë ai apo askush
tjetër” ishin fjalët e tij. Trajneri spanjoll kishte
një arsye të fortë për këtë – ai është një futbol-
list i jashtëzakonshëm. Por, tani 26-vjeçari dësh-
iron të kthehet në Kataluni dhe disa do të
thoshin, të përmbush fatin e tij si pasardhës i An-
dreas Iniestas. Kthimi i Alkantaras në “Camp
Nou” do të ishte një gjë e madhe, pasi do
zëvendësonte për mrekulli Iniestan, i cili ka hum-
bur fantazinë këtë sezon. Çmimi i spanjollit men-
dohet të jetë rreth 50 milionë euro.

• • • 

Ausilio në bisedime
me Sitin për Mangalan
Mbrojtësi i Mançester Sitit, Eliaquim Mangala
kërkohet nga gjiganti italian, Interi, si përforcim
ideal për në muajin janar. Mangala vazhdon të
mbetet në radarin e gjigantit italian si përforcim
i mundshëm për mbrojtjen gjatë janarit. Sipas
gazetës italiane ‘Tuttosport”, Interi janë në bised-
ime për të nënshkruar me mbrojtësin
reprezentues të Francës.  Drejtori sportiv i Inter-
it, Piero Ausilio ishte në Angli këtë javë për bised-
ime me zyrtarët e Sitit rreth Mangalas. Ausilio sh-
preson të marrë Mangalan me huazim në muajin
janar për gjysmën e dytë të sezonit. Mbrojtësi u
regjistrua nga Siti për Ligën Premier këtë sezon,
por mbetet jashtë planeve të menaxherit të Pep
Guardiolës. Mangala do ishte ideal si zëvendë-
sues i dyshes së qendrës së mbrojtjes së Inter-
it, Mirandas dhe Milan Shkriniarit.

• • • 

Nuk është e lehtë të
punosh me Murinjon

Mesfushori serb, Nemanja Matiç, pas transferim-
it nga Çellsi tek Mançesteri i Junajtidit, ka folur
edhe në një intervistë, ku ndër të tjera flet edhe
për trajnerin Hoze Murinjo. “Murinjo është trajneri
më i mirë me të cilin kam punuar. Por, ndon-
jëherë nuk është e lehtë të punosh me të. Edhe
kur ti luan ndeshjen më të mirë të karrierës, ai
mendon se mund të bësh më mirë ndeshjen e
radhës. Në marrëdhënien private, ai është një
njeri krejt ndryshe nga ajo që shfaqet në publik
apo në media”, – deklaroi Matiç.

• • • 

Reali mendon
transferimin e

Bellerinit në janar
Gjiganti spanjoll, Real Madridi po planifikon një
lëvizje të janarit për mbrojtësin e Arsenalit, span-
jollin Hektor Bellerin. Presidenti i Realit, Florenti-
no Perez po kërkon një nënshkrim të ri në amën
e djathtë të mbrojtjes pas humbjes së Dani Kar-
vahal pas një shqetësim të zemrës. Mbrojtësi
spanjoll pritet të kthehet në veprim para Kr-
ishtlindjes, por mungesa e tij e ka bërë të qartë
se është e nevojshme një nënshkrimi i ri në
mbrojtje. Sipas mediumit spanjoll ‘Diario Sport”,
Mbretërit kanë kontaktuar me agjentët e Bel-
lerinit për një transferim të mundshëm të janarit.
Ky medium spanjoll thekson se klubi mbretëror
tashmë ka mësuar se mund ta bindë Arsenalin
që të shesë mbrojtësin anësor për rreth 40 mil-
ionë euro. Megjithatë, Bellerin mund të jetë i
rezervuar për këtë kalim duke pasur parasysh të
kaluarën e tij me Barcelonën. Në të vërtetë, ai u
takua disa herë me drejtorin sportiv të
Barcelonës, Robert Fernandez, në fund të se-
zonit të kaluar për një kthim në klubin e tij të më-
parshëm. Dimri pritet të jetë i nxehtë në “aksin
Bellerin” me skuadrat e mëdha spanjolle që
mendohet se do të zhvillojnë  “El Clasioc” për
shërbimet e tij.

Shkurt

Zhoao Mario është kthyer në ushtrime tek Interi dhe është i gatshëm për derbin
e së shtunës ndaj Napolit. Mesfushori kishte pësuar lëndim kohë më parë dhe
mungoi edhe në “Derby della Madonnina” ndaj Milanit

Që kur drejtimin e PSG-së
e mori sheiku nga Katari
Nahser Al Khelaifi, për klubin
nga Parisi nuk ishte shënuar
më parë një fillim sezoni kaq
pozitiv. E, megjithatë, jo do-
mosdoshmërish është përk-
thyer në një klimë optimiste e
të buzëqeshur në dhomat e
zhveshjes. Në këtë rast, faji
bie tek Unaj Emery, që edhe
pse numëron 12 fitore dhe
një barazim në 13 takime
zyrtare, me 43 gola të
shënuar e 7 të pësuar, duket
se e përdor me shumë kursim
grupin që ka në dispozicion.
Më konkretisht, janë vetëm
16 lojtarë që zbresin gjithnjë
në fushë. Kjo ka sjellë që për
shumë lojtarë buzëqeshja të
zbehet, si në rastin e Di
Marias, që nuk festoi as golin
e tij në Çampions, ndaj An-
derlehtit. Argjentinasi prefer-

oi të ulte kokën, pavarësisht
përqafimit të shokëve. Sic
sinjalizon e përditshmja
sportive franceze “l’Equipe”,

ky gjest nuk është i rastë-
sishëm, përkundrazi ishte
shenjë e mërzisë dhe nervoz-
izmit për faktin se ai nuk po

aktivizohet mjaftueshëm. Di
Maria është i trishtuar, edhe
për faktin se në fund të se-
zonit shpresonte që të ndër-
ronte fanellë dhe të largohej
nga stoli që iu imponua pas
mbërritjes së Nejmar dhe
Mbappe. Por PSG e refuzoi
ofertën e Barcelonës, duke i
konsideruar pak 40 milionë
euro për të. Me situatën që
paraqitet aktualisht, Di Maria
mund të shpresojë për një
largim vetëm në fund të këtij
sezoni. Humori jo i mirë dhe
pakënaqësitë duket se po
përhapen në dhomat e
zhveshjes. Edhe Draksler
nuk ndihet mirë me qëndrim-
in e tij të gjatë në stol. Kësh-
tu që flitet se interesimi i Ba-
jernit për 24-vjeçarin e
talentuar mund të rezultojë
pozitiv. Por edhe për emra të
tjerë si Pastore, Lukas,
Trapp, Lo Celso situata nuk
është më e favorshme, të
gjithë po qëndrojnë në stol.
Më keq nga të gjithë qëndron
Ben Arfa, i përjashtuar dhe
në konflikt ligjor me PSZH.

Paraqitjet dhe performanca
fantastike në këtë fillim sezoni
kanë ringjallur interesimin e
klubeve më elitare në Evropë për
sulmuesin argjentinas të Inter,
Mauro Ikardi. Sulmuesi argjenti-
nas i zikaltërve është tashmë në
kuotën e 9 golave në kampionat,
madje duke vendosur edhe fatin
e derbit të fundit me një tre-
golësh personal të shkëlqyer,
madje duke rigjetur një vend në
kontingjentin e përfaqësueses
argjentinase. Sipas asaj që ra-
porton media spanjolle “Mundo
Deportivo”, klubi më i fundit që
ka shfaqur interes për kapitenin
e Inter, kontrata e të cilit me klu-
bin zikaltër skadon në qershor
të vitit 2021, është klubi i Real
Madrid. Referuar raportimeve të
të njëjtit burim, transaksioni për
transferimin e Ikardit nga Milano
drejt Madrid mund t’i kushtoj
klubit “Los Blancos” rreth 110
milionë euro. Por transferimi i tij
do të sillte një efekt domino te
Real Madrid, që do të duhej të
shiste me çdo kusht më pas
njërin nga pjesëtarët e BBC.

Borha Valero nuk
shqetësohet aspak për
ndonjë kritikë në drejtim
të lojës së Interit për aq
kohë sa skuadra e Spaletit
do të vazhdojë të ketë
rezultate mjaft pozitive. 32-
vjeçari spanjoll madje uron
që këto kritika të vazhdo-
jnë, sikurse fitoret radhazi
të Interit. “Shpresoj që këto
kritika të zgjasin deri në
fund të sezonit, mjafton që
Interi të fitojë. Nuk e di
nëse kjo është e vërtetë,
secili ka mendimin e tij.
Megjithatë, të marrësh
shtatë fitore dhe vetëm një
barazim në tetë javët e
pare, nuk është e
thjeshtë”, u shpreh Valero.
Napoli vjen nga një humb-
je 2-1 në Çampions në
fushën e Mançester Sitit,
me skuadrën e Pep
Guardiolës, që sipas

Valeros, tregoi se limitet e
Napolit. “Po, ashtu siç e
shoh unë futbollit, Napoli
luan futbollin më të bukur.
Ka një manovër fluide dhe
të shpejtë, e kontrollin top-
in dhe shënon shumë.
Është gjithmonë dëfryese
ta ndjekësh Napolin. Gjith-
sesi, Mançester Siti i
Guardiolës na bëri të kup-
tojmë që Napoli nuk është

i pamposhtur. Duhet të
përfitojmë nga situatat që
mund të krijohen në fa-
vorin tonë. Duhet të jemi të
përqendruar për 95 minu-
ta, sepse, po u lejove
hapësira, ata të bëjnë keq”,
deklaroi Valero. Cekim,
ndeshja mes Napolit dhe
Interit luhet sonte (e
shtunë) me fillim në ora
20.45. 

Lorenco Insine mban
në ankth kampin napoli-
tan në prag të ndeshjes
shumë të rëndësishme të
fundjavës me Interin në
“San Paolo”. Është e

vështirë për ta përcaktuar
nëse do të jetë në dispozi-
cion të Sarrit për “ziklatrit”,
pasi një përgjigje më e sak-
të mund të jepet vetëm
gjatë mbrëmjes së kësaj të

premteje, pasi të analizo-
het ecuria e tij përgjatë
gjithë ditës. Ekzaminimet
e një ditë më parë nuk
kanë evidentuar këputje të
muskulit, por vetëm një
kontraktim për shkak të
mbingarkesës fizike. Nuk
do të ishte asgjë shqetë-
suese nëse sfida me Interin
nuk do luhej kaq shpejt.
Insine është shumë i
rëndësishëm për mekaniz-
mat e sulmit, kështu që
Sarri nuk do të rrezikonte
për ta aktivizuar në një
takim shumë të rëndë-
sishëm, por jo përcaktues
për fatet e sezonit. Vendimi
do të merret në mbrëmje,
ndërsa sa i përket zëvendë-
suesit të mundshëm të tij,
mund të jetë një mes
Ounas, Giaçerinit dhe
Zielinski.

Mauro Ikardi tundon
Real Madridin 

Transaksioni
mund të kushtojë 

110 mln euro

Mungesa e rotacionit 

Di Maria, Draksler, Pastore, Trapp
e Le Celso të pakënaqur te PSZH

Draksler nuk ndihet mirë me
qëndrimin e tij të gjatë në stol.
Kështu që flitet se interesimi i
Bajernit për 24-vjeçarin e
talentuar mund të rezultojë
pozitiv. Por edhe për emra të
tjerë si Pastore, Lukas, Trapp, Lo
Celso situata nuk është më e
favorshme, të gjithë po qëndrojnë
në stol. Më keq nga të gjithë
qëndron Ben Arfa, i përjashtuar
dhe në konflikt ligjor me PSZH

Siti na tregoi se si mundet Napoli

Insine mban pezull Napolin ndaj Interit
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Dua të veproj me Mbappen ashtu siç bëri Messi me mua. Do ta ndihmoj, pasi e kam edhe mik
shumë të mirë

Eden Hazard mendon se
Mançester Siti dhe Mançester
Junajted kanë fituar më shumë
këtë sezon, por ai shtoi se Çellsi
nuk ka hequr dorë nga fitorja e
Premier Liga. Barazimi 3-3 i Çell-
si kundër Romës në Ligën e
Kampionëve e bëri atë tri ndesh-
je pa fitore, por Hazard mendon
se triumfi, pasi kishin një epër-

si 2-0. “Blues” kishin humbur
me Mançester Siti dhe Kristall
Palas përpara ndeshjes së të
mërkurës mbrëma, por Hazard
mendon se skuadra e tij nuk
dorëzohet kollaj. “Nuk pajtohem
me atë se titulli është zhdukur.
Unë mendoj që ndryshimi është
se Mançester Siti dhe Mançester
Junajted janë më të fortë se vitin

e kaluar, por edhe ne jemi të gat-
shëm. E dimë se Premier Liga
është e gjatë, kështu që do të
duhet kohë për t’u kthyer. Ndaj
Romës duhet ta kishim fituar
ndeshjen, sepse kemi pasur
avantazhin 2-0 për gjysmë ore,
por të paktën kemi barazimin, që
nuk është një rezultat i keq. Do
të bëjmë më mirë kundër Romës

në Itali, herën tjetër. Është
vetëm një barazim, nuk jemi aq
të lumtur, por jemi gjithashtu të
gëzuar që nuk kemi pranuar
humbjen e tretë rresht. Unë
mendoj se kemi shumë lojtarë, të
gjithë mund të luajnë. Ndon-
jëherë është e rëndësishme të
pushoni dhe të jeni në stol,
ndërkohë që për mua, si person,
thjesht dua të luaj. Kam hum-
bur tre muaj të futbollit dhe dua
të jem në fushë, por trajneri i
merr vendimet e tij, kështu që ne
jemi të kënaqur me këtë. Ne
duhet t’i përshtatemi situatës,
të japim gjithçka, por mendoj se
jemi në të njëjtin nivel me se-
zonin e kaluar. Sezonin e kaluar
kishim një javë të tërë për të
qenë gati, kështu që është pak
më ndryshe, por shpresojmë që
të përshtatemi shpejt”, deklaroi
Hazard. 

Kevin De Bryne beson
se gara e Premier Ligës
është tashmë midis
Mançester Sitit dhe
Mançester Junajtedit, por
paralajmëroi se gjërat
mund të ndryshonin sh-
pejt. De Bryne dhe Siti
kanë bërë një fillim të
shkëlqyeshëm të kampi-
onatit, duke fituar shtatë
dhe barazuar një nga tetë
ndeshjet e para, duke
qenë dy pikë të qarta në
krye. Mançester Junajte-
di dhe Hoze Murinjo janë

e vetmja skuadër e pam-
poshtur, duke mbajtur

distancën me tri pikësh
nga Totenhemi i vendit të

tretë. De Bryne thotë se u
shfaq beteja titullar për
titull midis Sitit dhe Ju-
najtedit që tani. “Për mo-
mentin unë mendoj kësh-
tu, por gjithkush është
ende atje, duke luajtur
dhe duke shpresuar”,
tha ndërkombëtari i Bel-
gjikës për “ESPN FC”.
“Është kaq herët, sa, nëse
humbisni dy, ose tri
ndeshje, ju ktheheni në
një pozitë më të ulët. Ne
duhet ta mbajmë këtë
ritëm”, shtoi më tej belgu.

Ndryshe, skuadra e Pep
Guardiolës është lavdëru-
ar për stilin e saj këtë se-
zon dhe ka shënuar 29
gola në Premier Ligë,
duke pësuar vetëm 4
gola. De Bryne beson se
Sity po prodhon llojet e
shfaqjeve që dëshiron tra-
jneri i tyre spanjoll. “Unë
mendoj se jemi shumë më
shumë se çfarë ai dëshi-
ron”, tha belgu “Është e
qartë se një lojë do të jetë
më e mirë se tjetra. Një
herë do të duket më

shumë si ekipi i tij se
tjetri, por mendoj se
mënyra se si luajmë është
gjithmonë e njëjtë. Ne lu-
ajmë me futbollin domin-
ues dhe dëshirojmë të
bëjmë shumë presion mbi
kundërshtarin.

Dhe nëse e bëjmë
këtë, atëherë kemi
punuar mirë. Është e
vështirë të vazhdosh me
ritëm të plotë gjatë gjithë
kohës, por për momentin
të gjithë janë në formë të
mirë”, përfundoi ai. 

Më mungon
familja dhe
miqtë e mi

në Barcelonë
Cesk Fabregas thotë se

është shumë i lumtur te
Çellsi për të kërkuar një
transferim, por pranon se i
mungojnë miqtë dhe famil-
ja e tij në Barcelonë. Fabre-
gas u kthye në Premier Ligë
te Çellsi në vitin 2014, për
një kontratë prej 27 milionë
sterlinash,  duke bërë 151
paraqitje për klubin kata-
lanas. 30-vjeçari e filloi kar-
rierën e tij në Barcelonë,
para se të bashkohej me Ar-
senalin si një 16-vjeçar.
Tani ai ka pranuar se ndien
mungesën e më të afërmve
dhe më të dashurve,
pavarësisht lumturisë së tij
të padiskutueshme në
“Stamford Bridge”. “Kam
gjetur lumturinë absolute te
Çellsi”, tha ai për “Vanity
Fair”. “Familja ime është e
kënaqur, ajo është përsh-
tatur tërësisht me jetën në
Londër. Unë jam shumë i
lumtur”, nënvizoi më tej
Fabregas. Në një intervistë
të gjerë, Fabregas, një nga
lojtarët më të dekoruar të
brezit të tij, gjithashtu
lëshoi një fjali-këshille për
lojtarët e rinj, që kërkonin të
bënin rrugën e tyre në fut-
boll. “Mos shikoni vetëm
llogarinë tuaj bankare. Mos
u hutoni nga fama dhe
paratë, mos u udhëhiqni
nga lloji i gabuar i njerëzve.
Unë kam parë të rinj me tal-
ent të jashtëzakonshëm, që
kanë dështuar. Dhe,
përkundrazi, kam parë loj-
tarë më pak të talentuar, që
triumfojnë në bazë të qën-
drimit dhe angazhimit të
tyre. Të jesh i rrethuar nga
njerëz që me të vërtetë të
duan, është shumë e rëndë-
sishme”, përfundoi futbol-
listi i Çellsit. 

Real Madrid kishte një
mysafir të veçantë në qen-
drën stërvitore Valdebebas
të enjten paradite, dhe ai
ishte David Trezeguet.
Fituesi i Kupës së Botës
1998 ka vizituar trajnerin
Zinedin Zidan, ish-shokun
e ekipit te Les Blues dhe
Juventusi.  Pas seancës
stërvitore dhe një bisede
me Zidan, Trezegue foli
për kanalet mediatike të
Real Madridi. 40-vjeçari, i

cili ka lindur në Francë
por është rritur në
Argjentinë, ka përgëzuar
Real Madridin si një nga
klubet më të forta të viteve
të fundit. “Zidan i ka
treguar gjithkujt kualitetet
që ka si trajner, ai ka arrit-
ur të transmetojë entuzi-
azëm në këtë grup loj-
tarësh. Për momentin,
Real Madrid është ekipi
për t’u mundur,” është sh-
prehur Trezegue.

Lajm i keq për portofolin e Nej-
mar. Një gjykatë e nivelit të dytë në
Brazil ka komunikuar vendimin e
marrë kundër futbollistit brazilian të
Paris Sen-Zhermen, në formë gjobe
në shumën mbi 1 milion dollarë për
evazion fiskal nga ana e lojtarit.
Vendimi i komunikuar gjatë seancës
së të enjtes mbërrin në kuadër të një
procesi që në shtator të vitit 2015
kishte çuar në sekuestrimin dhe
ngrirjen e shumë të mirave materiale
të ‘O Ney’ për një vlerë totale prej
197,2 milionë , pak më shumë se 52
milionë euro. Sanksioni i vendosur
nga gjykatësi i procesit, Karlos Muta
përfaqëson dy për qind të shumës që
fisku konteston ndaj Nejmar, që hyri
në lupën e e drejtësisë braziliane sak-
tësisht dy vite më parë, për mos bind-
je ndaj detyrimeve të tij qytetare, duke
mos paguar detyrimet si person i tat-
ueshëm për periudhën e 2011-2013.
Sipas asaj që lexohet në vendim,
gjykata ka konsideruar si dashakeqe
sjelljen e futbollistit të PSZH, i cili ka
krijuar shoqëri të posaçme “ad hoc”

për të arkëtuar pjesë të të ardhurave
dhe të drejtave të imazhit, me qëllim
për të paguar një shumë më të vogël,
si person juridik, mes 15 për qind dhe
25 për qind) dhe jo si subjekt fiskal,
për të cilët parashikohet një taksim
prej 27,5%. Në bazë të asaj që lexohet
në vendim, Nejmar “ka kryer një akt
që dhunon dinjitetin e drejtësisë”.

De Bryne tregon dy skuadrat që rivalizojnë për titull në Angli

Trezegue viziton Zidanin

Nejmar dënohet nga gjykata braziliane

Hazard “tradhton” Çellsin 

Klubet e Mançesterit janë 
më të forta se vitin e kaluar

“Unë mendoj që ndryshimi është se
Mançester Siti dhe Mançester
Junajted janë më të fortë se vitin e
kaluar, por edhe ne jemi të gatshëm.
E dimë se Premier Liga është e gjatë,
kështu që do të duhet kohë për t’u
kthyer”, thotë Hazard
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MAGJISTARI...
Beni kthehet nga shkolla me hundën të gjakosur, e ëma
fillon të bërtasë…
- Bobo, ç'të ndodhi, ndonjë aksident?
- Jo, e ka fajin magjistari!
- Cili magjistar?
- Erdhi ne shkollë për shfaqja. Më mori në skenë dhe me
nxori 1000 denarë nga hundët.
- A maskarai…
- Jo jo, në fakt ai nuk bëri gjë, fajin e kanë shokët e
klasës! Pasi iku magjistari, filluan të kërkojnë para të
tjera në hundën time!

BARSOLETA

335 - Perandori i Konstantinopojës, Konstan-
tini i Madh sjell ligje kundër hebrenjve.
1096 - Sulltani Kilidj Arslan i Nikesë mund
ushtarët e Kryqëzatës së Parë.
1512 - Martin Luther regjistrohet në fakultetin
teologjik të Universitetit të Uitenbergut.
1553 - Ndizen vëllime të Talmudit.
1555 - Parlamenti anglez refuzon të njeh Fil-
ipin e Spanjës si mbret.
1652 - Mbreti Luigji XIV kthehet në Paris.
1708 - Trupat holandeze dhe angleze okupo-
jnë Lilin.
1727 - Rusia dhe Kina merren vesh për kor-
rigjimin e kufijve.
1878 - Kancelari i Republikës gjermane dele-
gon fundin e “Socializmit”.
1914 - Përfundon beteja e Varshavës me dis-
fatën e gjermanëve.
1921 - Hapet Teatri Tuschinski në Amster-
dam.
1950 - Trupat kineze okupojnë Tibetin.
1954 - Trupat indoneziane zbarkojnë në Guine
të Re.
1971 - Pablo Neruda fiton Çmimin Nobel për
Letërsi.

KALENDARI HISTORIK
21 tetor

Albert Ajnshtajni dhe Çarls
Darvini, u martuan që të dy
me kushërirat e tyre.

Unë nuk njoh asnjë shenjë tjetër
të superioritetit të njeriut,
përveç asaj të të qenit i
sjellshëm. (Ludvig van Bethoven)

THËNIA E DITËS

Mushkëritë tuaja kanë të
njëjtën sipërfaqe me një fushë
tenisi.

Macet flenë rreth 70 për qind
të jetës së tyre.

A E DINI SE...

Aktorja e njohur Nurgul Yesilçay
do të fitojë 60 mijë euro pa ‘hapur
gojën’. 

Ky është titulli i mediave turke të
lidhje me fitimet e aktores së njohur
si Gylsereni i “Fate të Kryqëzuara”
nga një projekt iranian. Sipas
“Sabah”, Yesilçay do të udhëtojë
drejt Iranit këtë javë për të marrë
pjesë në xhirimet e filmit “Xhindi i
bukur i Jedullah”, të producentit
Bayram Fazli. Mësohet se aktorja
41-vjeçare do të qëndrojë një muaj
në kryeqytetin e Iranit, Teheran, ku
do të luajë rolin e Dilarës, e cila si
pasojë e një traume që ka kaluar,
nuk flet dot.

Varre “luksi” të nxjerra
në shitje për minimumi
192 mijë euro. Është kjo
ajo që ndodh në Venecia të
Italisë, në ishullin e San
Michele. Ka kohë deri në
31 janar për kë dëshiron
të blejë një prej 17 varreve
dhe çmimi mund të arrijë
deri në 335 mijë euro. Fu-
sha e shenjtë e San Mi-
chele, është një ishull i la-
gunës veneciane që
ndodhet mes Venecia dhe
Murano, e njohur për
vlerën e madhe historike
të personave që janë var-
rosur. Disa prej tyre prej

pak kohësh kanë kaluar
në posedim të komunës,
e cila ka vendosur që t’i
rinxjerrë në treg. Kryeba-
shkiaku Luigi Brugnaro,

synon që të rikuperojë
fonde për të ristrukturuar
varrezat, por edhe për t’i
dhënë vlerë pasurive arti-
stike të qytetit. 17 varret

në shitje, dikur u përki-
snin familjeve fisnike, të
cilët preheshin pranë
njerëzve të rangut të lartë,
si poeti Ezra Pound dhe
kompozitori Igor Stravin-
skij. Përveç blerjes së var-
reve, personat që do i mar-
rin në pronësi, duhet që ti
restaurojnë me shpenzi-
met e tyre. Fituesit e
ankandit që do të mbahet
më 5 mars, duhet të mar-
rin përsipër të gjitha akti-
vitetet e nevojshme për re-
staurimin, duke
prezantuar një projekt
brenda tre muajve.

Suedia ka planifikuar
të bëhet vendi i parë në
botë pas pak më shumë
se pesë vjetësh, që ndalon
qarkullimin e parave
cash. Autoritetet kanë
konkluduar një vëzhgim
të gjerë në treg dhe sug-
jerojnë se duke nisur nga
1 janari i vitit 2023, e tërë
Suedia është gati për të
lënë përdorimin e parave
“cash”. Gjithsesi, paratë
në “dorë” do të vazhdojnë
të pranohen edhe për disa
vite të tjera për bizneset e

vogla dhe shitjet ambu-
lante. Ky zhvillim revolu-
cionar vjen pasi po për-

doret gjithnjë e më shumë
opsioni i pagesave përmes
kartave të kreditit dhe të

debitit. Aktualisht, 97 për
qind e të gjithë shitësve
pranojnë pagesa në para,
por vetëm 18 për qind e të
gjitha transaksioneve ak-
tualisht përfshijnë këtë
pagesë. Por teknologjia
ka kapur majat dhe bler-
jet tashmë mund të
bëhen edhe me aplika-
cione celulari të zgjuar
(smart). Të gjitha këto,
kanë nxitur Suedinë që
të bëhet vendi i parë në
botë që ndalon qarkullim-
in e parave cash.

Një version i ri i bateri-
ve të celularëve mund të
karikojë 10-20 herë më
shpejt se përpara.
Shkencëtarët e Universi-
tetit Rice kanë krijuar ba-
teri me kapacitet të lartë
që mbetën të qëndruesh-
me edhe pas shumë aku-
zash. “Kapaciteti i këtyre
baterive është i madh, por
ajo që është për tu vlerë-
suar është se mund të ka-
rikojmë plotësisht një ce-

lular për 5 minuta, duke
shmangur dy orët tipike
që presim”, tha James
Tour. Studiuesit kanë tre-
guar se kanë marrë
përbërje të krijimit të
asfaltit duke e përzier me
metale të tjera për të bërë
që bateritë të jenë të sh-
pejta dhe të fuqishme.
Ndërkohë vazhdojnë të te-
stohen në laborator dhe
nuk dihet nëse do vijnë në
treg.

Krijohen bateritë e reja që 
karikojnë telefonin për 5 minuta

Vendi ku shiten varre luksi, 
nisin nga 192 mijë euro

60 mijë euro pa "hapur gojën"

Suedia, shteti i parë në Evropë dhe
Botë që nuk i përdorë paratë


