
Shkup, 5 nëntor - Në sheshin "Skenderbeu"
në Shkup, qindra protestues kanë shpre-
hur indinjatën e tyre kundër aktgjykimeve
të shqiptuara ditë më parë ndaj të
akuzuarve në rastin "Lagjja e Trimave".
Pjesëmarrësit, familjarë, organizata joqever-
itare, personalitete të njohura të shoqërisë

shqiptare në Maqedonisë, përsëritën
kërkesën për hetim ndërkombëtar dhe
rishikim të rastit, i cili sipas tyre, është
edhe një padrejtësi ndaj shqiptarëve të
Maqedonisë. Kryetarja e Këshillit familjarë
të grupit të Kumanovës, Dashurie Sefa, tha
se dënimet arbitrare me 20, 40 dhe burg të

përjetshëm, për familjarët dhe gjithë botën
demokratike janë të papranueshme.
“Kërkojmë që e gjithë ngjarja e 9 dhe 10 ma-
jit të hetohet e procedohet nga ndërkombë-
tarët, sepse strukturat e larta shtetërore të
Maqedonisë kanë qenë direkt të përfshirë si
manipulues dhe nxitës...

Urgjentisht të ndërhyjnë ndërkombëtarët
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� FAQE 12-13

U vodhën 
miliona 
dollarë 
në luftën
kundër
Ebolës

Misteret e
vdekjes së
Astrit Deharit

Një vit pas vdekjes së As-
trit Deharit vazhdojnë të
mbeten dilema dhe
paqartësi, hetimi është
para përfundimit dhe një
super-ekspertizë pritet të
nisë. Pikërisht në ditën
kur Qeveria e Kosovës
kishte çuar në Kuvend
marrëveshjen për de-
markacionin me Malin e
Zi, objekti...

Shqiptari 
më i vuajtur
në botë 

Bandat
shqiptare, 
më të pamë-
shirshmet 
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FAQE 8

Vendimi i fundit i Qeverisë që, me fillimin e janarit të vitit të ardhshëm të rrit akcizën e naftës për 3 denarë, sipas ekspertëve

ekonomik, do të sjellë efekti negativ e që mund të kenë implikime mbi standardit jetësor të qytetarëve

Sërish të 
varfrit goditen

Qeveria ta anulojë rritjen e akcizës së naftës 

� FAQE 4

Shkup, 5 nëntor - Me 23 orë
mësimi në javë dhe tetë lëndë të
ndryshme prej në klasë të parë,
fëmijët e moshës pesë vjet e
gjysmë apo gjashtë, e kanë të
vështirë ta konceptojnë shkollën
si një vend tërheqës dhe komod.
Ngarkesa e madhe me lëndë, de-
tyra, libra dhe çanta që rëndojnë
mbi kurriz, bëjnë që një numër

i madh i filloristëve të humbin
besimin në aftësitë e veta. Për
këtë arsye jo të gjithë shkojnë në
shkollë me gëzimin që mund të
ofrojë një vend, tek i cili fëmijët
duhet para së gjithash të ndejnë
ngrohtësinë e “shtëpisë” së dytë
të tyre. Përkundrazi, shkolla
është kthyer në një ambient ku
ata shkojnë pa dëshirë, madje

shpesh herë edhe të frikësuar.
Përveç kësaj, jo të gjitha shkol-
la ofrojë kushte dhe standarde
të mira për mësim, duke e bërë
atë gjithnjë e më tepër refuzuese
për nxënësit edhe atë që në
klasë të parë.Njohës të çësht-
jeve arsimore, konsiderojnë se
ngërçi profesional që është kri-
juar në raportin...

Shkolla, refuzuese që në klasë të parë

� FAQE 2

I lumtur për
transferimin
te Shkëndija

Migrimi nuk
bllokohet

lehtë
Rikthehet

ajri i ndotur 
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Ngrohja 
dhuratë 

nga prindi 

FA
QE

 3

FA
QE

 2

Koxias do ta
zgjidhë emrin

në 2018
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Është detyrë e mësimdhënësve që të krijojnë atmosferë pozitive në klasë dhe në shkol-
lë, me qëllim që ky institucion të jetë tërheqës për ta dhe jo të krijojë agresivitet dhe
qëndrim negativ tek nxënësit Aktuale

Shkup, 5 nëntor - Funk-
sionimi i trekëndëshit
nxënës-prindër-shkollë
dhe bashkëpunimi i sin-
qertë i të tirja këtyre ele-
menteve në sistemin arsi-
mor, çdo here sjellin
rezultate në dobi të gjitha
palëve. Si për çështje ped-
agogjike, apo të organizim-
it të shkollës, ashtu edhe
për çështje të përmirësim-

it të standardeve dhe
kushteve për mësim, roli i
prindërve është tepër i
rëndësishëm. E këtillë
është edhe historia e suk-
sesshme e shkollës per-
iferike “7 Marsi” në fshatin
Miletinë të Komunës së
Bërvenicës, ku jo shumë
kohë më parë, prindi Jet-
mir Mustafi, dhuroi nxe-
hjen e re të shkollës. Tani
e tutje, rreth 110 nxënës
të shkollës periferike të
atij fshati, nuk do të kenë

problemin e nxehjes, pasi
koftori i ri me kapacitet
nga 100 deri 130 Xhaul
(J), është duke i shërbyer
shkollës në mënyrën më
të mirë të mundshme sa i
takon ndemjes së hapësir-
ave.

“Me vendosjen e ngro-
hjes qendrore në shkollë
sigurisht që do të përmirë-
sohet dukshëm niveli i
kushtet për mësim, por do
të jetë edhe për neve
shumë më e lehtë të

menaxhojmë nxehjen e
atij objekti” , pohon Xhe-
vahir Abduli, drejtor i SHF
“7 Marsi”. Për lëndë
djegëse, do të përdoret
përsëri druri, por tani me
lidhjen e re, përveç
efiçencës më të madhe
pritet të jenë edhe më
ekonomike harxhimet në
këtë drejtim, plotëson
drejtori. Ai, tregon
gjithashtu se për realiz-
imin e këtij donacioni janë
respektuar të gjitha rreg-

ullat e parapara me ligj.
Është formuar në kuadër
të shkollës një komision, i
cili ka mbikëqyrë të gjitha
procedurat dhe punët deri
në lëshimin në përdorim
të ngrohjes, të gjitha sh-
penzimet të cilat u mbulu-
an nga prindi Mustafai,
kapin vlerën e rreth 9 mijë
eurove. Mustafai, me punë
të përkohshme në Norveg-
ji, është prind i dy fëmijëve
që janë nxënës mjaft kre-
narë me donacionin e të
atit për shkollën periferike
“7 Marsi” në fshatin Milet-
inë. Këtu janë shënuar
edhe më herë donacione
të tjetra, si ai i një prindi
tjetër për sigurimin e
veshjeve të personelit
teknik të shkollës apo i një
prindi tjetër që pajisi
shkollën me dy makina
dhe mjetet të tjera për
mirëmbajtjen e pastërtisë
në shkollë. Kohë pas kohe
ka pasur donacione të
ndryshme, pohon drejtori,
ndërsa vëren se gjithë kjo
është falë bashkëpunimit
dhe raportit të sinqertë që
është ndërtuar mes shkol-
lës dhe prindërve.

Shkolla e fshatit Milet-

inë është relativisht objekt
i ri, me pesë klasë, kabi-
netin e arsimtarëve dhe
hapësirat shoqëruese të
vendosura në katin përd-
hes dhe në katin e parë.
Mësimi zhvillohet në
gjuhën shqipe dhe gjuhën
maqedonase, nga klasa I
deri V. Janë gjithsej 7
paralele të ndara në dy
turne, të cilat realizojnë
arsimin në dy ciklet e para
të arsimit nëntë vjeçar.
Përveç se në Miletinë, SHF
“7 Marsi”, ka edhe dy
shkolla të tjera periferike
në fshatrat Çollopek i ri
dhe Bllacë. Kjo e fundit ka
edhe shkollën më të vogël,
ku mësimi organizohet në
dy paralele të kombin-
uara. Në Çollopek të ri,
sikurse shpjegon drejtori,
kushtet për mësim janë
gjithashtu në nivele
shumë të kënaqshme,
pasi objekti u lëshua në
përdorim në janar të vitit
2017 dhe sistemi i nxehjes
është gjithashtu i ri. Në
tre shkollat periferike dhe
në shkollën qendrore, e
cila gjendet në fshatin Çel-
lopek, gjithsej mësojnë
678 nxënës. (L.P)

Laura PAPRANIKU 

Shkup, 5 nëntor - Me 23
orë mësimi në javë dhe
tetë lëndë të ndryshme
prej në klasë të parë, fëmi-
jët e moshës pesë vjet e
gjysmë apo gjashtë, e kanë
të vështirë ta konceptojnë
shkollën si një vend tërhe-
qës dhe komod. Ngarkesa
e madhe me lëndë, detyra,
libra dhe çanta që rëndo-
jnë mbi kurriz, bëjnë që
një numër i madh i fil-
loristëve të humbin bes-
imin në aftësitë e veta. Për
këtë arsye jo të gjithë
shkojnë në shkollë me
gëzimin që mund të ofrojë
një vend, tek i cili fëmijët
duhet para së gjithash të
ndejnë ngrohtësinë e
“shtëpisë” së dytë të tyre.
Përkundrazi, shkolla është
kthyer në një ambient ku

ata shkojnë pa dëshirë,
madje shpesh herë edhe
të frikësuar. Përveç kësaj,
jo të gjitha shkolla ofrojë
kushte dhe standarde të
mira për mësim, duke e
bërë atë gjithnjë e më
tepër refuzuese për
nxënësit edhe atë që në
klasë të parë.

Njohës të çështjeve ar-
simore, konsiderojnë se
ngërçi profesional që është
krijuar në raportin shkol-
lë-nxënës, është pasojë e
një sërë reformave të
dështuara në sistemin ar-
simor, ose thënë ndryshe,
rezultat i eksperimen-
timeve të shpeshta që
kanë ndodhur në
përgjithësi në sferën e ar-
simit, pa përjashtuar këtu
programet mësimore apo
kurrikulën e shkollimit.
Kur jemi te nxënësit e

klasës së parë, bie në sy
numri i lartë i orëve të
mësimit si dhe i lëndëve
mësimore. Për pesë ditë
mësimi brenda një jave,
ata duhet të realizojnë nga
gjashtë orë mësimi nga
lëndën e gjuhës amtare,
pesë orë matematikë, dy
orë gjuhë angleze, nga dy
orë në javë mësimi në
artin figurativ, artin
muzikor dhe shkencat
natyrore, nga një orë
mësimi nga shkenca
shoqërore, si dhe tre orë
edukatë fizike dhe shën-
detësore. Pra, janë gjith-
sej 23 orë mësimi të de-
tyrueshme në javë, për
tetë lëndë mësimore të
cilat duhet t’i realizojnë
fëmijët, të cilët në klasë të
parë regjistrohen në
moshën pesë vjet e gjys-
mim ose gjashtë. 

Prof. Dr. Xheladin Mu-
rati, thotë se si numri i
orëve, ashtu edhe numri i
lëndëve tejkalojnë
mundësitë reale që ka
mosha e këtyre fëmijëve,
konkretisht nuk korre-
spondojnë me aftësitë
psikomotorike të fëmijëve.
Murati, që 12 vite më parë
ishte pjesë e ekspertëve
për përpilimin e Koncep-
cionit të arsimit nëntëv-
jeçar, tregon se propozimi
i ekspertëve ishte që
nxënësit e ciklit të ulët
(nga klasa e parë deri të
tretën) të mos kenë më
tepër se 20 orë mësimi në
javë. Mirëpo, pas kësaj
nisi të përzihet politika.
Secili ministër i Arsimit
vinte me propozimin për
shtimin e ndonjë lëndë të
reja, ndonjë orë të re apo
aktiviteti mësimor dhe

tani jemi në situatë kur
shkolla dhe nxënësit janë
ngarkuar së tepërmi. 

“Kjo mbingarkesë, në
mënyrë automatike krijon
qëndrim negativ për
shkollat, krijon ndjenjat e
mosrespektimit, mohimit,
pakënaqësisë dhe josh-
presës. Te këta fëmijë kri-
johet percepcioni se shkol-
la është një vend i
mundimeve dhe jo një
vend i ngrohtë, ku ata
mund ta gjejnë veten të
dobishëm dhe të kenë
dëshirë të shkojnë në
shkollë”, sqaron profesori. 

Shkolla fillore, sido-
mos ajo e ciklit të ulët,
sipas tij, është mjaft i
rëndësishëm në formimin
e nxënësve. Prandaj është
detyrë e mësimdhënësve
që të krijojnë atmosferë
pozitive në klasë dhe në

shkollë, me qëllim që ky
institucion të jetë tërhe-
qës për ta dhe jo të krijojë
agresivitet dhe qëndrim
negativ tek nxënësit. Pro-
fesor Murati, vëren se
është diskutuar me
shumë të drejtë ngarkesa
e kurrikulës me lëndë
mësimore, me numër të
madh të orëve dhe me ak-
tivitete të tjera, të cilat
është e pamundur të real-
izohen vetëm në klasë.
“Për këtë arsye ngarkesa
përcillet te nxënësit edhe
pas përfundimit të mësim-
it, në shtëpi me sasi të
madhe të detyrave që u
jepen nga ana e mësimd-
hënësve. Kjo sjell më vonë
reagimin me të drejtë të
prindërve, por edhe
mësimdhënësit janë në të
drejtën e tyre pasi u duhet
të veprojnë sipas koncep-
tit arsimor. Problemi është
se në aspektin funksional
ky koncepcion has në
probleme të shumta, duke
nisur nga cilësia e
mësimdhënies, teksteve
shkollore apo edhe zgjed-
hjes së aktivisteve që do
të realizohen në klasë”,
shpjegon ai. Të gjitha këta
komponentë, plotëson
Murati, duhet të jenë në
favor të zhvillimit intelek-
tual të nxënësve, të af-
tësimit të tyre për të më-
suar dhe për të ditur, por
në asnjë rast që shkolla të
jetë vetëm vend argëtimi.
Prandaj, thotë më tej ai,
sistemit arsimor në
përgjithësi, e në rastin
konkret arsimit fillor i
duhet një revidim i tërë-
sishëm si në kurrikulë, në
tekste dhe në koncepcion. 

XHELADIN MURATI

Kjo mbingarkesë,
në mënyrë

automatike krijon qëndrim
negativ për shkollat, krijon
ndjenjat e mosrespektimit,
mohimit, pakënaqësisë
dhe joshpresës. Te këta
fëmijë krijohet percepcioni
se shkolla është një vend i
mundimeve dhe jo një vend
i ngrohtë, ku ata mund ta
gjejnë veten të dobishëm
dhe të kenë dëshirë të
shkojnë në shkollë

Shembujt pozitiv të bashkëpunimit në shkollë

Shkolla e Miletinës me ngrohje dhuratë nga prindi 
Jetmir Mustafai, me punë
të përkohshme në Norvegji,
është prind i dy fëmijëve që
janë nxënës mjaft krenarë
me donacionin e të atit për
shkollën periferike “7
Marsi” në fshatin Miletinë.
Drejtori Xhevahir Abduli
tregon se për realizimin e
këtij donacioni, që kap
vlerën e rreth 9 mijë
eurove, janë respektuar 
të gjitha rregullat e
parapara me ligj 

Për shkak të ngarkesës me lëndë dhe orë mësimi

Shkolla, refuzuese që në klasë të parë
Njohës të çështjeve
arsimore, konsiderojnë se
ngërçi profesional që është
krijuar në raportin shkollë-
nxënës, është pasojë e një
sërë reformave të
dështuara në sistemin
arsimor, ose thënë ndryshe,
rezultat i
eksperimentimeve të
shpeshta që kanë ndodhur
në përgjithësi në sferën e
arsimit, pa përjashtuar
këtu programet mësimore
apo kurrikulën e shkollimit

Koha
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"Koxias sipas të gjitha gjasave është mirë i informuar përmes kontakteve të tij
me Qeverinë e re në Shkup dhe çka është më me rëndësi pas vizitës së kryemi-
nistrit (grek) Aleksis Cipras të SHBA-së", thekson "Katimerini"Aktuale

Shkup, 5 nëntor - Mossuk-
sesin e Bashkimit Evropi-
an në Ballkan e shfrytë-

zojnë Kina dhe Rusia,
vlerëson presidenti Gjorge
Ivanov në intervistën për
gazetën britanike
"Telegraf". "Bashkimi
Evropian e lë derën hapur
për ndikimin kinez dhe
rus në Ballkan, për shkak
të mossuksesit të saj ab-
solut të angazhohen dhe
të investojnë në rajon.
Deri para ca kohësh, nuk
pamë investim rus në
Maqedoni. Por, siç tërhiqet
Evropa, gjegjësisht nuk u
qëndron mbrapa prem-
timeve të saja se Ballkani
do të bëhet pjesë e
Bashkimit Evropian, kjo
është si thirrje e BE-së
deri te të tjerët të vijnë dhe
ta plotësojnë këtë
hapësirë", thotë Ivanov.
Presidenti i Maqedonisë,
siç transmeton gazeta, ka

deklaruar se BE është e
ngujuar në mënyrën e të
menduarit prej shekullit
20 dhe pengesat e brend-
shme të vogla, me ç'rast
nuk ka mundësi të bal-
lafaqohet me sfidat e
ditëve të sotme, duke i
përfshirë migrimet maso-
vike dhe krimin digjital
transnacional. Ivanov e
thekson edhe mossuk-
sesin e Evropës që inves-
timet t'i rikahëzojë në in-
vestime në korridorin
infrastrukturor lindje-
perëndim i cili i lidh detin
Adriatik dhe Detin e Zi si
shembull për shkurt-
pamësinë e BE-së, siç u
fokusua në korridorin
veri-jug i cili i lidh Greqinë
dhe Serbinë. "Tani jemi në
situatë në të cilën i shfry-
tëzojmë paratë kineze dhe

kreditë për ndërtimin e
korridorit evropian i cili
kalon përmes territorit të
Maqedonisë. Ky është
paradoksi. Kjo është ajo
në të cilën mendoj kur flas
se Evropa po tërhiqet. Kjo
është si thirrje për Kinën",
vlerëson Ivanov. Gazeta e
analizon edhe gjendjen në
Maqedoni përmes prizmës
së integrimeve të saj
evropiane dhe euroat-
lantike, kontestin me em-
rin dhe marrëdhëniet e
BE-së dhe Kinës dhe Ru-
sisë. "Qëllimi i Maqedonisë
t'i bashkohet BE-së dhe
NATO-s për momentin
është i bllokuar nga Gre-
qia, e cila ju vendosi veto
bisedimeve për anëtarësim
për shkak të kontestit
shumëvjeçar rreth të
drejtës së Ish-Republikës

Jugosllave të emrit që e
mban edhe rajoni në Gre-
qinë Veriore", konstaton
gazeta. Ivanov, siç trans-
meton "Telegrafi" britanik,
theksoi se bllokimi i vazh-
dueshëm i Greqisë për
hyrjen e Maqedonisë në

NATO, ose fillimin e nego-
ciatave për inkuadrim
ndaj BE-së, e la vendin në
pasiguri gjeopolitike, që e
karakterizon qasjen e
izoluar të Evropës ndaj sfi-
dave me të cilat ballafaqo-
het kontinenti.

Shkup, 4 nëntor - Bisedat
e përgjuara në rastet
"TNT" për rrëzimin e
kompleksit Kosmos dhe
"Toplik" për ndërtimin e
Qytetit të Diellit po bëhen
pjesë e dëshmive që do të
shfrytëzohen në këto pro-
cese gjyqësore, vendosi të
shtunën Gjykata e Apelit
në Shkup. Gjykata e
ndryshoi vendimin e
Gjykatës Penale dhe i
pranoi ankesat e
Prokurorisë Speciale

Publike me të cilat
Prokuroria kërkoi që
bisedat e përgjuara në
lëndët "Toplik" dhe "TNT"
të jenë dëshmi në proce-
durë gjyqësore.
Prokurorët nga PSP në dy
mbledhjet publike
deklaruan se të akuzuar-
it në këto lëndë, ish-
kryeminstri Nikolla
Gruevski dhe ish-ministri
i Transportit dhe Lid-
hjeve, Mile Janakievski
nuk janë viktima të

përgjimit, por ata kanë
qenë pjesë e pushtetit që
ka përgjuar në mënyrë
joligjore. Prokurorët po-
huan se xhirimet kanë
vlerë dëshmuese dhe me
to nuk shkelet privatësia
e të akuzuarve. Avokatët
e të akuzuarve, ndërkaq,
pohuan se bisedat e
përgjuara janë përfituar
në mënyrë joligjore dhe
se shkelet privatësia e të
akuzuarve. Xhirimet nga
bisedat e përgjuara deri

më tani janë pranuar si
dëshmi edhe në lëndën
"Treqind" në të cilën i
akuzuar është ish-ndih-
mësministri në MPB,
Gjoko Popovski dhe për
"Dhunën në Qendër", në
të cilën i akuzuar është
ish-kryeministri Nikolla
Gruevski dhe rastin "Ten-
derët" në të cilin e
akuzuar është ish-min-
istrja e Kulturës, Eliza-
beta Kançevska - Milevs-
ka.

Athinë, 5 nëntor - Ministri
grek i Punëve të Jashtme,
Nikos Koxias dëshiron ta
zgjidhë kontestin me em-
rin e Maqedonisë në gjys-
mën e parë të vitit 2018,
por shpresat e tij do të
mund të tregohen si tejet
ambicioze, vlerëson gazeta
athinase "Katimerini".
Koxias gjatë prezantimit të
planeve të Qeverisë greke
për zgjidhje të kontestit,
deklaroi se negociatat për
këtë çështje duhet të për-
fundojnë në gjysmën e
parë të vitit 2018. "Në të
kundërtën, do të kemi
vështirësi të mëdha. Pa
marrëveshjes do të ketë tre
deri katër muaj burokraci
në Kombet e Bashkuara",
tha Koxias. Sipas tij,
gjithçka duhet të përfun-
dohet deri në fund të vitit
2018, sepse deri në vitin
2019 do të duhet të mba-

hen zgjedhje presidenciale
në Maqedoni dhe zgjedhje
parlamentare në Greqi.
"Ky nuk do të jetë vit i mirë
për zgjidhjen e çështjeve
të natyrës së tillë, sepse do
të jemi në mes të
fushatave zgjedhore,
ndërkaq probleme të tilla
duhet të zgjidhen në at-
mosferë relaksuese",
deklaroi Koxias. "Katimeri-
ni" vlerëson se asnjë min-
istër grek i punëve të
jashtme apo Qeveria që
merret me atë çështje "të
komplikuar dhe delikate",
deri më tani nuk e ndërlid-
hën me politikën e brend-
shme, as ndërkaq nuk
përcaktuan kornizë kohore

për zgjidhjen e saj.
"Koxias sipas të gjitha

gjasave është mirë i infor-
muar përmes kontakteve
të tij me Qeverinë e re në
Shkup dhe çka është më
me rëndësi pas vizitës së
kryeministrit (grek) Alek-
sis Cipras të SHBA-së",
thekson "Katimerini".
Gazeta vlerëson se është
fakt se për momentin ka
kushte më të volitshme
për zgjidhjen e problemit,
sepse "ish-kryeministri i
Maqedonisë Nikolla
Gruevski, nacionalist dhe
populist, tashmë nuk
është figurë kyçe, ndërsa
kryeministri i ri Zoran
Zaev duket më pragmatik

dhe fleksibil". "Në Maqe-
doni po rritet edhe presioni
i shqiptarëve etnik, , ndër-
sa NATO dhe BE insistojnë
ta vendosin Shkupin nën
ombrellën e tyre në kushte
të ndikimit në rritje të Ru-
sisë në Ballkan", thekson
"Katimerini". "Mundësitë e
jashtme janë vendosur,
por Greqia nuk është e sig-
urt se ekzistojnë kushte të
pjekura për kompromis, i
cili do të mund të shkak-
tonte dëme në të dyja
anët", vlerëson gazeta,
duke shtuar se mu për
këtë arsye druan që
"dëshirat e Koxiasit mund
të tregohen si tejet ambi-
cioze".

Shkup, 5 nëntor - Në
Gjykatën Administrative
janë mbajtur të gjitha
seancat për ankesat e
dorëzuara për raundin e
dytë të zgjedhjeve lokale.
Nga gjykata për MIA-n,
deklaruan se në vijim
është përgatitja e
vendimeve të cilat sapo
të jenë gati do të publiko-
hen në ueb faqe. Tash-
më është publikuar
vendimi për padinë e
Lëvizjes Popullore të
Maqedonisë e cila hidhet

si e pabazë. Në Gjykatën
Administrative janë
parashtruar 16 padi.
Njëmbëdhjetë prej tyre
ishin të parashtruara
nga Aleanca për Shqip-
tarët, katër nga lëvizja
"Besa" dhe një nga Lëviz-
ja popullore për Maqe-
doninë. Paraprakisht,
Komisioni Shtetëror i Zg-
jedhjeve në mbledhje i
hodhi poshtë të gjitha
ankesat e parashtruara
për rrethin e dytë të zg-
jedhjeve lokale.

Shkup, 5 nëntor - Qeveria
as nuk i konfirmoi, po as
nuk i përgënjeshtroi in-
formacionet jozyrtare se
Këshilli i Prokurorëve
Publik ka dorëzuar
mendim pozitiv vetëm
për dy nga 23 kandidatët
e paraqitur për
prokurorë të ri. Përgjig-
jen e vetme që e morëm
nga ky institucion ishte
se propozimet e Këshillit
do të shqyrtohen në
seancë, por pa saktësuar
se kur do të ndodhë kjo,
raporton Alsat-M. Jo-
zyrtarisht përmenden
emrat e profesoreshës
Elena Andreevska dhe
anëtarit aktual të
Këshillit, Lubomir
Jovevski, për të cilin në
qarqet e Prokurorisë
konsiderohet si kandi-
dati më serioz për këtë
post. As kryetari i
Këshillit, Kole Shteriev
nuk zbuloi emrat për të
cilët këshilli ka dhënë
vlerësim pozitiv. Në një
bisedë për Alsat M,
Shteriev u shpreh se çdo
informatë jashtë njoftim-
it të tyre është spekulim,
pa i komentuar emrat e
kandidatëve që për-
menden në opinion dhe
për të cilët është dhënë
mendim pozitiv. Mbetet

e paqartë pse vetëm dy
kandidatë kanë hyrë në
rrethin më të ngushtë
për prokuror, përkatë-
sisht nëse kandidatët e
tjerë nuk i plotësojnë
kushtet e konkursit ose
nuk kanë marrë mendim
pozitiv për shkak të
dokumentacionit të
paplotësuar. Para tre
ditëve, Këshilli njoftoi se
për kandidaturat e
shqyrtuara janë
dorëzuar vlerësime me
shkrim në “Ilindenska
numër 2”. Tashmë një
kohë të gjatë në opinion
si favorit për prokuror
publik përmendet
Lubomir Jovevski, i cili
është edhe anëtar i
Këshillit të Prokurorëve.
Tani mbetet që Qeveria
në seancë t’i shqyrtojë
kandidaturat dhe
mendimet e Këshillit dhe
të merr vendim për
njërin nga kandidatët.
Më pas, vendimi dorëzo-
het në Kuvend si propoz-
im- vendim, ndërsa
njëkohësisht dorëzohet
edhe mendimi i Këshillit
të Prokurorëve Publik.
Për emërimin e
Prokurorit Publik, Ku-
vendi vendos me shu-
micë të thjeshtë prej 61
votave. 

Ivanov për Telegrafin britanik

Mossuksesin e BE-së në Ballkan e shfrytëzon Rusia dhe Kina
Ivanov, siç transmeton
"Telegrafi" britanik, theksoi
se bllokimi i vazhdueshëm i
Greqisë për hyrjen e
Maqedonisë në NATO, ose
fillimin e negociatave për
inkuadrim ndaj BE-së, e la
vendin në pasiguri
gjeopolitike, që e
karakterizon qasjen e
izoluar të Evropës ndaj
sfidave me të cilat
ballafaqohet kontinenti

Gjykata Administrative pritet 
t'i refuzojë paditë për zgjedhje

Jovevski, kandidati më
serioz për prokuror

"Bombat" të jenë dëshmi në "TNT" dhe "Toplik"

Athinë zyrtare për emrin e Maqedonisë

Koxias dëshiron të zgjidhet
kontesti në vitin 2018

Koxias thotë se gjithçka duhet
të përfundohet deri në fund të
vitit 2018, sepse deri në vitin
2019 do të duhet të mbahen
zgjedhje presidenciale në
Maqedoni dhe zgjedhje
parlamentare në Greqi
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Komponenti social në Buxhetin e vitit 2018 aspak nuk dallon nga buxhetet e më-
parshme e që tashmë është përgatitur nga Qeveria e re Aktuale

Vetëvritet 
34-vjeçari

Shkup, 5 nëntor - Në një au-
tomjet në parking, është gjetur
trupi i një 34-vjeçari me plagë
nga armë zjarri në kokë, i cili
sipas policisë, sipas të gjitha
gjasave, ka kryer vetëvrasje.
Nga MPB kumtuan se dje rreth
orës 7 në drejtimin rrugor
Resnjë - Manastir, në
parkingun në afërsi të kontrol-
lit teknik në dalje të qytetit, në
automjetin "Pollo" është gjetur
i vdekur M.P. (34) nga Resnja,
me plagë nga armë zjarri në
kokë. Në brendësinë e autom-
jetit është gjetur pistoleta e llo-
jit "HC" të kalibirt 9mm. Vdek-
ja është konstatuar nga
Ndihma e shpejtë mjekësore
dhe është kryer ekspertizë nga
ekipi i Sektorit për punë të
brendshme Manastir, ndërkaq
me urdhër të prokurorit pub-
lik, trupi i të vdekurit është
dorëzuar për obduksion.

Lehtësohet
procedura

doganore për
kompanitë

Shkup, 5 nëntor - Më pak
dokumente dhe përfundim më
të shpejtë të procedurave
doganore, paralajmëron drej-
tori i Drejtorisë së Doganave,
Gjoko Tanasoski në intervistë
për MIA-n. "Një nga prioritetet
strategjike për ne dhe Min-
istrinë e Financave është për-
mirësimi dhe thjeshtësimi i
legjislaturës doganore, me qël-
lim të lehtësimit të punës së
ndërmarrjeve të vogla dhe të
mesme të konkurrencës dhe
eksportit. Pjesë më e madhe e
legjislaturës së re doganore do
të jetë Ligji i ri doganor që do
të harmonizohet me Ligjin e ri
doganor të Unionit që filloi të
zbatohet prej vitit 2016", thek-
son Tanasoski. Ai thekson se
një pjesë e ndryshimeve do të
çojnë drejt thjeshtësimit të
procedurave doganore, që do
ta lehtësojë punën e kom-
panive të vogla dhe të mesme,
do ta përmirësojë konkur-
rencën e tyre dhe do t'u ndih-
mojë në mënyrë efikase të
kyçen në zinxhirët global të
tregtisë. Rregullativa e re
doganore, përveç që do të
thjeshtësohet, do t'i përmbajë
edhe tre shtyllat e domos-
doshme për integrim më të
mirë të ekonomisë së Maqe-
donisë në rrjedhat globale - do
të jetë transparente, e harmo-
nizuar dhe standardizuar. Ajo
që tani, në fillim, mund të par-
alajmërohet është numri më i
vogël i dokumenteve dhe për-
fundim më i shpejtë i procedu-
rave doganore, thotë në inter-
vistë drejtori i Drejtorisë së
Doganave duke cekur se prej
vitit 2018 do të vendoset soft-
uer i ri për përpunim të
deklaracioneve doganore që
duhet të kontribuojë drejt për-
mirësimit të dukshëm dhe
lehtësimit të punës doganore
dhe vendosjes së ambientit
doganor pa letra që duhet t'i
integrojë në vete edhe sistemin
për editim elektronik të lejeve
për import dhe eksport.

Zejnulla VESELI

Shkup, 5 nëntor - Komponenti
social në Buxhetin e vitit 2018
aspak nuk dallon nga buxhetet
e mëparshme e që tashmë është
përgatitur nga Qeveria e re.
Përveç që dominojnë transfertat
sociale, siç janë rritja e rrogave
pothuajse në të gjithë institu-
cionet shtetërore, me buxhetin
e vitit 2018 parashihet edhe
rritje e tatimeve, por jo e tatim-
it progresiv siç paralajmëronte
LSDM-ja gjatë fushatës në zg-
jedhjet e parakohshme parla-
mentare, por rritje të akcizës së
naftës, e cila nga janari i vitit të
ardhshëm - dukshëm do të ketë
implikime serioze në standard-
in jetësor të qytetarëve. Edhe
pse për ekspertët ekonomik
konsolidimi fiskal i buxhetit
duhet të vazhdojë dhe nuk
duhet të përjashtohet rritja e
tatimeve, mirëpo kur bëhet fjalë
për rritje të akcizës së naftës
për 3 denarë, atëherë nuk për-
jashtohet efekti negativ që
mund të ketë implikime mbi
standardit jetësor të qytetarëve.
“Një gjë e këtillë shumë pak
pritej nga Qeveria e re. Në këtë
drejtim, rritja e akcizës së
naftës për 3 denarë nuk është
befasuese vetëm për qytetarët,
por edhe për ekspertët
ekonomik. Cilat do të jenë efek-
tet negative nga rritja e akcizës
në rritjen e çmimeve tjera dhe si
kjo do të ndikojë për kategorinë
e njerëzve të varfër, personal-
isht mendoj se rritja e akcizës
do të mund të lëviz spiralen e
inflacionit edhe pse kjo nuk
mund të jetë dhe aq e rrezik-
shme”, thotë Marjan Petreski,
ekspert ekonomik. Prandaj, kur
kemi parasysh se çfarë ishin
premtimet e LSDM-së para se të
marrë pushtetin, Petreski thotë
se kjo masë nuk e arsyeton që
vendime të këtillë të sillen bren-
da natës. “Sa i përket vendosjes
së tatimit progresiv nga vitit
2019, kjo është për shkak se
përllogaritjet e Qeverisë janë se
nga ky tatim, edhe sikur të
rritet në 18 për qind nga 10 sa
është tani - nuk mund të mblid-
hen të hyra në buxhet në nivel
vjetor më shumë se 35-40 mil-
ionë euro, sepse këtë kategori të
njerëzve të pasur e përbejnë
vetëm 1 për qind dhe bëhet fjalë
për njerëz individual, ndërsa
masën më të madhe të njerëzve
që për shkak të kushteve të
rënda financiare përdorin mak-
ina me motor disel dhe nga
këtu të hyrat nga shitja e diselit
mund të jenë disa herë më të
larta se nga tatimi progresiv”,
thotë Petreski. Nga këtu, thotë
Petreski, pres që Qeveria ta an-
ulojë këtë vendim për rritje të
akcizës së naftës prej 3 denarë
dhe t'u jepet hapësirë
ekspertëve që, gjatë debatit

publik, të japin argumentet e
tyre se çdo masë që sillet bren-
da natës, nuk është e mirë dhe
se mund të këtë pasoja negative
jo vetëm për qytetarët, por edhe
për ekonominë e vendit në
përgjithësi. “Nëse edhe pas de-
batit Qeveria qëndron pas këtij
vendimi se duhet të rritët akciza
e naftës, atëherë s’na mbetet
gjë tjetër neve ekspertëve dhe
opinionit në përgjithësi ta pra-
nojmë këtë masë”, thotë Petres-
ki. Rritja e akcizës së naftës për
3 denarë, sipas ekspertit
ekonomik, Arben Halili, mund
të jetë një arsye shtesë për të
rritur çmimet nga ana e prod-
huesve që përdorin naftë gjatë
procesit të prodhimit dhe kjo
mund të shfaq dyshimin se kjo
më tepër do të keqpërdoret nga
ana e tregtarëve për ti rritur
çmimet. “Si masë mund të kon-
siderohet e arsyeshme, por në
fakt - kjo më tepër është bërë sa
për të treguar se Qeveria

ndërmerr hapa konkret për të
mbushur buxhetin, por nuk be-
soj se ka bërë një analizë reale
cost-benefit, se sa janë të ard-
hurat reale që do siguroheshin
përmes saj? Cila është shtresa
e popullsisë që më tepër do të
pësojë nga kjo masë dhe sa në
të vërtetë do jenë efektet bux-
hetore?”, thotë Halili. Fatkeqë-
sisht, ai shprehet se si edhe
çdoherë tjetër, me këtë vendim
goditet shtresa që më pak
mund të durojë shpenzime sht-
esë. “Kjo dëshmon edhe njëherë
faktin që në Maqedoni, prem-
timet parazgjedhore nuk për-
puthen me masat konkrete të
Qeverisë pas zgjedhjeve. Doza e
populizmit ende është aduti
kryesor për të qeverisur me këtë
vend. Megjithatë, besoj që pas
presionit të publikut - do të ketë
një rishqyrtim të kësaj mase
dhe do të duhet të dalë me
masa më të qëndrueshme dhe
më afatgjata”, thotë Halili. Edhe

profesori universitar, Nasir Se-
limi, vlerëson se është normale
që shume aktivitete ekonomike
varen nga nafta, andaj ai pret
rritje të çmimeve edhe për
shumë mallra dhe shërbime.
“Rritja e akcizës së naftës ka
efekt domino-zinxhiror. Akcizat
janë tatime për produktet luk-
soze siç janë nafta, duhani,
alkooli, kozmetika..., andaj
është e zakonshme që qeveritë e
fillojnë nga këto produkte. Zba-
timi kësaj mase të cilën Qeveria
e parashikon ta fillojë nga ja-
nari i vitit të ardhëm, në radhë
të parë do të varfërojë edhe më
shumë qytetarët të cilët tanimë
janë skajshmërish të varfër. Do
të kenë më tepër nevojë për
para për nevojat elementare si
ushqim, transport... kështu që
nuk do të ju mbeten para për
nevojat tjera”, shprehet i bindur
profesor Nasir Selimi.

Shitja e derivateve të naftës në tregun e brendshëm në vitin 2016 është
889.024 ton, që paraqet rritje prej 5.27% krahasuar me shitjen e derivateve
të naftës në vitin 2015 (844.506 ton), tregojnë të dhënat e Komisionit
Rregullator të Energjisë. Në konsumin e derivateve të naftës në Republikën e
Maqedonisë në vitin 2016, karburantet me naftë dominojnë me 64.31%,
benzinë pa plumb me një përqindje prej 11.67%, gazi i lëngët i naftës me
8.52% dhe nafta bruto me 8.19%. Pastaj, Extra Light Oil (EL-1) ndiqet nga
6.44%, bitumi me 0.49% dhe karburantet e avionit me 0.06%.

NAFTA DOMINON KONSUMIN E DERIVATEVE TË NAFTËS

MARJAN PETRESKI

Një gjë e këtillë shumë pak pritej nga
Qeveria e re. Në këtë drejtim, rritja e

akcizës së naftës për 3 denarë nuk është befasuese
vetëm për qytetarët, por edhe për ekspertët
ekonomik. Cilat do të jenë efektet negative nga
rritja e akcizës në rritjen e çmimeve tjera dhe si kjo do të ndikojë
për kategorinë e njerëzve të varfër, personalisht mendoj se rritja e
akcizës do të mund të lëviz spiralen e inflacionit edhe pse kjo nuk
mund të jetë dhe aq e rrezikshme

ARBEN HALILI

Si masë mund të konsiderohet e
arsyeshme, por në fakt - kjo më tepër

është bërë sa për të treguar se Qeveria ndërmerr
hapa konkret për të mbushur buxhetin, por nuk
besoj se ka bërë një analizë reale cost-benefit, se
sa janë të ardhurat reale që do siguroheshin përmes saj? Cila është
shtresa e popullsisë që më tepër do të pësojë nga kjo masë dhe sa
në të vërtetë do jenë efektet buxhetore

NASIR SELIMI

Akcizat janë tatime për
produktet luksoze siç

janë nafta, duhani, alkooli,
kozmetika..., andaj është e
zakonshme që qeveritë e fillojnë
nga këto produkte. Zbatimi
kësaj mase të
cilën Qeveria e
parashikon ta
fillojë nga janari i
vitit të ardhëm,
në radhë të parë
do të varfërojë edhe më shumë
qytetarët të cilët tanimë janë
skajshmërish të varfër. Do të
kenë më tepër nevojë për para
për nevojat elementare si
ushqim, transport... kështu që
nuk do të ju mbeten para për
nevojat tjera

Qeveria ta anulojë rritjen e akcizës së naftës 

Sërish të varfrit goditen
Vendimi i fundit i Qeverisë që,
me fillimin e janarit të vitit të
ardhshëm të rrit akcizën e
naftës për 3 denarë, sipas
ekspertëve ekonomik, do të
sjellë efekti negativ e që mund të
kenë implikime mbi standardit
jetësor të qytetarëve
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Protestuesve i është drejtuar edhe ish-deputeti Hysni Shaqiri, sipas të cilit, dën-
imi i fundit është ngjarja më e dhimbshme dhe se nuk ka mbizotëruar drejtësia 5Aktuale

Shkup, 5 nëntor -  Që nga
fillimi i vitit, në përpjekje
për të kaluar ilegalisht ku-
firin e Republikës së
Maqedonisë, janë penguar
të paktën 2854 persona,
raporton Anadolu Agency
(AA). Përkundër mbylljes
së “Rrugës Ballkanike” të
emigrantëve, e cila në
mars të vitit të kaluar u
mbyll zyrtarisht, përpjek-
jet e paligjshme për të
kaluar kufijtë e Ballkanit
kanë vazhduar gjë e cila
shfaqet edhe përmes sta-
tistikave të institucioneve
kompetente. "Në periud-

hën janar-shtator 2017,
në përpjekje për të kaluar
ilegalisht kufirin shtetëror,
janë parandaluar gjithsej
2831 persona", thonë për
AA nga Ministria e Punëve
të Brendshme (MPB). Në
këtë shifër nuk janë të
përfshirë 23 emigrantët të
cilët policia i ka kapur në
muajin tetor, në dy raste
të ndara në vendkalimin
kufitar "Bogorodica”. Gjatë
kontrollit të një automjeti
me targa të Bullgarisë, u

zbulua një grup prej 13
emigrantëve të paligjshëm
nga Iraku, ndërsa një ditë
më vonë, gjatë kontrollit
të një automjeti të
regjistruar në Maqedoni,
u gjetën 10 emigrantë, nga
të cilët shtatë pakistanezë
dhe tre sirianë. Nëse shto-
hen këto shifra, atëherë
nga fillimi i vitit e deri më
sot janë kapur 2854 emi-
grantë. Pas mbylljes së
“Rrugës Ballkanike”, qen-
drat për pranim dhe

tranzit mbetën pothuajse
të zbrazëta. Nga zyra e
UNHCR-së në Shkup, për
AA thonë se në territorin e
Maqedonisë aktualisht
ndodhen 38 refugjatë, nga
të cilët 15 në qendrën për
pranim në Tabanoc, në
afërsi të kufirit verior me
Serbinë, tre persona
ndodhen në qendrën në
Gjevgjeli, 11 persona të
tjerë në objektin për stre-
him të kategorive të
prekura (Shtëpia e Sigurt)

në Shkup, ndërsa nëntë
të tjerë në akomodim indi-
vidual. Pas mbylljes
zyrtare të së kësaj rruge,
UNHCR dhe organizatat
humanitare të cilat ishin
përfshirë aktivisht në për-
balljen me krizën me emi-
grantë, vazhdimisht
apelonin te institucionet
kompetente se me mbyll-
jen e rrugës nuk do të
zgjidhet problemi i emi-
grantëve të cilët do të
shndërrohen në preh të
trafikantëve. Përveç kësaj,
UNHCR dhe organizatat
humanitare në disa raste
ngritën shqetësimin për
kushtet në të cilat qëndro-
jnë refugjatët në qendrat
për pranim dhe të cilat
sipas tyre nuk plotësojnë
nevojat për qëndrim më të
gjatë, por vetëm afat-
shkurtër për personat të
cilët vijnë nga shtetet e
Lindjes së Mesme, të cilët
përmes Maqedonisë udhë-
tonin në Evropën Perëndi-
more.

36
vjeçari
gjendet 
i vdekur 
në rrugë

Shkup, 5 nëntor - Një
trup i pajetë mëngjesin
e së shtunë është gje-
tur në rrugën "Frenklin
Ruzvelt" në Shkup. Siç
informojnë nga MPB,
trupi i vdekur i M.J. (36)
nga Shkupi, i cili është
gjetur në orën 1 e 35
minuta në sipërfaqen
me barë pranë rrugës,
ka lëndime me siguri të
marra nga rrëzimi prej
në lartësi prej katit të
shtatë të ndërtesës në
afërsi. Me urdhrin e
prokurorit publik trupi
do të dorëzohet në ob-
duksion. 

Omer XHAFERI

Shkup, 5 nëntor - Në
sheshin "Skenderbeu" në
Shkup, qindra protestues
kanë shprehur indinjatën
e tyre kundër akt-
gjykimeve të shqiptuara
ditë më parë ndaj të
akuzuarve në rastin "Lagj-
ja e Trimave". Pjesëmar-
rësit, familjarë, organizata
joqeveritare, personalitete
të njohura të shoqërisë
shqiptare në Maqedonisë,
përsëritën kërkesën për
hetim ndërkombëtar dhe
rishikim të rastit, i cili
sipas tyre, është edhe një
padrejtësi ndaj shqip-
tarëve të Maqedonisë.
Kryetarja e Këshillit famil-
jarë të grupit të Ku-
manovës, Dashurie Sefa,
tha se dënimet arbitrare
me 20, 40 dhe burg të për-
jetshëm, për familjarët
dhe gjithë botën
demokratike janë të pa-
pranueshme. “Kërkojmë
që e gjithë ngjarja e 9 dhe
10 majit të hetohet e pro-
cedohet nga ndërkombë-
tarët, sepse strukturat e
larta shtetërore të Maqe-
donisë kanë qenë direkt të
përfshirë si manipulues
dhe nxitës në sajimin e
skenarit të 9 majit. MPB,
shefi i shërbimit maqe-

donas, janë ideologët dhe
zbatuesit e skenarit të 9
majit në Kumanovë”, ka
thënë Sefaj. 

Në ndërkohë, Daim
Hiseni në emër të SHVL-
UÇK-së tha se Gjykata ka
dhënë dënime të padrejta
dhe politike ndaj të
akuzuarve të Kumanovës.
“Mbi 700 vite burg dhe 7
dënime me burg të përjet-
shëm, tregojnë fytyrën e
vërtetë të drejtësisë maqe-
donase. Ndal persekutim-
it të shqiptarëve, dënimeve
drakonike, ndal dhunës,
ndal drejtësisë selektive
dhe skenarëve të montu-
ara ndaj shqiptarëve.
Kërkojmë rasti të hetohet
nga faktori ndërkombëtar,
drejtësi dhe liri për grupin
e Kumanovës”, ka thënë
Hiseni. Protestuesve i
është drejtuar edhe ish-
deputeti Hysni Shaqiri,
sipas të cilit, dënimi i fun-
dit është ngjarja më e
dhimbshme dhe se nuk ka
mbizotëruar drejtësia.

“Nuk pajtohemi me
akuzën ndaj grupit të Ku-

manovës. Reagimi duhet
të jetë gjithëkombëtarë.
Politika e Maqedonisë me
çka mbërrin po dënon
shqiptarët. Procesi duhet
të hetohet që drejtësia të
vihet në vend. Kjo çështje
u hesht nga shumë qen-
dra shqiptare, pse mos
them nga Prishtina e
Tirana, sepse njollosja
drakonike shqetësoi gjithë
botën shqiptare. Protestat
duhet të vazhdojnë, sepse

ka të bëjë me një çështje
serioze. Maqedonia me
këtë po hyn në krizë të re,
pres nga faktori ndërkom-
bëtar të ndërhyjë dhe të
merr masat adekuate. Një
hetim ndërkombëtar është
më se i nevojshëm”, ka
thënë Shaqiri. 

Kryetari i Shoqatës të
të Përndjekurve dhe të
Burgosurve Politik Shqip-
tarë, Shpëtim Pollozhani,
tha se pret që faktori

ndërkombëtar të aktivizo-
het dhe të kërkojë zbard-
hjen e vërtetë të ngjarjes.
“Ky është dënim politik…
Kërkojmë nga faktori
ndërkombëtarë që të in-
tervenojnë si që kanë in-
tervenuar edhe tjetër-
herë, të përsëritet ky rast
dhe pala shqiptare e
maqedonase ta dinë të
vërtetën. Ky do të jetë filli-
mi i protestave dhe në do
të protestojmë derisa ato

të lirohen nga burgjet”,
tha Pollozhani para
protestuesve protestuesve.
Krahas për të dënuarit në
rastin "Lagjja e trimave",
protestuesit kërkuan liri
edhe për të dënuarit e
tjerë në rastet "Monstra",
"Brodeci" dhe të tjera. Në
protestë është vërejtur
prani e madhe e policisë,
ndërsa për shkak të
protestës - komunikacioni
në rajonin qendror të
qytetit në Shkup ishte
rikëahëzuar. Ndryshe,
Gjykata Penale të
akuzuarve për ngjarjet në
"Lagjen e Trimave" në Ku-
manovë në maj të vitit
2015, në të cilat jetën e
humbën tetë pjesëtarë të
forcave të sigurisë së
Maqedonisë dhe 10 pjesë-
tarë të Grupit të Armato-
sur, u shqiptoi tetë dën-
ime me burg të
përjetshëm, 13 me nga 40
vjet, gjashtë me nga 20
vjet, një me 18 vjet dhe dy
me nga 14, dy me 13 dhe
dy nga 12 vjet dhe katër
aktgjykime për lirim.

Tek ne 26 vite problem më i madh është ndikimi politik, apo varësia
politike e gjyqit nga pushteti ekzekutiv. Nevojiten reforma, të cilat nuk do
jenë të lehta, njerëz dhe vendosmëri, të fillohet t’i jepet fund kësaj. Kështu
thotë Dane Iliev, ish kryetar i Gjykatës Supreme në intervistën për Radion
Evropa e Lirë, ndërkohë që është shprehur se aktualisht, jemi pa pushtet
gjyqësor. “Tek ne 26 vite problem më i madh është ndikimi politik, apo
varësia politike e gjyqit nga pushteti ekzekutiv. Nevojiten reforma, të cilat
nuk do jenë të lehta, njerëz dhe vendosmëri, të fillohet t’i jepet fund kësaj. Që të shmanget
konstatimi i një shteti peng, që të mos zëvendësohet me tjetër, nevojiten po këto reforma
dhe ajo duhet të kuptohet se pushteti ekzekutiv është një nga më kryesorët, pa ta këto dy
pushtete, ligjvënës dhe ekzekutiv sjellin këtë situatë, gjendje ku pothuajse nuk kemi
pushtet gjyqësor…”, ka thënë Iliev.

NDIKIMI POLITIK NË GJYQËSI ËSHTË 26 VITE I VJETËR

Nga fillimi i vitit janë parandaluar 2854 refugjatë

Migrimi ilegal nuk bllokohet lehtë
"Në periudhën janar-shtator
2017, në përpjekje për të
kaluar ilegalisht kufirin
shtetëror, janë parandaluar
gjithsej 2831 persona", thonë
nga Ministria e Punëve të
Brendshme. Në këtë shifër
nuk janë të përfshirë 23
emigrantët të cilët policia i ka
kapur në muajin tetor, në dy
raste të ndara në vendkalimin
kufitar "Bogorodica”

Protestë kundër dënimit të të akuzuarve në rastin "Lagja e Trimave"

Urgjentisht të ndërhyjnë
ndërkombëtarët

“Kërkojmë që e gjithë
ngjarja e 9 dhe 10 majit të
hetohet e procedohet nga
ndërkombëtarët, sepse
strukturat e larta
shtetërore të Maqedonisë
kanë qenë direkt të
përfshirë si manipulues dhe
nxitës në sajimin e skenarit
të 9 majit. MPB, shefi i
shërbimit maqedonas, janë
ideologët dhe zbatuesit e
skenarit të 9 majit në
Kumanovë”, ka thënë
Kryetarja e Këshillit
familjarë të grupit të
Kumanovës, Dashurie Sefaj
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Ajri i ndotur, sipas shumë studimeve, dukshëm ndikon edhe në rritjen e numrit të
sulmeve te pacientët, sidomos në tru, shtypjen e gjakut, kurse te disa pacientë
shkakton edhe karcinomAktuale

Urim HASIPI

Tetovë, 5 nëntor - Në Tetovë
për çdo ditë rritet numri i fëmi-
jëve të sëmurë nga sëmundjet
e frymëmarrjes, të cilat shpesh
paraqiten si pasojë e ajrit të
ndotur, thonë nga Qendra për
shëndet publik në Tetovë. 

Ajri i ndotur, sipas shumë
studimeve, dukshëm ndikon
edhe në rritjen e numrit të sul-
meve te pacientët, sidomos në
tru, shtypjen e gjakut, kurse te
disa pacientë shkakton edhe
karcinom. 

“Ka një numër të madh të
pacientëve, të cilët vdesin si
pasojë e sëmundjeve që shkak-
tohen nga ajri i ndotur. Nga
Instituti për shëndet publik,
para dy ditëve, dolën me infor-
macione se në Shkup çdo vit
nga ajri i ndotur vdesin deri
më 5000 persona, ndërsa në
Tetovë dhe Manastir kanë
vdekur rreth 200 njerëz nga
grimcat e dëmshme PM10 që
janë në ajër. Kjo është statisti-

ka e parë, e cila me numra tre-
gon vdekshmërinë e popullsisë
nga ajri i ndotur. Por, me këto
statistika nuk mund që të
ndërtojmë strategji paran-
daluese me të cilën do të pen-
gonim vdekshmërinë e popull-
sisë në Maqedoni nga ajri i
ndotur”, thonë nga Qendra për
Shëndet Publik në Tetovë. 

Në Tetovë, në këto dhjetë
ditët e fundit, ajri ka qenë
shumë më i ndotur, duke i
kapërcyer edhe kufijtë e lejuar.
Në prag të sezonit të ajrit të
ndotur, e cila fillon me ard-
hjen e dimrit, autoritetet lokale
deri më tani nuk kanë pub-
likuar kurrfarë masash, as
nuk kanë dhënë rekomandime
për zvogëlimin e grimcave të
dëmshme PM10 në ajër.

“Më të rrezikuar janë të së-
murët kronik, pleqtë dhe fëmi-
jët, të cilët jetojnë afër vendit

ku ka ndodhur ndotja më e
madhe për shkak të kon-
centrimit të madh të grimcave,
të cilat janë të dëmshme për
sistemin e frymëmarrjes”,
thotë Gëzim Nuredini,
kryeshef i Repartit të ndihmës
së parë në Tetovë. 

Ekspozimi ndaj ndotjes së
ajrit, është i lidhur me efekte
të shumta ndaj shëndetit të
njeriut, përfshirë këtu çrreg-
ullime të tipit më të lehtë, si ir-
ritim i syve e deri të dëmtimi i
mushkërive të bardha, astmë
dhe bronkit, pastaj dëmtime
në zemër, enët e gjakut dhe
sistemin nervorë dhe në rastet
më të këqija, edhe kancer. 

Në ndërkohë, ndryshimet
e temperaturave po ashtu
kanë shtuar radhët në mjekës-
inë e përgjithshme. “Sigurisht
se jemi dëshmitarë të asaj se
kemi oscilime të mëdha të

temperaturave, edhe atë jo që
i kemi brenda një dite apo dy
ditëve, por edhe brenda ditës
ndodh që para dite të kemi
diell, pas dite të kemi shi apo
e kundërta, para dite shi dhe
pas dite diell ose tre apo katër
herë ndryshojnë temperaturat
brenda ditës dhe gjithsesi kjo
në përgjithësi ndikon në shën-
detin e krejt popullatës. Këtu
nuk është i kursyer askush,
por më së shumti i prek apo i
tangon ata pacientë, të cilët
janë meteropat, të cilët direkt
janë të prekur nga ndryshimet
e mëdha të temperaturave,
pastaj atë që përmendët edhe
ju, të sëmurët kronik dhe nor-
malisht më të vegjlit, pasi që
ata nuk dinë të mbrohen për
veten e tyre”, thonë mjekët në
Mjekësinë e Përgjithshme në
Tetovë. 

Çdo vit, sipas Organizatës
Botërore të Shëndetësisë, në
botë vdesin rreth 3.7 milionë
njerëz nga ajri i ndotur. Nga ky
fenomen është prekur popull-
sia e shëndetshme, por më së
shumti nga ajri i ndotur janë
të prekur të sëmurët kronik,
njerëzit me sëmundje të zem-
rës, ata që kanë shtypjen e
lartë të gjakut, shtatzënat, të
sapolindurit dhe të sëmurët
me diabet. Mjekët rekomando-
jnë që personat e sëmurë rreg-
ullisht të marrin terapinë e
caktuar nga mjeku amë, të
konsumojnë sa më shumë ujë
lëngje, pemë dhe perime, si
dhe të vishen në mënyrë
adekuate varësisht temperatu-
rave.

Tetovë, 5 nëntor - Mjekja
Margarita Dalipi Mustafai
me prejardhje nga Struga,
e cila së bashku me ba-
shkëshortin e saj, mjekun
Ardian Mustafai nga Teto-
va, vite me radhë profesio-
nin e tyre e ushtrojnë në
Gjermani. Së fundmi Mar-
garita ka arritur që pas
përfundimit të specializi-
mit 5 vjeçar në fushën e
Mjekësisë Interne në Kli-
nikën në Frankfurt
(ODER)-të Gjermanisë, së
fundi është emëruar nga
ana e Klinikës si
kryemjeke. Ajo është emë-

ruar kryeinfermiere ne re-
partin e Mjekimit Intensiv
IMC. Me këtë ajo është e
para a femër shqiptare në
Gjermani me këtë post. Që
të dy një kohë të gjatë je-
tojnë dhe punojnë në
Gjermani. Si edhe shumë
kuadro të tjerë, edhe këta
dy mjek u larguan nga
vendi për arsye ekonomike
dhe financiare dhe mos
pasja e mundësisë së
gjetjes një vend pune pas
përfundimit të shkollimit. 

Përndryshe, Margarita
Dalipi  Mustafai u lind
Strugë, shkollimin fillore

dhe atë të mesëm i kreu
në Strugë, ndërsa Fakul-
tetin e Mjekësisë - dega
mjekësi e përgjithshme në
Universitetin e Shkupit në

Shkup. Pas diplomimit
kam punuar 3 muaj në
cilësinë e mjekut amë në
Shkup, si dhe 1 vit si
mjeke në Shtëpinë e

Shëndetit, Ndihma e Sh-
pejtë në Strugë, dhe
njëkohësisht si profesore-
shë e lëndëve mjekësore
në Shkollën e mesme pro-
fesionale në Strugë. Filli-
misht ka punuar në kli-
nikën Dessau-Rosslau për
gati tre vite. Tash punon
në  Klinikën Shtetërore në
Frankfurt. Ardian Musta-
fai u lind në Tetovë, ku
edhe e kreu shkollën e
mesme në gjimnazin e Te-
tovës, ndërsa e ka kryer
Fakultetin e Mjekësisë -
dega Mjekësi e përgjithsh-
me në Universitetin e Pri-

shtinës. Pas mbarimit të
studimeve, gati 2 vite ka
qenë i punësuar si mjek
në Shtëpinë e Shëndetit,
në Ndihmën e Shpejtë në
Tetovë. Specializimin me
vetëfinancim e kreu në në
Klinikën Universitare në
Shkup. Gati 1 vit ka  qenë
i punësuar në Repartin e
Klinikës Interne në Repu-
blikën e Baden Wurtem-
berg dhe Republikën e
Branderburgut. Tash së
fundmi punon në HE-
LIOS-KLINIKUM, rajoni i
Berlinit në Repartin e an-
giologjise. (U.H.)

Gostivar, 5 nëntor - Qyteti i Gosti-
varit për herë të parë do të jetë niko-
qir i Festivalit të dramës “Othello” që
organizohet nga Shoqata Kulturore
Fishta dhe në bashkëpunim me
Qendrën për Kulturë, Komunën e
Gostivarit dhe Ministrinë e Kul-
turës, njofton Flaka. “Në valën e ak-
tiviteteve politike, të cilat me gjasë
na kanë stërlodhur, t’i kthehemi të
paktën për disa ditë, ndodhive artis-
tike, më saktësisht veprimtarisë
skenike – teatrit. Do të na bënte
shumë mirë për trurin një dozë hu-
mori, pse jo dhe një sarkazëm, ironi
apo dhe një situatë dramatike. Nuk
besoj të ketë gjë më fisnike se sa të
merresh me krijimtari artistike, dhe
krejt kjo kërkon njerëz vullnetmirë,
profesionistë, këmbëngulës po edhe
përkrahje”, shprehet njeri nga orga-
nizatorët, Argjend Hasani.

Berat Saliu thotë që për adhu-
ruesit e artit skenik të qytetit, po
edhe më gjerë, nga data 09.11 deri
me 13. 11. 2017, në Gostivar do të
ketë festë, ku do të festojmë të
gjithë.

“Do të festojmë të gjithë, sepse
do të na vijnë trupa teatrore nga
shumë troje shqiptare; nga Durrësi
me shfaqjen “Një jetë me ty” në regji
të Erion Kames; Teatri i Ferizajt me
shfaqjen “Psikozë n’4:48“ në regji të
Fatos Berishës; Teatri Kombëtar
nga Shkupi me shfaqjen “Darka e
thërrimeve”, në regji të Qëndrim Ri-
janit; nga Prishtina – Art Polis, me
shfaqjen “Copë copë” në regji të
Zana Hoxha Krasniqit; Teatri nga
Kumanova me shfaqjen “Mësimi” në
regji të Ilirjan Himajt”, shprehet ai.

Adhuruesit e teatrit, thotë ai,
nuk kanë nevojë të shkojnë
gjithandej që t’i shohin këto shfaq-
je që tashmë kanë bërë emër në
opinion, por këto shfaqje do t’i kemi
këtu për ju të nderuar artdashës.

“Ejani në teatër të dëshmojmë se
e duam të bukurën! Hyrja do të jetë
e lirë. Këtu te ne nuk buron vetëm
Vardari”, përfundon Hasani. 

Tetovë, 5 nëntor - Në tetor të
këtij viti, në rajonin më të
gjerë të Pollogut gjithsej janë
regjistruar 67 aksidente ko-
munikacioni ose 5 më shumë
në krahasim me të njëjtën
periudhë kohore të vitit të
kaluar. Në këto aksidente, fat-
mirësisht nuk ka persona të
vdekur, për dallim nga viti i
kaluar kur kishte një viktimë
njerëzore, në pesë aksidente
lëndime të rënda trupore për
pasojë kanë marrë pesë per-
sona, ndërsa 34 aksidente të
tjera kanë përfunduar me 64
persona të lënduar lehtë,
përderisa në 28 është shkak-
tuar vetëm dëm material, vlera
e përgjithshme e të cilit lloga-
ritet që të jetë mbi 3 milionë e
150 mijë denarë. Numri më i
madh i aksidenteve kanë
ndodhur në rrugët e Tetovës

gjegjësisht 32 prej tyre, në au-
tostradën Gostivar-Tetovë-
Shkup kanë ndodhur 14 aksi-
dente, si dhe në rrugët
rajonale drejt Pirokut dhe Vol-
lkovisë. Si shkak më i sh-
peshtë për këto aksidente dhe
veçanërisht atyre me pasoja
më të rënda, sërish është mos-
përshtatja e shpejtësisë me
kushtet në rrugë, gjegjësisht
vozitja e shpejtë, duke mos
përjashtuar si shkas edhe
mos respektimin e përparë-
sisë, mos-mbajtja e distancës
veprimet e pahijshme në ko-
munikacion dhe kështu me
radhë. Më shumë nga aksi-
dentet e muajt të tetorit kanë
ndodhur të premten, gjegjë-
sisht 14 prej tyre, kryesisht
në periudhën kohore nga ora
12 deri në orën 14, 16 dhe 20.
Në këtë muaj gjithashtu, kanë

ndodhur edhe dalje nga rruga.
Në 8 prej aksidenteve pjesë-
marrës kanë qenë këmbë-
sorët, ndërsa 5 aksidente të
tjera janë shkaktuar nga kaf-
shët, shpesh për shkak të
rrugës së pambrojtur mirë dhe
të pasigurt që mundëson qas-
jen, lëvizjen e lirë dhe të
pakontrolluar të kafshëve në
rrugë dhe autostradë,
veçanërisht në orët e vona të
mbrëmjes. Muajin e kaluar
përndryshe nga komunika-
cioni janë larguar 145 autom-
jete, me regjistrim të skaduar,
7 automjete të cilat teknikisht
nuk kanë qenë në gjendje të
rregullt, 4 me mbingarkesë,
168 vozitës pa leje për vozitje,
si dhe 127 vozitës fillestarë,
10 vozitës pa leje të kategorisë
adekuate, si dhe një prej tyre
që ka pasur ndalesë. Mbi 70

kundërvajtje komunikacioni
janë konstatuar vetëm gjatë
ditës së enjte  nga kontrollet
dhe aktivitetet e realizuara
nga ana e Sektorit për punë të
brendshme në Tetovë , në ra-
jonin e Tetovës dhe Gostivar-
it. 11 persona kanë drejtuar
automjetet pa leje për vozitje,
po kaq automjete janë zbulu-
ar me regjistrim të skaduar,
gjithashtu janë konstatuar
edhe kundërvajtje të tjera si
automjete në gjendje jot ë
rregullt teknike, automjete të
cilat në mënyrë të gabuar
kanë qenë të parkuara, mos
respektimi i shenjave të ko-
munikacionit dhe kështu me
radhë. Kundërvajtjet e zbulu-
ara në këto kontrolle janë
sanksionuar me sanksione
adekuate dhe fletëpagesa për
gjobë. 

Shqiptarja emërohet kryeinfermiere në Frankfurt 

Gostivarit për
herë të parë

nikoqir i
Festivalit
“Othello”

Rritet numri i të sëmurëve nga frymëmarrja

Rikthehet ajri i ndotur
Në Tetovë, në këto dhjetë ditët e
fundit, ajri ka qenë shumë më i
ndotur, duke i kapërcyer edhe
kufijtë e lejuar. Në prag të sezonit të
ajrit të ndotur, e cila fillon me
ardhjen e dimrit, autoritetet lokale
deri më tani nuk kanë publikuar
kurrfarë masash, as nuk kanë dhënë
rekomandime për zvogëlimin e
grimcave të dëmshme PM10 në ajër

Tetori pa viktima në Pollog
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Hetimet për vdekjen e tij, ndoshta do të zbardhen nga super-ekspertiza e financuar
nga Qeveria e Kosovës, por ndoshta dyshimet dhe teoritë e opinionit publik lidhur me
këtë rast nuk do të ndalojnë asnjëherë

Një vit pas vdekjes së
Astrit Deharit vazhdojnë të
mbeten dilema dhe
paqartësi, hetimi është
para përfundimit dhe një
super-ekspertizë pritet të
nisë. Pikërisht në ditën kur
Qeveria e Kosovës kishte
çuar në Kuvend mar-
rëveshjen për demarka-
cionin me Malin e Zi, ob-
jekti më i rëndësishëm në
Republikën e Kosovës u
godit me antitank. Lidhur
me këtë sulm, pa kaluar
një muaj, Policia e Kosovës
arrestoi si të dyshuar 6 ak-
tivistë të Lëvizjes Vetëven-
dosje. Saktësisht, një vit
më pas, marrëveshja e de-
markacionit nuk ka kaluar
ende, 1 person është liruar
nga dyshimi për kryerjen
e sulmit, katër të tjerë po
gjykohen, ndërsa Astrit De-
hari nuk do të dëgjojë kur-
rë epilogun e gjykimit për
të cilin u arrestua dhe u
dërgua në paraburgim nga
ku doli i pajetë. Një vit më
pas, rrethanat në të cilat
vdiq Astrit Dehari vazhdo-
jnë të mbeten të rrethuara
me mister, hetimet për
vdekjen e tij nuk kanë çuar
askund, edhe pse prokuro-
ria nxori versionin sipas të
cilit Astrit Dehari i mori
jetën vetes. Familja e Astri-
tit dhe subjekti që ai i

takonte- Lëvizja Vetëven-
dosje, ngritën shumë
pikëpyetje për hetimin dhe
drejtuan gishtin drejt
pushtetit, duke e quajtur
madje këtë vdekje si vrasje.

Marrëveshja që solli 
mosmarrëveshjen

Insistimi i vazh-
dueshëm i koalicionit të
atëhershëm PDK-LDK që
të procedojnë në Kuvendin
e Kosovës marrëveshjen
për demarkacionin e ku-
fizimit me Malin e Zi, u
shoqërua me kundërsh-
timin e ashpër të opozitës
që pretendonte se Kosova
humb një pjesë të kon-
siderueshme të territorit në
favor të Malit të Zi.
Kundërshtimi i opozitës u
shfaq me bllokimin e sean-
cave të Kuvendit të
Kosovës përmes rrethimit
të foltores, hedhjes së gaz-
it lotsjellës, fishkëllimave e
protestave që shpesh rezul-
tuan me dëme materiale e
deputetë të arrestuar për
hedhje të gazit lotsjellës.
Mirëpo, sipas Prokurorisë
Speciale të Kosovës, këto
nuk ishin metodat e vetme

me të cilat u tentua pengi-
mi i marrëveshjes së de-
markacionit. Pa kaluar një
muaj nga mesnata e 4
gushtit të vitit të kaluar
kur u sulmua me antitank
Kuvendi i Kosovës,
Prokuroria identifikoi si të
dyshuar për këtë sulm, At-
dhe Arifin, Frashër Kras-
niqin, Astrit Deharin,
Egzon Halitin, Adea Ba-
tushën dhe Petrit Ademin.
Më 31 gusht të 2016-ës të
gjashtë të dyshuarit dolën
para gjyqtarit të proce-
durës paraprake për cak-
timin e masës së sigurisë.
Teksa, Frashër Krasniqi,
Adea Batusha dhe Petrit
Ademi u liruan në arrest
shtëpiak, ndaj të tjerëve u
caktua masa e
paraburgimit. Përderisa
prokurori, kërkesën e tij
për paraburgim e
mbështeti me pretendimin
se tre nga të akuzuarit
kishin blerë motorin i cili
ishte përdorur për sulmin
në Kuvend dhe se të
dyshuarit mund të arra-
tiseshin nëse nuk u cakto-
hej paraburgimi, Astrit De-
hari i kishte quajtur
“broçkulla” pretendimet e

prokurorit duke e ftuar që
të merret me “pronton”,
“zajednicën” e demarka-
cionin, e jo me procese qe-
sharake me djem paqë-
sorë”.

Vdekja që mbeti enigmë

Ishin orët e mbrëmjes
së 5 nëntorit të vitit të
kaluar kur lajmi për Vdek-
jen e Astrit Deharit në
Qendrën e paraburgimit në
Prizren mori dhenë.
Përderisa subjekti që As-
triti i takonte e quajti
shuarje të hershme dhe
tragjike vdekjen në
moshën 26 vjeçare të Astri-
tit, deklarimet e para dhe
kundërthënëse të policisë
dhe prokurorisë, qysh në
çastet e para i ngritën hijet
e dyshimit mbi këtë rast.
Në një prononcim për
KALLXO.com, komandanti
i Policisë Rajonale të
Prizrenit Nexhmi Krasniqi
kishte thënë se shkaktari i
vdekjes ishin medika-
mentet që kishte marrë As-
triti.  “Në bazë të infor-
matave të para që kemi
marrë nga drejtori i Qen-
drës së Paraburgimit në

Prizren, viktima ka për-
dorur disa medikamente
dhe ka ra në gjendje kome.
Rrugës për në emergjencë
ka ndërruar jetë. Në
emergjencë ka shkuar pa
shenja jete”, kishte thënë
Krasniqi për KALLXO.com.
Vdekjen e Astritit, të
dyshimtë e pati quajtur
edhe kryeprokurori i
Prizrenit, Sylë Hoxha. Mad-
je, Hoxha kishte thënë se
ka vërejtur edhe diçka
tjetër në trupin e pajetë të
Astritit.

“E kam pa trupin e vik-
timës, ka gërvishtje në qafë
e në duar (por jo
gjak).Kemi informata se ka
përdorë medikamente,
mirëpo asgjë në shumë
nuk mund të themi për
momentin. Jemi në pritje
të ekipeve të mjekësisë
ligjore për detaje më të sig-
urta”, kishte thënë për
KALLXO.com krye-
prokurori Hoxha. Këto dy
deklarata ishin deklaratat
fillestare që i paraprinë nis-
jes së një hetimi që
ndonëse në fund gjeti se
Astrit Dehari kishte shkak-
tuar vdekjen e tij,
megjithatë nuk e shuan
asnjëherë dyshimin që rën-
don mbi këtë vdekje.
Thirrjet për zbardhjen e
kësaj vdekjeje sa vinin e
shtoheshin, teksa u orga-
nizuan protesta e marshe
në kujtim të Astritit të nd-
jerë e që si thirrje kryesore
patën zbardhjen e rastit.
Jo shumë ditë pas vdek-
jes, Ministria e Drejtësisë
ndonëse njoftoi se ka sus-
penduar 4 zyrtarë të Qen-
drës së Paraburgimit në
Prizren, suspendimin e ar-
syetoi me disa neglizhenca
të gjetura nga Inspektorati
i Ministrisë së Drejtësisë.
Krahas suspendimit të zyr-
tarëve të Qendrës së
Paraburgimit, hetimi për

vdekjen e Astritit nuk
pushoi me gjithë thirrjet
nga Lëvizja Vetëvendosje
që të ndërrohej përgjegjësi
i hetimeve.

“Për shkak të informa-
cionit të pasaktë të koman-
dantit të policisë, për
shkak se kryeprokurori
është emëruar në këtë poz-
itë nga klani ‘pronto’ dhe
për shkak se prokurori i
rastit është i varur nga Sylë
Hoxha, familja e Astrit De-
harit dhe VV kërkojnë
ndërprerjen e hetimeve nga
ky grup”, ishte kërkesa e
Vetëvendosjes dhe familjes
Dehari. Me gjithë kundër-
shtimin, pas autopsisë së
të ndjerit, kryeprokurori i
Prizrenit Sylë Hoxha 15
ditë pas vdekjes publikisht
njoftoi se sipas rezultateve
të autopsisë të bëra nga
mjekësia ligjore e ku
prezentë kishin qenë edhe
mjekët e propozuar nga
familja Dehari, rezulton se
i ndjeri kishte kryer
vetëvrasje.

“Të gjitha provat dhe
ekzaminimet e kryera gjatë
procesit hetimor demon-
strojnë se ky rast ishte
vetëvrasje. Vdekja ka ard-
hur si pasojë e asfiksisë
mekanike, mbyllja e organ-
eve të frymëmarrjes si pa-
sojë e mbylljes së rrugëve
të sipërme të frymëmarrjes
nga një mjet i fortë”, kishte
njoftuar Hoxha. Krye-
prokurori i atëhershëm i
Prizrenit kishte njoftuar
gjithashtu se lidhur me
rastin ishin marrë në pyet-
je 17 persona. Konstatimi i
shkakut të vdekjes nga
mjekësia ligjore nuk e kë-
naqi aspak avokatin e
familjes Dehari, Tomë
Gashi.

Gashi në një konfer-
encë për media kishte
prezantuar të gjeturat dhe
konstatimet e ekspertëve

A e dashuroi vërtet
Faik Konica Ann Corion,
striptisten e famshme 29
vjeçare amerikane? Cila
është e vërteta e një ra-
porti intim mes diplomatit
shqiptar dhe vajzës më të
përfolur në mediat
amerikane? Ilir Ikonomi e
quan këtë raport më
shumë thashetheme gaze-
tash. “Ndoshta të vërtetën
nuk do ta mësojë askush
sepse këto janë si të
thuash thashetheme gaze-
tash në shtypin e Uash-

ingtonit. Gazetat flisnin
shumë për marrëdhënien
e Faik Konicës, me zonjën
An Corio. Ajo ishte një
striptiste në Uashington
dhe gazetat rendin shumë
pas sensacioneve. Konica
në vitin 1938 bën një
deklaratë për agjencinë e
lajmeve Associated Press
ku thotë se unë nuk kam
asnjë gjë me An Koner dhe
ajo është shumë e martu-
ar, në kuptimin që ajo
është e martuar dhe unë
skam të bëj fare me të”,

thotë Konomi. Autori i lib-
rit “Faik Konica jeta në
Washington” thotë se ka
gjurmuar gazetat e kohës
dhe është përpjekur të gjej
çdo gjë ka pasur të bëjë
me Faik Konicën në vitet
kur ai ishte ambasador i
mbretit Ahmet Zogut në
Uashington. Lidhur me
pyetjen në ishte Sara
Blloshmi arsyeja e mar-
rëdhënieve delikate mes
Ahmet Zogut dhe Faik
Konicës, Konomi thotë se
“Unë kam prirjen për të

kërkuar dokumente nëpër
arkiva dhe nuk kam gjetur
ndonjë dokument që të
flasë për këtë gjë.

N.q.s. e gjej atë dhe
kur ta gjej atëherë do të
komentojë për këtë, por
deri tani nuk kam
dëgjuar”. Në fillim të vitit
1938 Faiku ishte parë të
takohej me aktoren e
famshme të striptizës, 29-
vjeçaren Ann Corio (An
Korio), dhe menjëherë u
hap fjala se ai kishte ndër-
mend të lidhte kurorë me

të. Corio ishte një nga 12
fëmijët e një çifti emi-
grantësh italianë dhe ishte
bërë e njohur me shfaqjet
e saj në varietenë e tipit
burlesque që përfshinte
parodi si dhe një dozë të
mirë striptize. Në
Amerikën e kohës, stripti
ishte pjesa më e rëndë-
sishme e kësaj varieteje të
përshtatur për një audi-
encë mashkullore. Në
Uashington, teatri, në hyr-
je të të cilit ndriçonin dy
fjalët e shkruara me neon

Burlesque Burlesque
ndodhej në Rrugën Nën-
të. Këtu atmosfera ishte
krejt e ndryshme nga
rrugët e tjera aty pranë që
mbizotëroheshin nga
dyqanet Garfinkel dhe
Hecht’s. Faiku ishte ndër
frekuentuesit e teatrit, siç
kuptojmë nga ky paragraf
i marrë nga një gazetë e
kohës: “Pak përfaqësues
të huaj ia kalojnë Faik
Konicës për nga popullar-
iteti në qarqet shoqërore,
mes politikanëve dhe

Aktuale

Misteret e vdekjes së Astrit Deharit
Një vit më pas, rrethanat në
të cilat vdiq Astrit Dehari
vazhdojnë të mbeten të
rrethuara me mister,
hetimet për vdekjen e tij
nuk kanë çuar askund, edhe
pse prokuroria nxori
versionin sipas të cilit
Astrit Dehari i mori jetën
vetes

Në shiritin e kohës

A e dashuroi Faik Konica
striptisten amerikane? 

Në netët e dimrit, kur detyra diplomatike e lejon, ai ulet në radhën e parë të teatrit burlesque të kryeqytetit. Njëra nga të preferuarat e
tij është Ann Corio, kërcimtarja e striptit”. Corio ishte vajzë inteligjente. E kishte mbaruar shkollën e artit me një diplomë Magna Cum
Laude dhe në rrethet shoqërore përshkruhej si mjaft e edukuar dhe brilante në bisedë
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Në fillim të vitit 1938 Faiku ishte parë të takohej me aktoren e famshme të
striptizës, 29-vjeçaren Ann Corio (An Korio), dhe menjëherë u hap fjala se ai kishte
ndërmend të lidhte kurorë me të

të pavarur të angazhuar nga
familja, e të cilët, sipas Gashit,
kishin gjetur se bëhej fjalë për
vrasje, e jo vetëvrasje.  “Ata
[mjekët e pavarur] kanë kon-
sideruar se kemi të bëjmë me
lëndime në krahun e majtë dhe
në pjesë të tjera të trupit që kanë
qenë si pasojë e lëndimeve nga
mjetet mekanike vetëmbrojtëse.
Kjo shpie në përfundim se ka
qenë vrasje dhe jo vetëvrasje”,
kishte thënë Gashi. Me qëllim të
uljes së tensioneve dhe qetësim-
it të opinionit publik lidhur me
objektivitetin e hetimeve, Minis-
tria e Drejtësisë së Kosovës
kërkoi ndihmë edhe nga Policia
Metropolitane Britanike “Scot-
land Yard”, por kjo kërkesë u re-
fuzua prej britanikëve. Çështja
Dehari zuri vend edhe në Emi-
sionin “Jeta në Kosovë”, ku u
shpalosën probleme të thek-
suara të sistemit të burgjeve në
Kosovë. E gjetur shqetësuese
ishte se Qendra e Paraburgimit
në Prizren nuk kishte pasur dok-
tor për ta trajtuar Astrit Deharin.
Megjithëse polemikat rreth vdek-
jes së Deharit sikur ishin zbe-
hur, një vdekje tjetër në
paraburgim e riktheu në qendër
të vëmendjes vdekjen e Deharit.
Po ashtu në paraburgim, kësaj
here në Lipjan, vdiq njeri që
kishte ndarë dhomën me Astrit
Deharin në paraburgim në
Prizren dhe njeriu i parë që e
kishte gjetur Astrit Deharin në
qelinë e tij. Naser Makolli, i
dyshuar për veprën penale të
ndihmës në vrasje, ishte trans-
feruar në Qendrën e
Paraburgimit në Lipjan pasi
kishte ndodhur rasti Dehari.
Sipas njoftimit të Shërbimit Ko-
rrektues të Kosovës, Makolli
kishte pasur probleme të vazh-
dueshme me shëndetin dhe
ishte duke pranuar trajtim
mjekësor. Dyshime për këtë kon-
statim kishte ngritur vëllai i të
ndjerit i cili ekskluzivisht për
KALLXO.com kishte komentuar
vdekjen e të vëllait. “Probleme
shëndetësore ka pasur ankesë
vetëm prej lukthi. Në jetën e tij
asnjëherë nuk ka qenë i sëmurë.
Këtu diçka është, çka u ba na se
dimë. Për 1 muaj 115 kilogramë
i ka pasë, tash me këqyr as 50
kilogramë nuk i ka”, kishte thënë
vëllai i të ndjerit Naser Makolli.
Në mes të githë këtyre zhvil-
limeve e përplasjeve të ashpra
lidhur me zbardhjen e këtij rasti,

si duket, duhet të pritet rezultati
i një super-ekspertize e cila do të
ndodhë së shpejti. Me propozim
të ministrit të Drejtësisë, Abelard
Tahiri, Qeveria e Kosovës ndau
50 mijë euro për mbulimin e
kostos së super-ekspertizës që
do të hiqte çdo dyshim mbi vdek-
jen e Astrit Deharit. Në dhjetor të
vitit që shkoi Kuvendi miratoi një
rezolutë sipas së cilës familja e
Astrit Deharit mund të kërkojë
ekspertizë nga çdo vend i BE-së
ose SHBA dhe qeveria t’i heqë të
gjitha shpenzimet. Prindërit e
Astrit Deharit në shkurt të këtij
viti thanë se ishin përcaktuar që
ekspertizën për Deharin ta krye-
jnë ekspertë zviceranë nga Qen-
dra Universitare e Mjekësisë
Ligjore në Zvicrën Franceze.

Procesi paralel në gjykatë

Paralelisht me procesin
jashtë, përballjet më të ashpra e
shpeshherë edhe ofendimet e
akuzat e ndërsjella ndodhën
edhe në procesin gjyqësor, aty
ku edhe filloi kjo sagë. Përderisa
hetimet ndaj të dyshuarit Petrit
Ademi kishin pushuar dhe ai
nuk ishte përfshirë në aktakuzën
e Prokurorisë Speciale të
Kosovës në mungesë të provave
që e ndërlidhin me sulmin në
Kuvendin e Kosovës, hetimet
ndaj Astrit Deharit u përmbyllën
me vdekjen e tij. Ndryshe nga
këta të dy, Atdhe Arifi, Frashër
Krasniqi, Adea Batusha dhe
Egzon Haliti u përfshinë në ak-
takuzën që u ngrit ndaj tyre. Pro-
cesi gjyqësor filloi në janar të
këtij viti, ndërsa të akuzuarit që
në seanca paraqiten më veshje
me mbishkrimin “Drejtësi për
Astritin”, vazhdimisht proklamo-
jnë pafajësinë e tyre duke e qua-
jtur të montuar dhe politik pro-
cesin ndaj tyre. Në procesin që
tashmë i janë dëgjuar të gjithë
dëshmitarët, përplasjet e
ofendimet mes të akuzuarve dhe
prokurorit kanë qenë element
karakterizues i disa seancave.
Të gjithë dëshmitarët e prokuror-
isë tashmë janë dëgjuar, ndërsa
të akuzuarit kanë zgjedhur hes-
htjen si mundësi që u jep Kodi i
Procedurës Penale në vend që të
deklaroheshin për të dhënë
mbrojtjen e tyre për akuzën që
rëndon mbi ta. Edhe pse
prokurori i Prokurorisë Speciale
gjatë gjykimit në seancën e 22
gushit kishte thënë në gjykim se

rezultatet e disa fotografive të
dërguara për ekspertim në
Shtetet e Bashkuara të Amerikës
do të jenë provë e fuqishme për
të ndërlidhur të akuzuarit me
sulmin në Kuvend, në seancën e
26 tetorit të këtij viti, ai deklaroi
se nga rezultatet e ekspertizave
të ardhura nga Byroja Federale e
Hetimeve në SHBA- FBI, dhe
gjithashtu edhe nga rezultatet e
ekspertizave të ADN-së dhe ajo e
daktilografisë, nuk ndërlidhen të
akuzuarit me sulmin në Ku-
vendin e Kosovës. Megjithatë,
prokurori tha se këto janë prova
shfajësuese dhe e ka obligim
ligjor t’i prezantojë, teksa për-
mendi edhe provat që mbësht-
esin aktakuzën e këtu përmendi
procesverbalin e seancës për
caktimin e paraburgimit, me të
cilin sipas prokurorit vërtetohet
se i akuzuari Atdhe Arifi ka
pranuar se motori me të cilin u
krye sulmi ne Kuvend ishte i tij.
Të gjitha pretendimet për-
fundimtare të prokurorit dhe të
mbrojtjes së të akuzuarve do të
shpalosen në seancën ku do të
thuhet fjala përfundimtare e
palëve, seancë kjo e caktuar të
mbahet më 13 nëntor të këtij
viti. Pak ditë pas kësaj seance do
të ndodhë edhe shpallja e akt-
gjykimit ku gjykata do të për-
caktojë nëse të akuzuarit kanë
sulmuar apo jo Kuvendin e
Kosovës e Astrit Dehari as-
njëherë nuk do të dijë epilogun e
asaj për çka akuzohej. Në anën
tjetër, hetimet për vdekjen e tij,
ndoshta do të zbardhen nga su-
per-ekspertiza e financuar nga
Qeveria e Kosovës, por ndoshta
dyshimet dhe teoritë e opinionit
publik lidhur me këtë rast nuk
do të ndalojnë asnjëherë. Sa për
ilustrim, avokatja e Adea Ba-
tushës, Florije Drevinja, në një
proces tjetër gjyqësor ku mbron
një të akuzuar në gjykimin lid-
hur me vrasjen e policit Shemsi
Gashi, kërkoi ekzaminim psikia-
trik nga gjykata për të mbroj-
turin e saj. “Gjendja psikologjike
dhe shpirtërore e të mbrojturit
tim nga ajo që ka përjetuar gjatë
qëndrimit të tij në Qendrën e
Paraburgimit në Prizren [është e
rëndë] pasi që dyshohet se dy
personat me të cilët ka ndarë
dhomën kanë vdekur në
rrethana të dyshimta. Ai ka parë
gjak dhe njeriun me shishe në
fyt”, tha Drevinja në seancë. (zëri)

shtypit. Ai është një kombinim i
rrallë i mikpritësit të shkëlqyer,
dijetarit, linguistit dhe playboy-
it.

Në netët e dimrit, kur detyra
diplomatike e lejon, ai ulet në
radhën e parë të teatrit bur-
lesque të kryeqytetit. Njëra nga
të preferuarat e tij është Ann
Corio, kërcimtarja e striptit”.
Corio ishte vajzë inteligjente. E
kishte mbaruar shkollën e artit
me një diplomë Magna Cum
Laude dhe në rrethet shoqërore
përshkruhej si mjaft e edukuar
dhe brilante në bisedë. Ishte
ndër artistet më të paguara të
këtij zanati dhe fitonte deri në
një mijë dollarë në javë. Corio
ishte martuar me Emmet Calla-
han, pronar i disa teatrove.
Faiku nuk e mohonte se e kishte
ftuar Ann Corion disa herë për
çaj. Shtytja mund të ketë qenë
kurioziteti për bukuroshen e
striptit dhe përgjithësisht tërhe-
qja e Faikut drejt çdo lloj arti.
Corio mund të ketë qenë po aq e
tërhequr nga erudicioni i këtij
njeriu që nuk ngjante me
askënd tjetër në trupin diplo-
matik.

Por, meqenëse zërat kishin
marrë dhënë, ai u detyrua të
bënte këtë përgënjeshtrim pub-
lik mbrëmjen e 11 janarit 1938:
“Ministrin e Shqipërisë e argëton

së tepërmi cektësia e disa gaze-
tarëve amerikanë, të cilët kanë
arritur në përfundimin se ai ka
rënë në dashuri dhe ka ndër-
mend të martohet me sharman-
ten Ann Corio, megjithëse ajo
është mjaft e martuar. Përveç
konsideratave të tjera, është fakt
shumë i njohur se ligji i vendit
ua ndalon diplomatëve shqip-
tarë të martohen me shtetase të
huaja”. Gazetat aq prisnin.
Washington Post-i e botoi men-
jëherë deklaratën e Faikut
bashkë me foton e tij dhe të Ann
Corios përbri.

Shumë të tjera reaguan me
qesëndi. John O’Rehn i gazetës
The Sun, shkruante: “Askush
nuk i përdor më me dinjitet
deklaratat formale se sa Faik
Konica, ministri shqiptar në
Shtetet e Bashkuara… Por nuk
besoj se ministrin e argëtuan
këto zëra, prandaj mendoj se
deklarata e tij na zbuloi një Faik
mjaft diplomatik.” Corio shihej
nga disa si gruaja më e bukur e
botës, prandaj çdo burrë që
shoqërohej me të nuk i shpë-
tonte dot syrit vigjilent të re-
porterëve. Pak kohë pas
deklaratës së Faikut ajo u nda
nga burri pastaj u bashkuan.
Gazetat e njoftuan lajmin pa
harruar të shtonin “atë historinë
me diplomatin shqiptar”. Lajmin

e botoi edhe Dielli i Gurrazezit
dhe në përkthim ndihej një nën-
tekst i qartë qesëndie. Për një
farë kohe, emri i Faikut do të
shtohej si bisht në çdo histori që
kishte lidhje me mbretëreshën
amerikane të striptit, pa çka se
e gjithë kjo mund të ishte një
sajesë e shtypit të etur për sen-
sacione. Pyetjet se përse shqip-
tarët e duan ende Konicën,
Konomi i përgjigjet: ”Është in-
teresante, shqiptarët janë kaq
të tërhequr pas Faik Konicës
dhe duhet të ketë diçka që i bën
ata kuriozë për Faik Konicën.
Unë mendoj se njëra nga arsyet
është se Faik Konica vinte në
pah të metat e shqiptarëve. Ju e
dini shqiptarët shpesh kur flasin
me njëri-tjetrin shajnë veten e
tyre. Për shembull ne jemi kësh-
tu ne jemi ashtu ose mallkojnë
veten që janë kështu ose janë
ashtu dhe Faik Konica këtë
kishte. Ai gjente të metat e
shqiptarëve që ishin të spikatu-
ra dhe ua thoshte hapur atyre,
por kjo si të thuash si ajo dëshi-
ra e babait ose nënës për fëmijën
që kane ndrojtje t’ia thonë të
vërtetat ne sy fëmijës për ta për-
mirësuar atë dhe sigurisht që
natyra e Faik Konicës ishte e
sertë, por në fund të fundit qël-
limi i tij ishte që shqiptaret të
përmirësoheshin”. (shqip)

Në kuadër të 105-vjetorit të
shpalljes së Pavarësisë së Sh-
qipërisë, në Hollin Kryesor të
Muzeut Historik Kombëtar ha-
pur ekspozita “Armë të mje-
shtërve shqiptarë”. Në këtë ek-
spozitë janë ekspozuar 47
objekte: 21 kobure, 8 pushkë,
10 vezme, 2 harbi dhe 6 jata-
ganë. Armët ilustrohen edhe
me gravura, me anën e të cila-
ve pasqyrohet puna artistike e
armëtarëve shqiptarë.

Zbukurimet e armëve janë
bërë me teknikën e filigranit.
Ekspozita është kuruar nga
stafi i Muzeut Historik Kombë-
tar. Bukuria dhe teknika e pu-
nimit të armëve shqiptarëve ka
tërhequr vëmendjen e udhë-
tarëve të huaj por dhe figurave
të rëndësishme të kulturës
kombëtare.

Eruditi dhe studiuesi i
njohur i kulturës shqiptare,
Faik Konica kur përshkruan
zejtaritë e shqiptarëve ka thënë:
“Dy kanë qenë mjeshtëritë më
të mira të shqiptarëve – argjen-
daria dhe qëndistaria. Armët e
tyre ishin të punuara me
argjend, por edhe të lara me
ar”. Në fund të shek. XVIII dhe
në fillim të shek. XIX pati një
zhvillim të gjithanshëm të zejta-
risë, përfshirë edhe zejtarinë e
prodhimit të armëve. Disa nga
qendrat më të rëndësishme të
prodhimit të armëve ishin në
Shkodër, Prizren,
Dibër, Berat, Elbasan
dhe Janinë. Në Elba-
san janë prodhuar
armë zjarri që prej vi-
tit 1670. Shqiptarët e
Shkodrës, Gjakovës
dhe të Prizrenit qenë
mjeshtër në punimin
e armëve dhe të
objekteve të tjera prej
metali. Por, duket se
fama e armëve të
prodhuara prej sh-
qiptarëve ka shkuar
shumë larg. Në
Konkursin e Londrës
në vitin 1866, ato
armë morën tituj

nderi. Në Ekspozitën Universa-
le të Parisit në vitin 1867 pati
armë dhe disa punime filigrani,
të prodhuara në punishtet e
Prizrenit, të cilat nuk qëndro-
nin më poshtë se ato të armë-

punuesve më të kua-
lifikuar të Evropës.
Ndërsa në Ekspo-
zitën Universale të
Çikagos, të vitit
1894, qe vendosur
edhe një martinë, e
punuar me mjeshtë-
ri të hollë nga dora e
një armëtari të talen-
tuar nga Tetova. Ek-
spozita “Armë të mje-
shtërve shqiptarë” do
të jetë e hapur në
hollin kryesor të Mu-
zeut Historik Kombë-
tar nga data 3 nëntor
deri më 13 nëntor
2017.

Armët e shqiptarëve,
ekspozohen pushkët 

dhe koburet



10
Koha
E HËNË
6 NËNTOR |2017|

Themelues: Arben Ratkoceri dhe Lirim Dullovi

NPK "Koha Production" Num. i xhirollogarisë: 210063340670177; Tutunska Banka -Shkup; Numri tatimor 4030008022772 

E përditshme informative

www.koha.mk

Botues: Koha Production SHPK | Adresa e botuesit dhe redaksisë: Bul. Goce Delçev nr.11,  | Q.T. Mavrovasja lok.14 - përdhesë, Shkup | Gazetë ditore - botohet çdo ditë përveç të dielës | Shtypi dhe distribuimi:“Adria Media Ballkan” - rr. 852 nr.62, Shkup, 5000 kopje | Data e shtypjes e diel 5 tetor | Numri i parë i gazetës doli më 22 Nëntor 2006
Drejtor: Lirim DULLOVI | Kryeredaktor: Vedat MEMEDALIU | Ndihmëskryeredaktor: Evis HALILI | Redaktorë: Shkëlzen HALIMI | Redaktor teknik: Halil BERISHA

E-mail: koha@koha.com.mk  | Tel: 02 3179 - 904; Tel: 02 3179 - 905; Tel: 02 3179 - 906; Fax: 02 3118 - 060; | MARKETING: Bekim SHAQIRI • marketing@koha.com.mk; Tel: 02 3179-904; Mob: 071 372 222 | Përgjegjës për distribuim: Afrim DULLOVI -  Tel: 071 372 221
Përfaqësues ligjor: Shtëpia e avokatëve Inter Partes - Shkup  

Forum

Mr. Festim POLLOZHANI

Është evidente se poli-
tika dhe raportet në
skenën politike në Maqe-
doni kanë evoluar, kraha-
suar me politikën në vitet e
90’. Te „Libri i fluturave“,
Surroi bën një përshkrim
të pozitave politike, gjegjë-
sisht në një moment për-
shkruan takimin e përfa-
qësuesit politik shqiptar
(kryetarin) e të vetmes par-
ti shqiptare  në atë kohë,
me presidentin maqedo-
nas. Në këtë takim, më
shumë se naiviteti politik i
shqiptarëve del në pah di-
nakëria politike maqedo-
nase, thënë kushtimisht,
sa i takon vullnetit politik
për të bërë marrëveshje
lidhur me barazimin e po-
zitave në skenën politike,
dhe rrjedhimisht në atë so-
ciale, ekonomike, kulturo-
re dhe kështu me radhë.
Përshkrimi i liderit politik
shqiptar, i veshur me pan-
tallona të zeza dhe këmi-
shë  të bardhë duke e
krahasuar atë më një ve-
shje kamarieri (ironi paksa
e tepruar), me një tufë
fletësh në duar, ku ishin
artikuluar kërkesat e sh-
qiptarëve, për barazi dhe
progres të pozitave shqip-
tare si një popull me status
në Maqedoni do të ballafa-

qoheshin me një mikpritje
gati të tepruar vëllazërore
të presidentit maqedonas
– dhe pas kësaj mikpritje
fshihej një tendencë që në
momentin e parë të takimit
të impononte një temë
tjetër fare diskutimi,
krejtësisht dytësore, në
këtë rast ndërtimin e një
hidrocentrali afër vend-
lindjes së përfaqësuesit (li-
derit) politik shqiptar të
asaj kohe, dhe në fund të
takimit duket se ishte arri-
tur qëllimi, ishin   lënë në
plan të dytë kërkesat poli-
tike shqiptare, të anashka-
luar për dy arsye: nga nai-
viteti politik shqiptar që u
mashtrua nga pritja vël-
lazërore, dhe nga dinakëria
politike maqedonase e ma-
skuar me mikpritje vëllazë-
rore.

Afër mendsh, sot kon-
stelacionet politike kanë
ndryshuar, edhe faktori

ndërkombëtar është i in-
teresuar për ruajtjen e një
stabiliteti politik në Ballka-
nin Perëndimor, duke
praktikuar politikën e
fqinjësisë së mirë, dhe ra-
portet e mira ndëretnike,
element i spikatur ky për
Maqedoninë. Shqiptarët
duhet të jenë faktor stabi-
liteti, të gatshëm për ba-
shkëjetesë në Maqedoni, jo
vetëm me maqedonasit (si
kategori e njohur si sh-
tetformues nga Kushtetu-
ta), por edhe me turqit,
serbët, vllahët dhe pakicat
tjera. Pra, raportet shoqë-
rore brenda një shteti  i
rregullon Kushtetuta si akt
më i lartë juridik, shprehje
kjo e përsëritur me mijëra
herë. Pyetja është se, a i
trajton Kushtetuta të gjithë
popujt në mënyrë të bara-
bartë?! Shqiptarët si etni
shtetformuese (bazuar mbi
të dhënat mbi regjistrimin
e popullsisë, por edhe ten-
dencën për evitimin e regji-
strimit të ri), a janë të ba-
rabartë me maqedonasit?!
Prezenca shqiptare vërehet
me një varg komunash me
shumicë shqiptare, nga
Struga në Kumanovë,
atëherë, cila është logjika e
trajtimit të tyre si qytetarë
të rendit të dytë?!

Nuk janë të barabartë
me kushtetutë, të paktën
jo në mënyrë shprehimore.
Për ta zbutur këtë para-
doks (në mungesë të

ndonjë termi të ngjashëm
më të butë) kohëve të fun-
dit po promovohet teoria e
konceptit qytetar. Në fakt
kjo teori filloi të promo-
vohet para zgjedhjeve të
fundit parlamentare, me
ç’rast shumë vota të qyte-
tarëve shqiptar shkuan për
parti maqedonase, por pse
kjo nuk ndodhi edhe ana-
sjelltas!? E njëjta teori u
promovua me gjasë edhe
në zgjedhjet lokale, ku si
rezultat një komunë me
shumicë shqiptare, u fitua
nga një parti maqedonase,
me kandidat shqiptar.
Disa e cilësuan këtë ve-
prim „marrje të kalasë nga
brenda“.

Nuk dua të bëj kraha-
sime hipotetike, se çka
nëse kjo tendencë zgje-
rohet në të ardhmen, sepse
besoj se gjendja faktike me
shumicë shqiptare nëpër
komuna nuk do të lejojë
që marrja e kalasë nga
brenda të përsëritet. Unë
kam frikë nga dinakëria e
„mikpritjes vëllazërore“ si
shembulli në fillim të këtij
shkrimi, sepse nuk besoj
në marrëveshjet e pa shk-
ruara.  Përtej kësaj, pro-
movohet që koncepti qyte-
tar të jetë teori më e gjerë e
integrimit (që ka për qëllim
edhe integrimin në struk-
turat euro - atlantike) e cila
do ti trajtojë të gjithë qyte-
tarët njëlloj, pa marrë pa-
rasysh përkatësinë etnike,

fetare, racore e kështu me
radhë. Shumë mirë deri
këtu, por non-sensi para-
qitet kur vjen në shprehje
fakti se shqiptarët si etni
më e madhe në këtë shtet
kanë status, janë shqip-
tarë, element të cilin ten-
ton ta zbehë edhe Kushte-
tuta. Dakord, teoria e
konceptit qytetar është më
e gjerë dhe më largpamëse
se kaq, por së këndejmi,
në rast të çfarëdo tenden-
ce për manipulim, efektet
mund të jenë shumëdi-
mensionale. Nëse shqip-
tarët do trajtohen si „qyte-
tarë“, apriori lindin disa
pyetje:Të drejtat e „qyte-
tarëve“ a do garantohen
me Kushtetutë?! A do zyr-
tarizohet gjuha “qytetare”?!
Po komunat me shumicë
“qytetare”, a do ju mbesin
“qytetarëve” shumicë?! A
do zyrtarizohet gjuha “qy-
tetare” në nivel qendror?
Me çfarë flamuri do përfa-
qësohen “qytetarët”?! Më
falni, cili shtet multietnik i
botës ua garanton qyte-
tarëve të vetë të drejtat dhe
obligimet duke i trajtuar
vetëm si “qytetarë”? A
është Zvicra si model, Luk-
semburgu, Holanda,
Belgjika ose si shtet më i ri
në rajon Kosova?! 

Me gjasë ky koncept
është pak konfuz, për më
tepër brenda këtij konfu-
zioni kam përshtypjen se
tentohet të arrihet edhe

efekt tjetër, nxjerrja në
plan të dytë e partive poli-
tike shqiptare të cilat me të
gjitha defektet që mund të
kenë, pengesat,  bile edhe
infiltrimet ( e elementeve
dhe strukturave të dy-
shimta  që nuk shohin për-
tej interesit personal, duke
veshur ndonjëherë edhe
petkun e analistit) janë
munduar për avancimin e
statusit të shqiptarëve si
etni  e dytë shtetformuese
më e madhe në vend.  Për
më tepër në një mënyrë,
ose një tjetër, i të njëjtës
parti që e promovon kon-
ceptin qytetar ka qenë
edhe ish presidenti në fil-
lim të tekstit, me mikpritje
vëllazërore, por jo edhe me
rezultate për arritjen e
marrëveshjeve që njëmend
do të sillnin progres dhe
barazi në Maqedoni, në
gjithë këto vite tranzicion.
Në fund, kjo teori e kon-
ceptit qytetar në konsum
të brendshëm mund të ar-
rijë implementim deri në
njëfarë mase, përtej kësaj
edhe mund të manipulojë
në periudhë afatshkurtër,
duke tentuar bile ta bindë
faktorin ndërkombëtar se
bëhen përpjekje për realizi-
min e reformave që nevoji-
ten për integrim  në struk-
turat euro – atlantike. Në
këtë rast, nëse koncepti
qytetar është rrenë do
vazhdojë avazi duke
gënjyer BE-në se i marrim
seriozisht reformat, dhe
ata do na gënjejnë se e
kanë seriozisht anëtarësi-
min. Një gjë është e sigurt,
rrena i ka këmbët e shkur-
tra.

Guy VERHOFSTADT

Kam qenë gjithmonë
një admirues i madh i de-
mokracisë spanjolle, por
sidomos që prej 23 shkur-
tit 1981. Në atë ditë dra-
matike, koloneli Antonio
Tejero tentoi një grusht
shteti kundër regjimit të
ri demokratik. Në librin e
tij “Anatomia de un in-
stante” (Anatomia e një
çasti), Javier Cercas për-
shkruan se si, nën kërcë-
nimin e pistoletës së Teje-
ros, tre liderë politikë
spanjollë u ulën në ven-
det e tyre, duke refuzuar
të fshiheshin poshtë stola-
ve të tyre. Asnjërit prej
tyre – lideri i Partisë Ko-
muniste Santiago Carril-
lo, Adolfo Suárez, kryemi-
nistri i parë i periudhës
post-Franko, Spanja de-
mokratike, dhe zëvendësi i
Suarezit, gjenerali Gutier-
rez Mellado – nuk iu
drodh syri. Ishte një akt
kuraje dhe vendosmërie
që skaliti demokracinë
përgjithmonë në shpirtin
e Spanjës. Nën pistoletën
e Tejeros, lindi demokra-

cia Spanjolle.
Sot, 36 vjet më vonë,

demokracia spanjolle
duhet të forcohet edhe një
herë nëse do të kapërcejë
ndasitë e thella të krijuara
nga kërkesa antikushte-
tuese e qeverisë rajonale
katalanese për t’u ndarë
nga Republika Spanjolle.
Demokratët e ditëve të
sotme do të duhet të tre-
gojnë të njëjtën vendosmë-
ri të disiplinuar si Carillo,
Suarez dhe Mellado për të
zgjidhur krizën më të
rëndë politike të Spanjës
që nga grushti i shtetit që
u përpoq të organizonte
Tejero.

Demokratët e Spanjës
nuk duhet të besojnë se

ligji dhe sistemi gjyqësor
mund të zgjidhë të gjithë
problemet me Katalunjën.
Sigurisht që autoritetet
spanjolle nuk do ta kapër-
cejnë krizën me dhunë po-
licore, edhe pse përpjekjet
e qeverisë kombëtare për
të ndaluar referendumin
për pavarësi të katalana-
sve u bazua në një ven-
dim gjyqësor. Tani nevoji-
tet një vizion politik i
përtërirë, një dialog
gjithëpërfshirës. Realisht,
ky vizion mund të jetë
vetëm ai i një shteti mul-
tikulturor, multilingual,
federal, i ngulitur në një
Europë multikulturore,
multilinguale dhe federale.

Separatistët katalanas
u gabuan që thirrën një
referendum të paligjshëm.
Askush s’mund të qeveri-
së në mënyrë demokratike
pa sundimin e ligjit. Por
është gjithashtu e vërtetë
që kuadri ligjor ekzistues
nuk është i aftë të shërojë
një ndarje kaq të thellë po-
litike. Dialogu i qëndrue-
shëm – forca e vërtetë e
politikanëve efikas dhe
burrave të shtetit – midis
liderëve të Spanjës dhe se-
paratistëve të Katalunjës
është e vetmja mënyrë për
të gjetur zgjidhje.

Nuk mendoj se është
në interesat e popullit të
Katalunjës të ndjekë se-
paratizmin me çdo kusht.
Fakti që referendumi qar-
tazi shkeli Kushtetutën
Spanjolle nuk është ar-
syeja kryesore pse unë
nuk mund ta mbështes
atë. Thelbi për mua është
se referendumit i mungon-
te legjitimiteti demokratik.
Ishte e qartë që më parë se
shumica e katalanasve,
duke e njohur natyrën e
paligjshme të kësaj, nuk
do të merrnin pjesë. Në
fakt, nga të gjitha provat
që kanë dalë, duket se
shumica e katalanasve,
përfshirë edhe ata që
ndenjën në shtëpi, janë
kundër ndarjes.

Duke refuzuar krijimin
e një pragu minimal pjesë-
marrjeje që votim për
ndarje të quhej i vlefshëm,
liderët pro-pavarësisë të
qeverisë rajonale të Kata-
lunjës zbuluan se si do ta
portretizonin rezultatin
para se dikush të hidhte
një fletë votimi. Taktika e
tyre mashtruese tregonte
një vullnet shqetësues për
të manipuluar shtetasit e
tyre. Për të shpallur pa-
varësinë bazuar në një re-
ferendum me të paplotë

ishte një akt politikisht i
papërgjegjshëm përbuzjeje
për normat demokratike.

Një papërgjegjshmëri e
tillë është një kërcënim jo
vetëm për Spanjën dhe jo
vetëm për Europën, por
gjithashtu për vetë Kata-
lunjën. Njësoj si me
shumë referendume, ky
votim i rremë për pavarë-
si ka shkaktuar një frak-
turë të thellë në shoqërinë
katalanase. Familje dhe
fqinjë tani rrinë të ndarë
në shumë raste. Të vetmit
njerëz që do të përfitojnë
nga kjo maskaradë ligjore,
siç e dimë ne, janë ata që
duan të shkatërrojnë BE-
në dhe që kanë filluar ta-
shmë të shfrytëzojnë
kauzën e Katalunjës për
pavarësi për qëllimet e
tyre.

Prandaj është tepër e
rëndësishme që të gjithë
njerëzit e Spanjës të ve-
projnë për të ndalur çdo
përshkallëzim të mëtej-
shëm dhe në vend të kësaj
të fillojnë negociatat. E
ardhmja e Katalunjës dhe
e ardhmja e komunitetit
tim flamand në Belgjikë,
ku disa po shqetësohen
për pavarësi, nuk ndodhet
në ndarjen e dhunshme,
por në bashkëpunimin

brenda strukturave fede-
rale, në një Europë federa-
le.

Eksperienca e vendit
bask është ilustruese në
këtë aspekt. Nën demok-
racinë e Spanjës, baskët
kanë zhvilluar rajonin e
tyre për të mirën e banorë-
ve të tyre, jo vetëm duke e
mposhtur terrorizmin, por
gjithashtu duke e rizbu-
luar veten si krenarë dhe
autonomë. Në politikë,
nuk ka turp në kompro-
mis. Krejtësisht e kundër-
ta. Kur duhet të zgjedhësh
midis një marrëveshjeje
konstruktive dhe  pastër-
tisë ideologjike, është
gjithmonë më mirë të
zgjidhet rruga e unitetit,
sado të vegjël mund të
jenë hapat.

Në librin e saj të fam-
shëm “The March of Fol-
ly”, historiania amerikane
Barbara Tuchman para-
lajmëroi kundër thirrjes
“për të hedhur tej më të
madhen  për më pak” dhe
“të ndjekësh të joprak-
tiken duke sakrifikuar të
mundurën”. Liderët në të
dyja anët e krizës së
ndarjes së Spanjës do të
ishin të zgjuar t’ia vinin
veshin fjalëve të saj. 

(reporter.al)

Koncepti qytetar, një rrenë?!
Sot konstelacionet politike
kanë ndryshuar, edhe faktori
ndërkombëtar është i
interesuar për ruajtjen e një
stabiliteti politik në Ballkanin
Perëndimor, duke praktikuar
politikën e fqinjësisë së mirë,
dhe raportet e mira
ndëretnike, element i spikatur
ky për Maqedoninë

Një Spanjë federale në një Europë federale
Në politikë, nuk ka turp në
kompromis. Krejtësisht e
kundërta. Kur duhet të
zgjedhësh midis një
marrëveshjeje konstruktive
dhe pastërtisë ideologjike,
është gjithmonë më mirë të
zgjidhet rruga e unitetit, sado
të vegjël mund të jenë hapat



Koha Erdhi te Interi në fundin e verës së kaluar dhe u prezantua në një ceremoni të denjë për kampionë
të vërtetë, por sulmuesi brazilian Gabigol nuk justifikoi aspak investimin e bërë për të. Pas

një sezoni te zikaltrit, ku nuk gjeti hapësira të mjaftueshme me asnjë prej 4 trajnerëve të
ndërruar, braziliani pranoi një huazim te portugezët e Benfikës, me qëllim që të luajë më
shumë dhe të fitojë formën sportive. Por vetëm pas 2 muajsh, Gabigol ka gjetur sërish
shumë pak hapësira edhe te Benfika dhe së fundi po e shikon veten tërësisht jashtë
planeve të trajnerit të portugezëve. Kjo situatë ka shqetësuar jo vetëm futbollistin, por
edhe vetë klubin zikaltër, që i ka kërkuar Benfikës t’i japë hapësira, ose të prishet
marrëveshja e huazimit.
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Gabigol nuk gjen qetësi as te Benfika Pajtim Kasami i bën të gjitha
Ish-ndihmës trajneri i kombëtares shqiptare u shkarkua nga pozita e
trajnerit të Sionit. Por edhe pas largimit të Paolo Tramezzanit, Sioni nuk
ka arritur të rrëmbej tre pikët e para të plota. Sion ka barazuar para
shikuesve të vetë kundër Cyrihut me rezultat 1-1, ku protagonist
sërish është bërë një shqiptar. Pajtim Kasami, mesfushori me origjinë
nga Gostivari, realizoi në minutën e 81-të, duke barazuar rezultatin
pas golit të Rodriguezit. Në minutën e 94-t të takimit ndodhi edhe
një incident mes shqiptarit dhe trajnerit të ekipit kundërshtar, Uli
Fortes. Theksojmë se Ermir Lenjani u aktivizua si titullar ndërsa
Burim Kukeli ishte në stol, pasi sapo është rikthyer nga lëndimi.

Bujar KURTAJ

Shkup, 5 nëntor – Ferhan
Hasani  me golin nga pika e
bardhë nuk lejoi të ndodh be-
fasi në stadiumin e qytetit në
Tetovë, në përballjen që
Shkëndija e zhvilloi kundër
Rabotniçkit. Ndryshe, kuqez-
injtë fituan me përmbysje,
pasi të parët në epërsi kaluan
mysafirët me golin e Çarls, por
Radeski fillimisht dhe kapiteni
Hasani, shënuan dy gola dhe
erdhën deri te fitorja e madhe.
Ndërkaq për djemtë e trajner-
it Qatip Osmani kjo ishte fitor-

ja e dytë me radhë, por me
shumë vlerë në luftën për tit-
ullin e kampionit. Tani kuqez-
injtë kanë 11 pikë më shumë
se Vardari që mban pozitën e
dytë dhe 12 më shumë se
“Akademija Pandev”. Derisa,
kjo e fundit u befasua në
fushën e saj duke u mundur
me rezultatin minimal 0-1 nga
skuadra e Pobedës. Ndërko-
hë, në fushën e saj u befasua
edhe Shkupi, e cila pësoi dis-
fatë të papritur nga Sileksi me
rezultatin 0-1, me autogolin
që e shënoi Krivanjeva. Një
rezultat që askush se kishe
pritur, por ja që edhe një herë
u dëshmua se jo gjithmonë fi-

ton favoriti, epitet të cilin e
kishte skuadra bardhekaltër.
Pas kësaj humbje Shkupi rra
në pozitën e 9-të me 15-të
pikë, aq sa ka edhe Pobeda
dhe Pelisteri. Nga skuadrat
shqiptare ka pësuar edhe
Renova, e cila me rezultatin
2-1 u mund nga Pelisteri në
Manastir. Për Pelisterin kjo
ishte disfata e parë pas tre
disfatave me radhë. Llukas
shënoi golin e parë për Pelis-
terin, ndërsa për 2-0 shënoi
Triufunovski nga pika e bard-
hë. Golin e nderit për Renovën
e shënoi Nafiu gjithashtu nga
pika e bardhë.  Pas kësaj dis-
fate, Renova mban pozitën e

pestë me 17-të pië të grum-
bulluara. Fitore të thellë ka
arritur kampioni aktual Var-
dari, përballë rivalit të saj
lokal “Skopje”. Njëherit,
kuqezinjtë arritën më në fund
të ndërprenë serinë e keqe.
Autor të golave për Vardarin
ishin Xhigauri, Maksimov dhe
Felipe. 

Ferit Keta fitoi titullin
kampion gjerman, në
peshën “Cruiser”. Boksieri
shqiptar sfidoi 31-vjeçarin
gjerman Toni Thes, në
ndeshen e 9, të karrierës
së tij, duke fituar me
nokaut teknik. Boksieri
nga Bulqiza e fitoi duelin
brenda 4 raundeve, duke
hedhur në tokë kundër-
shtarin dhe dalë triumfa-
tor nga ringu. Vetëm dy
muaj pas titullit gjerman
të fituar në kikboks, Ferit

Keta bëhet gjithashtu
kampion i vendit teuton
edhe në boks, në peshën
“Cruiser”, pra peshën deri
90.7 kg. Ky ishte vetëm
takimi i 9 në boks për 29-
vjeçarin dhe natyrisht që
konsiderohet një arritje e
madhe, duke patur
parasysh që sportisti
shqiptar ka filluar ndesh-
jet në boksin profesionist
vetëm 20 muaj më parë.
Ndeshja u zhvillua në
Gjermani dhe ky ishte

takimi i 8 që Ferit Keta
zhvillon në këtë shtet, pas
duelit të debutimit me
serbin Haris Calakoviç në
muajin shkurt të vitit të
kaluar, në Tiranë në Pal-
latin e Sportit ‘Asllan
Rusi’. Vetëm katër muaj
më parë 29-vjeçari fitoi tit-
ullin evropian në ISKA, në
kikboks ndaj holandezit
Roshel Gumuljo dhe gjer-
danin e artë në atë takim
ia dha i madhi Luan Kras-
niqi. Vlen të përmendet

fakti që në sportin e boksit
Ferit Keta nuk njeh asnjë
humbje, duke fituar 9 nga
9 ndeshjet e zhvilluara,
madje pjesën më të mad-
he, me nokaut. Titulli në
kategorinë “Cruiser” ishte
vakant dhe dueli i fundit
për brezin e kësaj peshe
në boksin gjerman, është
fituar nga Adam Deines,
pasi mposhti në ‘Erdgass
Arena’, në Sachsen-An-
halt, boksierin tjetër Bjo-
ern Blashke.

Nga Kosova 
në Australi,

Berisha 
në fokusin 
e FIFA-s

Sulmuesi i përfaqësueses së
Kosovës, Besart Berisha ishte këtë
fundjavë në fokusin e FIFA-s. Qev-
eria e futbollit botëror i kushtoi
një reportazh special rrugëtimit të
tij dhe hapave të parë në karrierë,
që nga lufta në Kosovë, emigrimi
në Berlin e deri te shkëlqimi në
kampionatin australian. Futbolli i
ofroi Besartit një shpëtim për
jetën, dhe tani në rangjet më të
larta, sulmuesi që ka luajtur më
parë dhe me kombëtaren
shqiptare ripërshkroi trajektoren e
tij që në nivelet më të ulëta.  “Jam
ndoshta humbësi më i keq dhe
kjo sepse dua të arrij dhe të fitoj
diçka. U gëzuam shumë kur për-
funduam në Berlin pasi gjetëm
një fat më të mirë, me punë dhe
gjithçka. Gjetëm jetën tonë. I
dedikohem gjithçka futbollit pasi
më ndryshoi dhe më dha atë që
ëndërroja”, thotë sulmuesi. Dëm-
timet e kushtëzuan disi paraqitjen
e Besart Berishës në Gjermani,
Danimarkë dhe Angli, por sul-
muesi po përjeton momentet më
të mira në Australi. “Jam i lumtur
që tifozët më duan. kam thyer
rekorde të vendosura më parë me
golat e mi dhe shpresoj të vazhdoj
kështu. Tifozët më motivojnë të
përmirësohem çdo ndeshje”,
deklaroi ai.

Keta mposht me nokaut rivalin 
dhe shpallet kampion

Ambasada e SHBA-ve i refuzon vizën

Godelli humb botërorin
Daniel Godelli ka mbetur

përfundimisht jashtë
botërorit të peshëngritjes, që
do të zhvillohet në fundin e
këtij muaji, në Shtetet e
Bashkuara të Amerikës.
Ditën e premte sportisti ka
marrë refuzimin e dytë bren-
da pak ditësh nga Ambasada
amerikane, ku i shpjegohet

edhe arsyeja e mospajisjes
me vizë. Në këtë mënyrë
Daniel Godelli, ish-kampion
i botës për të rritur, ka hum-
bur shansin e tij për të riku-
peruar imazhin e humbur
nga botërori i shkuar, ku
pasi u shpall kampion bote,
medaljet ju hoqën pasi rezul-
toi pozitiv.

Liga e parë, java e 14

Shkëndija sipas planit,
shokohet Shkupi

Java e katërmbëdhjetë e cila u
zhvillua të dielën ka kaluar në
shenjë të humbjeve të papritura
të favoritëve si Shkupi dhe
“Akademija Pandev”. Të dyja
këto skuadra u mundën para
shikuesve të tyre nga Sileksi,
respektivisht Pobeda me
rezultatin identik 0-1. Te
Shkëndija asgjë e re. Edhe pse
me vështirësi, kuqezinjtë fituan
Rabotniçkin me 2-1, ndërsa
fitore ka arritur edhe Vardari
përballë Skopjes

Rezultatet: 
Shkëndija – Rabotnicki 2-1
Shkupi – Sileksi 0-1
Vardari – Skopje 3-0
Pelisteri – Renova 2-1
A.Pandev – Pobeda 0-1

Koha
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Shkup, 5 nëntor – Ka lindur në
Zagreb, pasi më herët familja e
tij nga Gradeci kishin migruar
në Kroaci. Pasioni për futbollin
tek ai kishte lindur qysh në
moshën e fëmijërisë, ndërsa
hapat e parë i ka bërë për të
rinjtë e skuadrës “Zelengaj” nga
Zarebi që më pas në vitin 2004
të vazhdon te klubi i njohur
“Zagreb”. Pasi e vërejtën talen-
tin e tij, drejtuesit e këtij klubi
në vitin 2008 e angazhuan në
radhët e tyre, derisa këtë ai e
shpagoi me paraqitjet fanta-
stike, ku nga 121 paraqitjet sa i
kishte për gjashtë sezone, shë-
noi 24 gola. Derisa, si rezultat i
kësaj ai u bë i njohur edhe në
Maqedoni, ku drejtuesit e
Federatës i dërguan ftesë që ti
mbroj ngjyrat e shtetit nga e
kishin prejardhjen prindërit e
tij. Edhe pse kishte luajtur për
të gjitha grupomoshat e
Kroacisë, ai vendosi të pranojë

ftesën e seleksionuesit Boshko
Gjurovski. Fjala është për sul-
muesin e djathtë Besart
Abdurahimi, futbollistin aktual
të KF Shkëndija, i cili në inter-
vistën për gazetën KOHA, rrëfen
hapat e parë të karrierës futbol-
listike, klubet ku ka luajtur dhe
përshtypjet e tija. 

KOHA: Besart ke lindur në
Kroaci, ndërsa familja jote
është nga Gradeci. A mund të
na tregosh se prej kur familja
jote ka migruar në Zagreb? 

ABDURAHIMI: Po mendoj se
diku në vitin 1980 prindërit e
mi janë vendosur në Zagreb dhe
prej atëherë jetojnë atje ku janë
përshtatur me jetën dhe kanë
krijuar gjithë kushtet për jetë.

KOHA: Karrierën futbolli-
stike e fillove pikërisht në
qytetin e lindjes Zagreb,
respektivisht për të rinjtë e
KF “Zelengaj Zagreb” dhe KF
“Lokomotiva” dhe KF

“Zagreb”. A mund të na trego-
sh për fillimet e karrierës dhe
çka të shtyri që të merresh
me këtë sport? 

ABDURAHIMI: Duke llogari-
tur futbollin si sportin numër një
në botë dhe faktin se shumica e
të rinjve merren me këtë sport
edhe unë kam nisur që në moshë
shumë të vogël. Kam pasur fat të
kem mbështetje nga familja që
më kanë dërguar në vendin e
duhur ku talenti im ka mundur
të shihet nga njerëz profesionistë
dhe kjo ka ndikuar më masë në
mënyrën si rrodhën gjërat. 

KOHA: Për të rinjtë e KF
“Zagreb” luajte katër vite që
më pas të nënshkruar kon-
tratë profesionale me këtë
ekip ku luajte plot 6-të vite.
Si erdhi deri te ajo që të nën-
shkruash me KF “Zagreb”. 

ABDURAHIMI: Ishte norma-
le që të mos mendoj shumë
para se të firmos kontratë profe-
sionale me Zagrebin, duke
marrë parasysh faktin se kalova
shkollën e futbollit në një klub
të tillë serioz, duke u dëshmuar
në secilën prej kategorive të
reja. Firma me ekipin e parë
ishte shpërblim i punës dhe
unë tani më kisha mundësinë
të provoj veten me seniorët dhe
në elitën e futbollit korat.

KOHA: Dhe doli që nuk
gabuan që drejtuesit e klubit
të angazhuan profesionalisht
pasi në 121 paraqitjet për KF
“Zagreb” arrite të shënosh 24
gola. Cilat janë arritjet tuja
gjatë gjithë kësaj kohe te
skuadra nga Zagrebi?

ABDURAHIMI: Kam luajtur
4 sezone me Zagrebin dhe në
këto 4 vite tre herë jam zgjedhur
lojtari më i mirë i klubit.
Domethënë kisha sukses
shumë të mirë individual, mirë-
po mungonte disi suksesi më i
shënuar ekipor. Jemi ndalur dy
herë në vend të katërt, një
pozitë larg Kupave të Evropës
dhe kjo ndikoi të mos ecin gjë-
rat ashtu si doja, megjithëse
personalisht ecja shumë mirë.

KOHA: Në shkurt të vitit
2014 mediat në Shqipëri të
shihnin si alternativë në sul-
min e Kombëtares së
Shqipërisë. A është kjo e vër-
tetë dhe pse nuk  u realizua
kjo? 

ABDURAHIMI: Nuk është e
vërtetë, të paktën nga ajo që di
unë! Asnjëherë askush nuk më
ka kontaktuar nga Federata e
Futbollit të Shqipërisë për të
folur për diçka të tillë. Kjo është
e vërteta e vetme!

KOHA: Mirëpo, në të
njëjtën  kohë të kërkuan edhe
nga përfaqësuesja e
Maqedonisë , me çka pranove
ftesën e tyre ndërsa më 14
maj iu përgjigje ftesës dhe
debutove në ndeshjen kundër
Kamerunit dhe Katarit. Çka
ishte vendimtare që pranove
të luash për Maqedoninë dhe
jo për Shqipërinë. 

ABDURAHIMI: E thash se
Shqipëria nuk më ka kontak-
tuar asnjëherë dhe ky nuk
mund të ishte opsion. Ndërkohë
në atë periudhë morra ftesë nga
Maqedonia, konkretisht direkt
seleksionuesi i atëhershëm
Boshko Gjurovski. Kam anali-
zuar situatën dhe në fund ven-
dosa të luaj për vendin e lindjes
së prindërve te mi.

KOHA: A je penduar që ke
zgjedhur Maqedoninë dhe jo
Shqipërinë? 

ABDURAHIMI: Nuk kam
pasur asnjëherë mundësinë të
zgjedh ndërmjet këtyre dyjave
dhe rrjedhimisht nuk ka hapë-
sirë për keqardhje.

I LUMTUR PËR
TRANSFERIMIN 
TE SHKËNDIJA
“Pasi unë doja të kthehem në Evropë dhe ndërkohë mes disa ofertave morra ftesë nga Shkëndija, ishte shumë normale të pranoj të vij në një skuadër
nga vendi për të cilin unë luaj. Mund të them se isha shumë i lumtur kur gjithë kjo u realizua dhe mund të them se kisha pritje të mëdha dhe isha shumë
i motivuar për tu dëshmuar dhe për të ndihmuar klubin të arrijë nivelet që dëshiron dhe meriton”, shprehet Abdurahimi

BESART ABDURAHIMI, FUTBOLLIST
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KOHA: Po çfarë u bë me
Kroacinë. Ata nuk kërkuan
nga ti që tu bashkohesh atyre,
duke marr parasysh se kishe
kaluar të gjitha gjeneratat si
U16, U17, U18, U19, U20 dhe
U21. 

ABDURAHIMI: Mendoj se
pak fat më ka munguar për të
rrjedhur gjërat ndryshe. Unë
kam luajtur për Kroacinë prej
gjeneratës U16 deri në U21 dhe
kur duhej të bëj atë hapin e
madh në karrierë mungoi kali-
mi në një klub më të madh që
do më mundësonte të jem
konkurrent për përfaqësuesen
më të mirë kroate. Luaja në
klub ku kishim president të
vështirë për tu kuptuar ta
themi, kishte oferta të mira për
mua por ai kërkonte shumë
para dhe kjo bëri që unë të mos
realizoja kalimin në ndonjë ekip
më të madh edhe pse nuk mun-
gonte interesimi. Kjo bëri që
shanset e mia të luaj për
Kroacinë të zvogëlohen pasi në
formacion luanin lojtarë të kla-
sit botëror që vinin nga klube të
mëdha evropiane. Ishte e qartë
se pa qenë pjesë e ndonjë klubi
të njohur dhe të madh nuk
mund të shpresoja të jem
konkurrent te Kroacia. Kur gjë-
rat shkuan kështu dihej se nuk
mund të ushqeja shumë ambi-
cie për të pasur hapësira te
Kroacia dhe duke llogaritur se
te Maqedonia do të kem shan-
sin të luaj vendosa të marr
hapin që morra.

KOHA: Sigurisht se e mban
mend ndeshjen me
Luksemburgun në tetor të
vitit 2014, kur në minutën e
92 shënove golin e fitores për
3-2. A mund të na përshkrua-
sh edhe njëherë atë moment? 

ABDURAHIMI: Patjetër se
kujtoj, është moment i veçantë
për mua. Ishte ndeshja e parë

kualifikuese si vendas, unë më
në fund kisha rastin të luaj
para familjes sime, para njerëz-
ve të mi dhe në momentin që
kam shënuar golin për fitore 3:2
në fund të ndeshjes askush nuk
ka qenë më i lumtur se unë në
atë moment. 

KOHA: Ti kthehemi kar-
rierës internacionale. Në vitin
2014 nga KF “Zagreb” u tran-
sferove në Izrael në formë të
huazimit te skuadra e Hapoel
Tel Aviv ku qëndrove një
sezon, ndërsa më pas luajte
për Llokerenin ku luajte dy
sezone, pra deri në vitin
2016. Sa ke mbetur i kënaqur
me paraqitjet tuaja në këto
klube? 

ABDURAHIMI: Ndjeja se
ishte koha për tu larguar nga
Zagrebi për të provuar ndonjë
sfidë të re, të bëj hapin e radhës
në karrierën time. Por vërtet
kisha pengesa nga klubi pasi
presidenti refuzoi shumë oferta
nga klube në Evropë, duke
kërkuar shuma të mëdha për
dëmshpërblim. Ishte shumë i
rëndë në bisedime dhe qasja e
tij bëri të humb raste shumë të
mira për transferim. Kështu u
mbyll afati kalimtar dhe si
opsion i fundit mbeti Izraeli për
të shkuar si huazim për një vit.
E pranova këtë dhe kalova një
sezon në Hapoel Tel Aviv të
Izraelit ku mendoj se ishte vit i
suksesshëm. Si pasojë erdhi
edhe ftesa nga përfaqësuesja e
Maqedonisë dhe gjërat ecën
mirë. Pas gjithë kësaj ndodhi
transferimi në Belgjikë te
Lokereni. Më në fund nuk ishte
huazim, por transferim i plotë
pasi Lokereni bleu kartonin tim
nga Zagrebi. Atje gjërat shkuan
shumë mirë, lidheshin para-
qitjet pozitive në seri edhe për
klubin edhe për Maqedoninë.
Shumë skaut filluan të më

ndjekin dhe mendoj se më ma
munguar shumë pak fat për të
përfunduar në ndonjë klub më
të madh nga ndonjë kampionat
më i fortë se ai i Belgjikës. Në
moment të keq kam pësuar lën-
dim dhe fatkeqësisht nuk u rea-
lizua asgjë nga ajo që shihej si
opsion për të ndodhur.

KOHA: Më pas pësuat një
rrënje pas nuk kishit hapësirë
te Lokereni, ku drejtuesit ju
huazuan në dy herë, fillimisht
te Astana dhe më pas te Çere-
zo Osaka. 

ABDURAHIMI: Ndërkohë që
po kaloja problemet me lëndi-
min në Lokeren ndryshuan
shumë gjëra, trajneri dhe filozo-
fia dhe projekti i ri në klub ishte
ndryshe nga ajo që doja unë dhe
meqenëse kjo situatë nuk më
pëlqente kam kërkuar vetë të
largohem nga klubi. Kjo ishte
arsyeja që fillimisht u huazova
te Astana në Kazakistan, më pas
te Osaka në Japoni. Këto ishin
dy stacionet e radhës në kar-
rierën time. Në Japoni munde-
sha dhe duhej të vazhdoj pasi
realisht kisha kushte shumë të
mira, mirëpo ndërkohë më lindi
djalë dhe për mua dukej e vësh-
tirë të qëndroj larg familjes në
një tjetër kontinent dhe mos
shoh gruan dhe djalin minimum
nga 2-3 muaj. Kjo bëri që unë të
mendoj për tu kthyer diku më
afër familjes dhe prandaj vendo-
sa të qëndroj në Evropë.

KOHA: Pasi edhe këtu nuk
gjetët hapësirë, pranuat
kërkesën e KF Shkëndija, e
cila bëri goditje të madhe
këtë vit dhe nga janari jeni
pjesë e këtij klubi. Sa jeni i
kënaqur me realizimin e këtij
transferimi si dhe paraqitjet
tuaja të deritanishme? 

ABDURAHIMI: Pasi unë
doja të kthehem në Evropë dhe
ndërkohë mes disa ofertave
morra ftesë nga Shkëndija,
ishte shumë normale të pranoj
të vij në një skuadër nga vendi
për të cilin unë luaj. Mund të
them se isha shumë i lumtur
kur gjithë kjo u realizua dhe
mund të them se kisha pritje të
mëdha dhe isha shumë i moti-
vuar për tu dëshmuar dhe për
të ndihmuar klubin të arrijë
nivelet që dëshiron dhe meriton. 

KOHA: Këtë vit jeni në
rrugë të mirë që klubit t’ia sil-
lni titullin e dytë të kampio-
nit, ndërsa jeni në garë edhe
për trofeun e Kupës së
Maqedonisë. A mendoni  se
keni kualitet dhe forcë që në
Tetovë ti sillni këto dy trofe?

ABDURAHIMI: Jo që men-
doj, por besoj fuqishëm se
mund ta bëjmë këtë. Me respekt
për gjithë skuadrat tjera, men-
doj se Shkëndija ka ekipin më

cilësorë në Ligë. E tani për tituj
ndonjëherë duhet të plotësohet
komplet mozaiku, pasi janë
shumë gjëra në pyetje. Këtë vit
duket se ecim në rrugën e
duhur dhe e vetmja që kemi
nevojë tani është të ruajmë
vazhdimësinë. Megjithëse per-
sonalisht kam bindjen se kjo
skuadër mund të rritet ende në
çdo aspekt. E jona është të
punojmë dhe besoj në fund të
kemi arsye të festojmë titujt që
padyshim i meritojnë tifozët
tanë, Tetova por edhe pronarët
e klubit. 

KOHA: Me Shkëndijën keni
nënshkruar kontratë 1.5
vjeçare. Ku e sheh veten në të
ardhmen? 

ABDURAHIMI: Po kam kon-
tratë deri në fund të këtij sezo-
ni. Te shohim, asnjëherë nuk i
dihet pasi në jetë mund të
ndodh gjithçka. Unë koncen-
trohem në punën time, tjetrën
t'ia lëmë kohës.

KOHA:  Cili është momen-
ti më i mirë që të ka ndodhur
në karrierën e deritanishme
si dhe momenti më i keq? 

ABDURAHIMI: Si moment
më të mirë do e ndaja debuti-
min me Lokerenin në Belgjikë
ku shënova që në ndeshjen e
parë për një fillim që do ta
dëshironte çdo futbollist.
Ndërkohë e shtoj këtu edhe
golin me Maqedoninë kundër
Luksemburgut për fitore 3:2,
për më shumë që i njëjti erdhi
disa sekonda nga fundi, në
minutën e 93-të. Momenti më i
keq mendoj ishte lëndimi në
Belgjikë që erdhi në momentin
më të keq të mundshëm. Dy
muaj mbeta jashtë terreneve
pikërisht në periudhën kur isha
pranë për të realizuar lëvizje të
madhe, transferimin e karrierës

sime. Ky ishte moment delikat
që më ndali disi hovin.

KOHA: Kush ka qenë mbë-
shtetësi më i madh i Besartit
në karrierën e deritanishme? 

ABDURAHIMI: Mbështetjen
më të madhe gjithmonë e kam
pasur nga bashkëshortja. Edhe
kur isha në  Izrael, Belgjikë,
Kazakistan apo Japoni,
gjithkund ishte me mua dhe më
ka mbështetur pa rezervë.
Normal edhe familja që më kanë
mbështetur prej fëmijë dhe
gjithmonë kanë qëndruar pas
meje, për çka jam shumë falën-
derues.

KOHA: Duke marr parasy-
sh se ke luajtur në Zagreb,
Izrael, Belgjik, Kazakistan
dhe Japoni si dhe tani jeni në
Maqedoni (Tetovë), cilin nga
këto shtete do ta kishe
veçuar dhe për çka? 

ABDURAHIMI: Secili nga
këto vende ka qenë i bukur në
mënyrën e vet. Kam përjetuar
përvoja të bukura, por edhe të
keqja.  Do t'i kujtoj vetëm përje-
timet e bukura, ndërsa të
këqijat do të mundohem ti har-
roj. Normal nëse duhet të veçoj
një prej gjithë këto vende
atëherë Japonia është diçka që
duhet përmendur pasi vërtet
kam kaluar bukur në gjitha
aspektet dhe nëse nuk do ishte
lindja e djalit mendoj se ende do
të isha atje. 

KOHA: Kush është në jetën
private Besarti?

ABDURAHIMI: Njeri familjar
që kohën e lirë dua ta kaloj me
të afërmit e mi, bashkëshorten
dhe djalin. Mundohem të
respektoj fenë, falem, më pëlqen
të gatuaj, të shëtis në natyrë.
S'di, këto janë gjërat që mendoj
se më karakterizojnë.
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Boksieri amerikan De-
ontaj Uilder mbron titullin
kampion bote në peshat e
rënda në kategorinë WBC
pas fitores me “KO” në
raundin e parë ndaj
kanadezit Bermane
Stiverne, përballje e zhvil-
luar në Nju Jork. Ky është
suksesi i 39-të në ring për

amerikanin, i pamposhtur
në të gjitha sfidat e tij,
duke mposhtu me “KO” të
vetmin rival që dy vite më
parë kishte rezistuar deri
në raundin e 12-të. Por
këtë herë sfida nuk pati
histori, pasi amerikanit
32-vjeçar i mjaftuan pak
minuta për të mposhtur

kanadezin 39-vjeçar, që
pësoi humbjen e tretë në
karrierë (dy prej tyre i ka
ndaj Uilder). Uilder ishte
si një bishë në ring, nuk e
toleroi rivalin për asnjë
sekondë, duke e hedhur
në tapet në fundin e raun-
dit të parë, të cilin e domi-
noi totalisht, duke lëshuar

15 grushte karshi
kanadezit dhe mos pësuar
asnjë. “Tani dua Joshua. E
gjithë bota kërkon një për-
ballje mes Joshua dhe
Uilder. Xhoshua, eja dhe
më tako vogëlush. Mjaft
më fjalë, s’ka më justi-
fikime. Cakto datën dhe
eja të përballesh me mua”,
ka thënë Uilder pas duelit,
i karikuar në maksimum
dhe mezi pret të unifikojë
titujt kampionë bote në
peshat e rënda.

Uilder mund Stiverne më nokaut në raundin e parë

Tani sfidon Xhoshuan
“Tani dua Joshua. E gjithë
bota kërkon një përballje
mes Joshua dhe Uilder.
Xhoshua, eja dhe më tako
vogëlush. Mjaft më fjalë,
s’ka më justifikime. Cakto
datën dhe eja të përballesh
me mua”, ka thënë Uilder
pas duelit

Rose Namajunas është
kampionia e re e botës në
peshën “gjel”, pas fitores
me “KO”në raundin e parë
ndaj ish-kampiones Joan-
na Jedrzejcyk, sfidë e vlef-
shme për UFC-217, zhvil-
luar në Nju Jork. Ndonëse
kampionia polake ishte fa-
vorite për ta fituar këtë
duel, teksa synonte ta
mbronte për të 6-n herë
titullin kampion bote, për-
ballë Namajunas ajo ishte
në hije. Kampionia
amerikane i dha një
grusht të majtë të
fuqishëm në fytyrë në
mesin e raundit hapës,
duke e hedhur në tapet ri-
valen polake dhe më pas e
goditi vazhdimisht në fy-
tyrë, duke detyruar gjyq-
tarin të ndalë sfidën. “Ndi-
hem sikur po shoh veten
time në një film, më duket
e pabesueshme që ia dola
mbanë. Kam qenë e qetë
gjithë këtë periudhë, jam
përgatitur fort dhe ia dola
mbanë”, tha kampionia
amerikane pas duelit.
Askush nuk e priste një
fitore kaq të shpejtë të Na-
majunas, që në vitin 2014
e pat fituar këtë titull në
inaugurimin e tij në artet
marciale mikse. Por pak
besonin se ajo do të tri-
umfonte ndaj Joanna Je-

drzejcyk, që gjithnjë
kishte treguar se ishte një
kampione e ftohtë në
kafaz. Për Jedrzejcyk kjo
është humbja e parë në
kafaz pas 14 fitoresh, një
humbje që i kushtoi
shumë, pasi humbi tit-
ullin kampion. Mdwrko-
hw,  rikthimi në kafaz i
Georges St-Pierre pas 4
vitesh pushim ka qenë
mahnitës, i jashtëzakon-
shëm, duke treguar se
edhe pse kanë kaluar
vitet ai mbetet një kampi-
on. Sportisti kanadez i
arteve marciale mikse
mposhti me “submission
teknik” Michael Bisping
në raundin e tretë, duke
i rrëmbyer titullin kampi-
on bote të peshës së
mesme. Sfida e vlefshme
për UFC-217 u zhvillua
në “Madison Square Gar-
den” të Nju Jorkut, ku
fansat e shumtë shijuan
edhe një herë madhësht-
inë e St-Pierre, që bëhet
sportisti i katërt në his-
torinë e UFC-së që shpal-
let kampion bote në dy
kategori të ndryshme.
Për kanadezin ky ishte
triumfi i 26-të në kafaz
(ka edhe dy humbje),
ndërsa për Bisping hum-
bja e tetë (ka edhe 30 fi-
tore).

Golden Stejt rikthehet
te fitorja në kampionat,
duke korrur suksesin e
shtatë sezonal, pas trium-
fit 127-108 ndaj Denver,
ndeshje e luajtur në
fushën e këtij të fundit.
Një sfidë ku për vendasit
zhgënjyen të gjithë tit-
ullarët, me Barton që real-
izoi 21 pikë (e nisi ndesh-
jen nga stoli). Për
kampionët ishte një fitore
e lehtë, me Durant që re-

alizoi 25 pikë e Karry 22
pikë e 11 asist, duke bërë
diferencën në parket.
Vazhdon të zhgënjejë
skuadra e Dallas, me
vetëm një fitore këtë se-
zon në NBA. Teksanët u
mundën edhe sot, 112-99
nga Minnesota, ndeshje e
dominuar nga vendasit, që
korrën suksesin e gjashtë.
Një ndeshje e mirë e
Towns, që realizoi 31 pikë
e 12 kërcime, mbështetur

edhe ngau Uiggins me 23
pikë, ndërsa për Dallas
mungoi një lider në par-
ket. Koha shtesë ka qenë
fatale për Çikago, që u
mund 96-90 në fushën e
tij nga Nju Orleans.
Skuadra e Bulls është një
nga zhgënjimet e këtij se-
zoni, me vetëm dy fitore
deri më tani në kampi-
onat, shumë larg pre-
tendimeve që kishte dhe
jashtë zonës së plej off-it
edhe pse është ende herët.
Holidaj me 18 pikë ishte
shënuesi më i mirë për
Çikagon në këtë sfidë,
ndërsa për Nju Orleans u
dalluan Davis me 27 pikë
e 16 kërcime si dhe
Kousins me 25 pikë e 11
kërcime. Zhgënjejnë Klip-
pers, që në fushën e tyre u
mundën 113-104 nga
Memfis, duke bërë një
ndeshje të dobët. 30 pikët
e Griffin mbetën për sta-
tistikë për kalifornianët,
ndërsa për miqtë u dallu-
an Konley (22), Gasol (21)
e Evans (20). Fiton edhe
Detroit, që mundi 108-99
Sakramento falë 24 pikëve
të Bradley.

Golden Stejt rikthehet te fitorja

Tenistja rumune Si-
mona Halep e ka mbyllur
vitin 2017 në krye të ren-
ditjes botërore, pavarë-
sisht se në turneun e
fundit të zhvilluar në Sin-
gapor u eliminua shpejt.
Renditja botërore për
femra është shumë e ng-
jeshur dhe në turnetë e
parë të 2018-ës gjithçka
mund të ndodhë. Madje
grand slemi i “Australian
Open” mund ta përmbysë
renditjen, teksa rikthehet
edhe një pretendente më
shumë, si Serena Uil-
liams. Pavarësisht kësaj,
Halep ka objektiva të

qartë për të ardhmen:
“Tani po çlodhem, pasi ka
qenë një sezon i gjatë dhe
i vështirë për mua. Kam
ende shumë ëndrra për
të realizuar, siç është ai i
fitimit të një grand sle-

mi”, tha Halep për medi-
at. Duke bërë një përm-
bledhje të asaj që ndodhi
gjatë vitit 2017, tenistja
rumune shton: “Sezoni
nuk nisi mirë, pasi kam
qenë e dëmtuar 3 muaj.

mezi luaja në fillim, por
gradualisht mora forcë e
besim dhe u riktheva më
e fortë. Më vjen keq vetëm
që humba në finalen e
“Roland Garros”. Por
gradualisht loja ime erd-
hi në rritje dhe në fund
kapa kreun, një nga ob-
jektivat e mi”, tha Halep,
që më tej shton: “Unë
nuk vendos limite dhe
shpresoj që 2018-ta të
jetë edhe më i mirë. Nuk
ndiej aspak presion, por
vetëm synoj të shkoj sa
më larg të jetë e mundur
edhe pse e di që do të jetë
më e vështirë”.

Halep e mbyll vitin si “Numri 1”

Publicitet

Namajunas e Georges,
kampione të botës
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Konfuzion i madh ka
përcjellë, në mediat dhe
në rrjetet sociale, aven-
turën e Katalonjës drejt
pavarësisë. Veçanërisht të
ngazëllyer më janë dukur
të gjithë ata që kanë hequr
paralele me pavarësinë e
Kosovës, madje që i kanë
përshëndetur indipenden-
tistët ngaqë e kanë ndier
si detyrë patriotike. Mua
nuk më duket se nga kra-
hasimi mes këtyre dy
shkëputjeve – njëra tash-
më e realizuar, tjetra në
tentativë dhe gjithsesi e
pagjasë – mund të nxirret
ndonjë përfundim me
vlerë. Në vija të trasha,
Katalonja si realitet politik
dhe kulturor njihet fare
pak mes shqiptarëve
(përtej vizitave turistike në
Barcelonë) dhe kjo e kom-
prometon edhe më gatish-
mërinë tonë për të
mbështetur përpjekjet e
tanishme për pavarësi.
Edhe pse, le ta themi,
askujt nuk i bëhet vonë se
ç’mendojnë shqiptarët, të
ditur e të paditur, për këtë
punë. Përveç ndoshta
neve vetë, që nuk njohim
shumëçka nga Europa,
dasitë e saj dhe prirjet
edhe njësuese edhe
qendërikëse dhe motivet
historike dhe kulturore të

lëvizjeve politike. Prandaj
u habita kur lexova një
shënim për këtë çështje të
autorit Luan Rama
(shkrimtarit jo politikanit,
po të gjykosh nga fo-
tografia), të cilin
përndryshe e ndjek prej
kohësh dhe ia vlerësoj
kontributet me vlerë në
lëmin kulturor. Sepse, me
sa lexoj sot, Luan Rama
paska shkruar që “Histo-
ria e Katalonjës nuk është
si historia e Kosovës. Kat-
alonjasit janë si spanjol-
lët e tjerë të Spanjës, i
njëjti popull me të njëjtën
gjuhë, histori, fe, kulture”.

Çfarë nuk më duket e
saktë. Sepse katalanët
(unë do t’i quaja kështu, jo
“katalonjas”) mund të
ndajnë shumë gjëra me
qytetarët e tjerë të Span-
jës, por me siguri jo
gjuhën, dhe historinë
vetëm pjesërisht. Sa për
gjuhën katalane – kata-
lanishten – kjo jo vetëm
është gjuhë e ndryshme
nga spanjishtja (castel-
lano), por edhe nuk ka
“rrjedhur” prej saj;

përkundrazi, vijon pa
ndërprerje latinishten vul-
gare të lashtësisë njëlloj si
simotrat gjuhë romane
dhe, nga pikëpamja kra-
hasimtare, afëritë më të
mëdha i ka me oksitan-
ishten, që flitet në Francën
e jugut dhe njihet edhe me
emrin Languedoc. Sot
katalanishtja flitet e
shkruhet jo vetëm në Kat-
alonjë, por edhe në zonat
përreth, si në Valencia dhe
në ishujt Baleare. Edhe
pse është dokumentuar
shumë herët me shkrim,
ajo e ka vuajtur trysninë e
kastilianishtes (spanjisht-
es) dhe vetëm relativisht
vonë i ka fituar të drejtat e
plota, si gjuhë zyrtare e
Katalonjës. Për shkaqe
politike, ekonomike dhe
demografike, ata që identi-
fikohen si katalanë janë
zakonisht dy-gjuhësh, dhe
flasin e shkruajnë lirisht
edhe spanjishten e
Madridit (kastilianishten).

Ky argument nuk
është vendimtar, sepse
nuk mjafton të flasësh një
gjuhë tjetër nga ajo zyr-
tarja e shtetit “mëmë”, për
të pretenduar pavarësinë:
pa u larguar nga Spanja,
mjaft të kujtojmë galician-
ishten (galego), e cila flitet
nga rreth 4 milion frymë
në komunitetin autonom
të Galicisë dhe që historik-
isht e ka nisur jetën si di-
alekt i portugalishtes;
përndryshe, edhe oksitan-
ishten në Francë, ose
gjuhën sarde, në Sarden-
jë; madje kjo e fundit,
gjithë duke qenë gjuhë ro-
mane e pavarur, mendo-
het se ka mbetur më e

afërt me latinishten
“mëmë” se të tjerat motra.
Në çdo rast, kastilianët
dhe katalanët nuk e mar-
rin vesh njëri-tjetrin, nëse
flasin (ose shkruajnë) se-
cila palë në gjuhën e vet
amtare; kjo të paktën
teorikisht, sepse
përndryshe çdo katalan
është i detyruar deri edhe
me kushtetutë që ta njohë
spanjishten e Madridit –
por jo e kundërta.

Shkruan Rama:
“Atëherë, si gjysma e kat-
alonjasve dhe shumë
krahina mund të shpall-
nin “Republikat” e tyre
nga gjysma e bretonëve e
deri tek gjysma e mirdi-
tasve me përvojë në këto
shpallje republikash, dhe
atëherë, ne europianët e
tjerë, do të humbnim në
labirinthet e kësaj Europe
të përçarë me një mori
emblemash e flamujsh”.
Në fakt, problemi ndoshta
duhet shtruar ndryshe: a
është Spanja doemos
“shtet komb”, apo jo?[1] A
duhet identifikuar iden-
titeti i nënshtetasit të
Spanjës me identitetin et-
nik kastilian? Fakti që
edhe Katalonja edhe Gali-
cia janë njohur si entitete
autonome, nga Madridi,
tregon se është normale
që të jesh edhe qytetar i
Spanjës edhe katalan (ose,
gjithsesi, jo kastilian),
edhe pse një katalan nuk
mund të pretendojë që ta
përdorë lirisht dhe aq më
pak ekskluzivisht gjuhën e
vet jashtë Katalonjës.
Përndryshe, Katalonja
është ndoshta krahina e
Spanjës ku jetohet më

mirë, në çdo pikëpamje
(edhe pse rajoni i Madrid-
it ka të ardhura më të lar-
ta për frymë); çfarë do ta
shfuqizonte menjëherë
çdo krahasim me gjendjen
e Kosovës në Jugosllavi
(ose si krahinë të Serbisë).
Siç e kanë vërejtur të tjerë
tashmë, ngjashmëritë më
shumë duhen kërkuar me
lëvizjet autonomiste në
Italinë e Veriut – meqë në
të dy herët bëhet fjalë për
një revoltë “taksapague-
sish”. Edhe katalanët,
edhe shumë italianë në
Lombardi, në Veneto dhe
gjetiu në veri, nuk e
shohin me vend që të ard-
hurat e përftuara prej tyre
të përdoren, nga qeveritë
qendrore, për të kompen-
suar prapambetjen ose
“parazitizmin” e zonave
më të prapambetura.
Sikurse e provon shem-
bulli i Italisë, gjuha në
këtë rast as që vjen në
vështrim si argument. 

Sërish Luan Rama:
Korifejtë e hershëm të
Spanjës së El Grekos dhe
Gojas, do të ngriheshin
nga varret prej zhurmës
së këtyre thirrjeve “fitim-
tarësh”. Pak e çuditshme
që të përmendet, në këtë
kontekst, El Greco-ja, një
artist me prejardhje greke
(Doménikos Theotokópou-
los, nga Kreta, e që shpesh
i nënshkruante pikturat e
veta duke e shkruar emrin
e vet greqisht), që pat
studiuar në Venezia me
Ticianin, para se të ven-
dosej në Spanjë; ose një
provë – do të thoja
elokuente – që arti i madh
gjithnjë përfiton nga kon-

taktet ndërkulturore. Në
bibliotekën e tij gjeje
veprat e autorëve më të
mëdhenj të Greqisë
klasike dhe të Romës,
përveç poezive të Pe-
trarkës, epikës së Arios-
tos dhe traktate të
arkitekturës nga autorët
kryesorë të Rilindjes. Nuk
më rezulton të ketë pasur
gjësendi mirëfilli “kombë-
tariste” spanjolle, në
veprën e tij; sikurse nuk
më rezulton që të ketë
qenë uniteti kombëtar i
Spanjës, që t’ia ketë
mundësuar El Greco-s
krijimtarinë. Thjesht, e
kam vështirë ta besoj që
ky shkrim të ketë ardhur
nga ai Luan Rama që
njoh. 

Përndryshe, them se
gjithkush ka të drejtë të
ketë një opinion për çfarë
ndodh në botë; por për
çështje të ndërlikuara, si
kjo e Katalonjës, opinion-
it duhet t’i paraprijë njoh-
ja me problemin,
rrethanat historike dhe
politike dhe aspektet
thjesht konstitucionale të
tij; çfarë nuk mund të
kompensohet nga zelli pa-
triotik dhe efektet anësore
të pavarësisë së Kosovës.
Në parim, çdo komunitet
ka të drejtë të kërkojë
vetëvendosje; por krijimi i
shteteve të reja kam frikë
se nuk mund të redukto-
het në një çështje të së
drejtave të njeriut. Dhe
gjithsesi, që mos harroj
tani në fund, katalanisht-
ja është gjuhë e ndryshme
nga kastilianishtja (ose ajo
që e quajmë spanjishte). 

(shekulli)

Mentor TAHIRI

Të gjitha ideologjitë
gjejnë një taban të përso-
sur për lindjen e tyre në
kriza. Këto kriza mund të
jenë jo thjeshtë politike
apo ekonomike, por
gjithashtu mund të jenë
kriza të boshllëkut të
vlerave të përgjithshme të
një shoqërie. Ideologjia e
komunizmit lindi si kri-
tikë ndaj industrializmit
të hovshëm në botën
perëndimore, si dhe u
paraqit si një gërshetim
jo vetëm i mendimeve filo-
zofike të gjysmës së
shekullit 19-të, por
gjithashtu edhe të filo-
zofëve si Platoni dhe
Thomas More, gjithnjë
duke i interpretuar
mendimet e këtyre filo-
zofëve sipas një procesi
selektiv në përputhje me

nevojat e ideologjisë së re.
Në kuadër të filtrave të
këtij procesi selektiv hyri
edhe “Utopia” e More.

Qysh me botimin e
“Manifestit të Partisë Ko-
muniste” me 1848 nga
Karl Marx dhe Friedrich
Engels, filluan të vepro-
jnë edhe celulat e para
komuniste, kurse 70 vite
pas “Manifestit”, Rusia do
të jetë shteti i parë ku ko-
munistët do të marrin
pushtetin dhe do të ven-
dosin diktaturën njëparti-
ake. Por ajo që duhet
thënë nga këndvështrimi

politologjik, është se ko-
munizmi që nga atëherë
nuk arriti të shtrihet si
një rend shoqëror, por
këtë e arriti vetëm social-
izmi si një fazë kalimtare
e ideologjisë së konceptu-
ar nga Marx dhe Engels.
Komunizmi gjithashtu
morri edhe forma të tjera;
ai në njëfarë mënyre u ru-
sizua apo u sllavizua,
duke u bërë kështu edhe
bartës i politikave
pansllaviste. Mu për këtë
në pjesën më të madhe të
Evropës, rrëzimi i komu-
nizmit u kuptua edhe si
çlirimi i vendit nga
Bashkimi Sovjetik. Ko-
munizmi, që nga fillimi
apriori ka përjashtuar
funksionimin politik në
kudër të një shoqërie plu-
raliste. Por ky trajtim mo-
hues ndaj pluralizmit
kishte dalë që moti nga
binaret e politikes dhe
nuk kishte të bënte vetëm
me të. Ai manifestohej
kundër çdo mendimi
ndryshe, kurse nuk
kishte asnjë tolerancë
karshi ushtrimit të re-
ligjionit si në rastin e
Kinës apo edhe të
Shqipërisë e cila madje

zyrtarisht e ndaloi fenë.
Komunizmi luftonte edhe
liritë artistike dhe kush-
timisht ta quajmë kishte
“specialitet” të tij terrorin
ndaj shkrimtarëve.

Me këto elemente si
dhe me ngritjen e kultit të
individit, pushtetet ko-
muniste jo vetëm që u
bënë represive, por
ushtruan terror ndaj pop-
ullsisë siç mund të
thuhet në rastin Evropës
Lindore, apo edhe deri te
gjenocidi për të cilin
mund të thuhet në rastin
e pushtetit të Kmerëve të
kuq në Kamboxha. Në
relacion me komunizmin,
bota shqiptare përjetoi
mbase tragjedinë më
moderne historike, duke
u përfshirë në të pa ven-
dosur për këtë vetë shqip-
tarët andej apo këndej
kufiri. Vetë Partia Komu-
niste Shqiptare (më vonë
Partia e Punës) funksion-
alisht i bëri ditët e saj të
para si një degë e Partisë
Komuniste Jugosllave.
Jugosllavët kështu im-
portuan një ideologji e
cila për gjysmë shekulli
do të shndërrohet në dik-
taturën e cila do t’u zë

frymën shqiptarëve. Mad-
je ky komunizëm do të
pretendojë se është kom-
bëtar, por kjo do të ndod-
hë vetëm pasi nomen-
klaturës së diktaturës në
Shqipëri nuk i mbetet më
asnjë derë hapur, duke
prishur për motive të
“pastërtisë ideologjike”
një nga një të gjitha
aleancat me pjesën tjetër
të botës komuniste.

Paradoksale, por viset
shqiptare të cilat u përf-
shinë në kuadër të Shtetit
të pavarur shqiptar, do të
njohin një nga format më
të egra të ushtrimit të
dhunës dhe terrorit
shtetëror në emër të ko-
munizmit. Rasti i
Shqipërisë është shumë
eklatant në këtë drejtim,
ngase duke qenë i izoluar
nga bota, pushteti komu-
nist që po ndjehej i
rrezikuar, u kaplua nga
një lloj paranoje e cila
merrte përpara jo vetëm
çdo njeri që mendonte
ndryshe, por edhe në
mënyrë preventive seg-
mente të tëra të
shoqërisë, gjë që shfaqet
me internime të familjeve
të tëra. Në krijimin e këtij

ambienti mjaft të ashpër
për njeriun, fatale ishte
kultivimi i kultit të Stalin-
it. Për shumë familje
shqiptare kampet e in-
ternimit ishin ekuivalenti
i gulagëve sovjetikë nëpër
Siberi. Intelektualët më të
mirë shqiptarë të kohës,
takonin njëri-tjetrin nëpër
burgje dhe atje shfrytëzo-
heshin sipas modelit më
herët të aplikuar të Stal-
init, si robër pune. Të
jesh komunist u bë njësi
matëse për patriotizmin,
andaj, ai që nuk ishte ko-
munist, ishte më pak
shqiptar dhe njeri. Stalin-
izmi shqiptar u bë kështu
veç tjerash edhe sinonim
i një lloj skllavërie të le-
galizuar dhe të mbrojtur
me ligjet e pushtetit të
asaj kohe. Pasojat janë
evidente edhe sot. Duke
mos njohur një “Nurem-
berg”, komunizmi shqip-
tar jo që u dënua ndon-
jëherë, por qarqe që i
ngrejnë dolli Enver Hox-
hës, sot kanë dalë nga
gjysmë-ilegaliteti politik
dhe ndjehen plotësisht të
r e h a b i l i t u -
ar.(tesheshi.com)

Katalonja, e parë nga dritarja
Sot katalanishtja flitet e
shkruhet jo vetëm në
Katalonjë, por edhe në
zonat përreth, si në
Valencia dhe në ishujt
Baleare. Edhe pse është
dokumentuar shumë herët
me shkrim, ajo e ka vuajtur
trysninë e kastilianishtes

Mbi komunizmin si rrugëtim utopik
Viset shqiptare të cilat u
përfshinë në kuadër të
Shtetit të pavarur shqiptar,
do të njohin një nga format
më të egra të ushtrimit të
dhunës dhe terrorit
shtetëror në emër të
komunizmit. Rasti i
Shqipërisë është shumë
eklatant në këtë drejtim



16
Koha
E HËNË
6 NËNTOR |2017| Rajon

“Ata kidnapojnë të afërmit e moshuar të bandave rivale dhe i shfrytëzojnë ata për të
zhvatur para, drogë apo territor. Kjo po i shkakton një kokëdhembje të madhe policisë
britanike”, ka thënë Holloway

Katër shqiptarë të
Kosovës, tre prej tyre me
nënshtetësi zvicerane dhe
një me nënshtetësi koso-
vare po gjykohen nga
Gjykata Penale e Olten
Gösgen. Ata akuzohen se
i kanë vënë zjarrin qëllim-
isht dhe me marrëveshje
banesës së kosovares me
emrin e koduar “Rilinda
O”. Sipas Fondit të Sig-
urimit të banesave të Solo-
turnit, dëmi i shkaktuar
nga djegia kishte qenë në
mes të 50 dhe 100 mijë
frangave, shkruan aar-

gauerzeitung.ch. Në pro-
cesin e filluar të enjten,
synohet të zbulohet se
kush ka qenë porositësi i
zjarrvënies dhe kush e ka
vënë zjarrin. Të katër të
përmendurit akuzohen
për të dyja, transmeton al-
binfo.ch. Veç kësaj dy nga
burrat dhe gruaja
dyshohen edhe për vepra
të tjera si mashtrim, ten-
tim mashtrimi, shkelje të
rregullave në komunika-
cion dhe shkelje të ligjit
mbi të huajt. Rrjedha e
ngjarjes sipas prokurorisë

është dukur kështu: Rilin-
da banonte në banesën të
cilës “duhej” t`i vihej zjar-
ri. Partneri i saj i atëher-
shëm, Indrit G. bashkë me
të njohurin tjetër Murat A.
po kërkonin dikë që do të
ishte i gatshëm të ndizte
banesën e gruas.  Ata së
bashku e kanë pyetur
Besim H. nëse ai njihte
dikë që mund ta bënte
këtë veprim. Pastaj Indri-
ti ia jep Besimit një çelës
të banesës, me të cilin
Besimi hyn më 4 mars në
banesë dhe i vë zjarrin

asaj. Për këtë “punë”, ai
do të ketë marrë 6000
franga nga Indriti. Rilinda
pastaj i ka deklaruar sig-
urimit se në banesën e
djegur ka pasur stoli ari
që vlenin 11 mijë franga
bashkë me 6000 franga
në bankënota, përcjell al-
binfo.ch. 

Por ndërkohë ishte
konstatuar se kjo nuk
qëndronte kështu që sig-
urimi nuk ka paguar as-
gjë. Ajo që ka bërë për-
shtypje gjatë gjykimit
është se 3 nga 4 të

akuzuarit përveç që nuk
kanë pranuar veprën, nuk
kanë pranuar të përgjig-
jen për asgjë që janë
pyetur. Vetëm Besim H.
është treguar më i vull-
netshëm për të folur, por
edhe ai e ka hedhur
poshtë akuzën. Sipas tij,
ai, propozimin e Indritit
dhe Muratit për zjarrvënie
e kishte refuzuar.

Prokurori kërkon për In-
dritin 7, për Muratin 4.5,
për Rilindën, 6 dhe për
Besimin, 8 vjet heqje lirie,
gjithsej 25 vjet e 6 muaj.
Nga ana tjetër, mbrojtësit
e tyre kanë kërkuar lirim
si të pafajshëm, për
mungesë provash, trans-
meton albinfo.ch. Vendimi
gjyqësor do të shpallet pas
dy javësh.

Mashtrimet me sigurimet, kapen shqiptarët
që i vënin zjarrin shtëpive të tyre në Zvicër

Ministri i Jashtëm i
Serbisë Ivica Daçiç
kërkon një konferencë
ndërkombëtare, për të
zgjidhur problemin e Ko-
sovës. Pas përpjekjeve të
Katalonjës për pavarësi,
Serbia po kërkon një
zgjidhje të re për ish-
krahinën e saj, Kosovën.
"Nëse Spanja mund të
luftojë për konceptin e
saj për Katalonjën,
atëherë edhe ne serbët
mund të luftojmë për
vendin tonë", citon gazeta
qeveritare "Novosti" në
numrin e së shtunës në
Beograd, ministrin e Ja-
shtëm Ivica Daçiç. Sikur-
se njofton më tej agjencia
gjermane e lajmeve, DPA,
duke iu referuar kësaj ga-

zete, Daçiç kërkon një
konferencë ndërkombëta-
re, në të cilën të zgjidhet
problemi i Kosovës që
vazhdon prej dekadash.
Kosova e banuar nga
shumicë shqiptare para
gati dhjetë vetash shpalli
pavarësinë nga Serbia.
Deri tani pavarësia e Ko-
sovës është njohur nga
110 shtete në bazë të së
drejtës ndërkombëtare.
Serbia nuk do ta pranojë
këtë dhe kërkon ta spra-
psë këtë pavarësi. Sido-
qoftë mes Beogradit e Pri-
shtinës prej vitesh
zhvillohet dialogu me
ndërmjetësimin e BE-së
për normalizimin e
marrëdhënieve midis dy
vendeve.

Prostitutat nga Serbia
e Kroacia po rrëzojnë
çmimet e shërbimeve
seksuale në lagjet e kuqe
të Liverpoolit , sepse ato
janë të gatshme të puno-
jnë për më pak para për
ç’shkak vajzat vendore
po kanë gjithnjë e më
pak punë, shkruan “Liv-
erpool ech”. Gazetarët e
BBC3 kanë filluar të hu-
lumtojnë për ç’arsye
prostitutat kanë ulur
çmimin për shërbimin
seksual , madje në 4
funte, që është në

mënyrë drastike shumë
më pak. Jack,
bashkëbanues i njërës
nga punëtoret seksuale
me të cilin kanë bised-
uar gazetarët, thotë se
rënia e çmimit ka ndod-
hur për shkak të vajzave
nga Serbia e Kroacia.
“Këto vajza janë më të
bukura, vijnë nga Evropa
Juglindore, Serbia e
Kroacia...Ofrojnë seks
për më pak para sepse
jeta në vendet e tyre
është më e lirë se sa
këtu”, sqaron Jack.

E frymëzuar prej
Katalonjës, Serbia
kërkon konferencë 

për Kosovën

Revoltohen prostitutat
në Britani: Serbet po 

na e marrin punën

Kriminelë të pashpirt
shqiptarë që operojnë në
Britani po kidnapojnë të
afërm të moshuar të ri-
valëve gangsterë, taktikë
kjo që po quhet “haraç me
të moshuar”. Policia në
ishull ka zbuluar se ban-
dat i targetojnë prindërit e
madhe edhe gjyshërit të
familjeve tjera të krimit të
organizuar, i mbajnë peng
dhe kërkojnë para, drogë
apo territor në këmbim të
lirimit të tyre të sigurt.
“The Mail On Sunday” ra-
porton se lordët e krimit
nga Shqipëria janë shumë
të dhunshëm dhe të
pamëshirshëm sa që kanë
uzurpuar bandat që tradi-
cionalisht janë marrë me
drogë në pjesën më të
madhe të Anglisë, dhe
tani po dërgojnë shuma të
mëdha parash në shtëpi
të fshehura nëpër vetura.
Sipas të dhënave të fundit
del se në Britani jetojnë
32 mijë shqiptarë të Sh-
qipërisë por një numër i
madh i tyre, 572, janë në
burg - pothuajse një në
50. Detajet e këtyre ban-
dave u janë zbuluar she-
fave të policisë gjatë një
konference në Londër

javën e kaluar. Kathryn
Holloway, komisionere e
Policisë dhe Krimit në
Bedfordshire, ka thënë
për “”The Mail on Sunday”
se s’mund ta merrni me
mend se sa të pamëshir-
shëm janë. 

"Disa prej bandave
tradicionale janë shkrirë,
janë përballur me brutali-
tetin e fortë të shqiptarë-
ve. Këto janë pa dyshim
bandat më të pamëshir-
shme që Britania ka parë
ndonjëherë. Janë të për-
gatitur të kidnapojnë ri-
valët për borxhe prej
vetëm 200 funtesh”. “Ata
kidnapojnë të afërmit e
moshuar të bandave riva-
le dhe i shfrytëzojnë ata
për të zhvatur para, drogë
apo territor. Kjo po i

shkakton një
kokëdhembje të madhe
policisë britanike”, ka
thënë ajo. Ajo theksoi se
kjo praktikë po njihet si
“haraç me të moshuar”.
Holloway po ashtu tregoi
se si policia ka zbuluar se
gangsterët shqiptarë po
lëvizin ‘shuma të mëdha
parash’ jashtë Britanisë
në vetura të përshtatura
enkas për këtë punë.
Gjatë këtij viti, Vladimir
Cahani dhe bashkë-
shortja e tij janë kapur
duke kontrabanduar
130,000 euro përmes Tu-
nelit të Kanalit në veturën
e tyre. Kur qentë Kufitarë
të trajnuar për nuhatje
kontrolluan veturën e tyre
Audi në terminalin në
Folkestone, ata gjetën pa-

ratë të fshehura brenda
tabelës së instrumenteve.
E Agjencia Kombëtare
kundër Krimit (NCA) këtë
vit paralajmëroi: “Grupet
shqiptare të krimit kanë
shtrirë ndikim të madh
brenda krimit të organi-
zuar në Britani”, transme-
ton Koha.net. Ata qën-
drojnë prapa furnizimit
kryesor të kokainës në
vend dhe janë po ashtu të
përfshirë në trafikim me
njerëz dhe prostitucion.
NCA ka kryer 400 opera-
cione kundër aktiviteteve
të tyre vetëm vitin e ka-
luar, duke pasur në cak
auto-larjet e tyre, sallonet
e bukurisë dhe shtëpitë
publike ku i detyrojnë ba-
shkëqytetaret e tyre pa
mbështetje të punojnë.

Bandat shqiptare, 
më të pamëshirshmet 

në historinë e Britanisë

"Disa prej bandave
tradicionale janë shkrirë,
janë përballur me
brutalitetin e fortë të
shqiptarëve. Këto janë pa
dyshim bandat më të
pamëshirshme që Britania
ka parë ndonjëherë. Janë të
përgatitur të kidnapojnë
rivalët për borxhe prej
vetëm 200 funtesh”, ka
thënë Kathryn Holloway,
komisionere e Policisë dhe
Krimit në Bedfordshire

Një vit pas vdekjes së
Astrit Deharit vazhdojnë të
mbeten dilema dhe
paqartësi, hetimi është
para përfundimit dhe një
super-ekspertizë pritet të
nisë. Pikërisht në ditën kur
Qeveria e Kosovës kishte
çuar në Kuvend mar-
rëveshjen për demarka-
cionin me Malin e Zi, ob-
jekti më i rëndësishëm në

Republikën e Kosovës u
godit me antitank. Lidhur
me këtë sulm, pa kaluar
një muaj, Policia e Kosovës
arrestoi si të dyshuar 6 ak-
tivistë të Lëvizjes Vetëven-
dosje. Saktësisht, një vit
më pas, marrëveshja e de-
markacionit nuk ka kalu-
ar ende, 1 person është
liruar nga dyshimi për kry-
erjen e sulmit, katër të

tjerë po gjykohen, ndërsa
Astrit Dehari nuk do të
dëgjojë kurrë epilogun e
gjykimit për të cilin u ar-
restua dhe u dërgua në
paraburgim nga ku doli i
pajetë. Një vit më pas,
rrethanat në të cilat vdiq
Astrit Dehari vazhdojnë të
mbeten të rrethuara me
mister, hetimet për vdek-
jen e tij nuk kanë çuar

askund, edhe pse
prokuroria nxori versionin
sipas të cilit Astrit Dehari
i mori jetën vetes. Familja
e Astritit dhe subjekti që ai
i takonte - Lëvizja
Vetëvendosje, ngritën
shumë pikëpyetje për het-
imin dhe drejtuan gishtin
drejt pushtetit, duke e
quajtur madje këtë vdekje
si vrasje.

Vazhdojnë misteret e vdekjes së Astrit Deharit
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Sipas dokumenteve gjyqësore të liruara për publik këtë javë, George Papadopoulos, ish-
këshilltar për politikë të jashtme i fushatës së presidentit, Donald Trump, tha se ishte në
kontakt me zyrtarë rusë

Skandali i ngacmimeve
seksuale ndaj grave, i cili
shpërtheu në SHBA pas
rastit “Weinstein”, duket
se ka vijuar edhe në
Francë. Pas aktoreve,
mjekeve, policeve dhe
konsulentëve financiare,
tani radhën e kanë pasur
eksponente të ndryshme
të Frontit Nacional. Sipas
gazetës “Le Monde”, “gra
të ndryshme akuzojnë se
në mënyrë të përsëritur,
kanë qenë viktimë e agre-
sioneve, ngacmimeve apo
kërcënimeve nga ana e
anëtarëve të partisë së ek-

stremit të djathtë”.
Drejtuesit e partisë, që
drejtohet nga Marine Le
Pen, nuk kanë asnjë reag-
im për momentin. Gazeta
franceze shkruan për një
ngjarje të 29 korrikut
2016, kur është gjetur një
plumb 9 mm në kutinë
postare të një zyre të par-
tisë në selinë e Këshillit
Rajonal. Tre ditë më parë,
prifti Jacqes Hamel ishte
vrarë në një sulm xhi-
hadist dhe gjetja e plumbit
alarmoi policinë dhe vetë
Ministrinë e Brendshme.
Asokohe, u zbulua se ajo

që kishte gjetur plumbin
ishte një bashkëpunëtore
historike e Frontit Na-
cional në ditën e saj të
fundit të punës. Gruaja, e
cila kërkoi t’i ruhej anoni-
mati, tregoi për “Le
Monde” se ishte Alex
Loustau, këshilltar rajon-
al i partisë dhe mik i
ngushtë i lideres Marine
Le Pen, ai që e kishte dër-
guar plumbin si një kër-
cënim pas muajsh pre-
sione dhe përplasje. Prej
disa kohësh gruaja e
kishte fshehur plumbin në
sirtarin e zyrës së saj, pa

ditur se çfarë të bënte.
Loustau ka përgënjeshtru-
ar, ndërsa Wallerand de
Saint-Just, kreu i Grupit
Parlamentar në Parla-
ment, ka pranuar se e ku-
jton atë ditë të ndërhyrjes
së policisë, por se nuk
kishte dijeni mbi fundin e
historisë. Loustau është
një njeri i besuar i Marine
Le Pen. Por nuk është
rasti i fundit që ngjarje të
tilla kanë ndodhur në rad-
hët e partisë opozitare
franceze. Një këshilltare e
FN, Aurelie Vournet, ka
denoncuar ish-të

dashurin, se e kishte
rrahur pikërisht pas një
mbledhjeje të partisë.
Vournet e kishte denon-

cuar episodin edhe te Le
Pen, e cila e kishte
këshilluar t’i drejtohej
drejtësisë.

Ngacmimet seksuale, gratë e Frontit denoncojnë burrat e partisë

U vodhën
miliona

dollarë në
luftën kundër

Ebolës

Kryqi i Kuq konfirmoi se 6
milionë dollarë që planifiko-
heshin të përdoren në luftën
kundër epidemisë së Ebolas në
Afrikën Perëndimore, janë
vjedhur me mashtrime dhe ko-
rrupsion. Në një deklaratë nga
Federata Ndërkombëtare e
Kryqit të Kuq (IFRC) thuhet se
janë verifikuar rezultatet e het-
imeve të brendshme të pub-
likuara më 20 tetor. Sipas het-
imeve të brendshme të IFRC-së
lidhur me 124 milionë dollarët
të cilët parashikoheshin të për-
doren në luftën sëmundjes së
Ebolas e cila shkaktoi vdekjen
e më shumë se 11 mijë per-
sonave në periudhën 2014-
2016 në Sierra Leone, Liberi
dhe Guine, 2.13 milionë dol-
larë janë vjedhur me
mashtrime dhe korrupsion nga
personeli i Kryqit të Kuq dhe
nga punonjësit e një banke në
Sierra Leone. 

Mashtrimet e kryera nëpër-
mjet “çmimeve të fryera të pro-
dukteve të ndihmës, listës së
pagave dhe pagesës së vullne-
tarëve” kanë kushtuar 2.7 mil-
ionë dollarë kurse në korrup-
sionet e kryera në shërbimet
doganore në Guine janë vjed-
hur të paktën 1.17 milionë dol-
larë. Dy hetime tjera lidhur me
korrupsionet ende janë duke
vazhduar. Kryetari i delega-
cionit të IFRC-së në Sierra
Leone, Paul Jenkins tha se
IFRC do të vazhdojë mbikëqyr-
jen e fondeve të dhëna në këtë
rajon. Zv/sekretari i
Përgjithshëm i Kryqit të Kuq,
Dr. Jemilah Mahmood tha se
nuk duhet të anashkalohen
përpjekjet e mijëra vullnetarëve
dhe të punonjësve në luftën
kundër Ebolas për shkak të
këtyre korrupsioneve. Ai tha se
do të bëjnë gjithçka që është e
mundur për rikthimin e këtyre
fondeve.

Sipas dokumenteve gjyqë-
sore të liruara për publik këtë
javë, George Papadopoulos, ish-
këshilltar për politikë të jasht-
me i fushatës së presidentit,
Donald Trump, tha se ishte në
kontakt me zyrtarë rusë dhe i
ishte thënë gjatë fushatës se
Moska ka “gjëra të pista” për
kandidaten demokrate për pre-
sidente, Hillary Clinton, dhe
“mijëra imejla të saj”. Këto
dokumente të ndërlidhura me
pranimin e fajësisë së zotit Pa-
padopoulos, që është pranimi i
parë i fajësisë i dalur nga heti-
mi i këshilltarit special ame-
rikan, Robert Mueller, për për-
zierjen e dyshuar të Rusisë në
zgjedhjet presidenciale ame-
rikane të vitit të kaluar dhe për
marrëveshjen e fshehtë poten-
ciale nga ana e ndihmësve të
Trumpit, nuk i paraqesin emrat
e kontakteve të Papadopoulosit.
Por, identiteti i dy individëve të
këtillë duket se janë konfirmuar
– një person i përshkruar në
dokumentet e gjykatës si “pro-
fesor” dhe një tjetër si “lidhje”
me Ministrinë e Jashtme të Ru-
sisë. Emri i një femre, për të
cilën Papadopoulos fillimisht
kishte menduar se ishte mbesa
e presidentit të Rusisë, Vladimir
Putin, megjithatë mbetet e pa-
qartë. Më 5 tetor, George Papa-
dopoulos e ka nënshkruar dek-
laratën e pranimit të fajësisë. Ai
ishte arrestuar më 4 korrik
lidhur me akuza se i ka gënjyer
agjentët e FBI-së. Pra kush
ishin individët kryesorë me
lidhje me Rusinë?

“PROFESORI”

Sipas dokumenteve gjyqë-
sore, Papadopoulos e ka takuar
këtë person së paku tri herë
dhe kishte pasur kontakt me
imejl me këtë person për disa
muaj. Takimi i tyre i parë në
Itali, ka ndodhur në mars të vi-
tit 2016, pasi Papadopoulos ki-
shte mësuar se do t’i bashkohej
ekipit të fushatës së Trumpit si
këshilltar për politikë të jasht-
me. “Profesori ka pretenduar se
ka lidhje substanciale me zyr-

tarë qeveritarë rusë” dhe se Pa-
padopoulos ka besuar se ai
“mund ta shtojë rëndësinë e tij
si këshilltar për politikë të ja-
shtme në fushatë”, thonë doku-
mentet. Papadopoulos ka thënë
në pranimin e fajësisë se “pro-
fesori” i ka thënë atij në një
takim në Londër, në fund të
prillit të vitit 2016, se ai aktua-
lisht ishte kthyer nga Moska
dhe kishte mësuar se Rusia ki-
shte “gjëra të pista” për Hillary
Clintonin në “formë të mijëra
imejlave”. Një numër i mediave
perëndimore kanë konkluduar
nga këto informacione, se per-
soni i përmendur është profesor
Joseph Mifsud, shtetas i Maltës
dhe “drejtor nderi” i Akademisë
Diplomatike në Londër. Zoti Mi-
sfud ka konfirmuar për The
Daily Telegraph se ai është pro-
fesori me seli në Londër, që
është përshkruar në dokumen-
tet gjyqësore në Shtetet e Ba-
shkuara, por i ka hedhur po-
shtë pohimet se ka bërë gjëra të
gabueshme. “E kam
ndërgjegjen e pastër”, e ka ci-
tuar atë gazeta britanike.

“MBESA E PUTINIT”

Identiteti i kësaj femre mbe-
tet i paqartë. Në dokumentet e
gjykatës, ajo është identifikuar
si “shtetase ruse”. Papadopou-
los tha se ishte paraqitur te kjo
femër më 24 mars të vitit 2016,
në takimin së bashku me “pro-
fesorin” e përmendur. Amerika-
ni Papadopoulos, fillimisht ki-
shte besuar se ajo ishte “mbesa

e Putinit”, megjithqë kjo doli se
ishte e rrejshme. Pas këtij taki-
mi, Papadopoulos u kishte shk-
ruar zyrtarëve të lartë të fu-
shatës Trump duke u thënë se
temë e diskutimit të tyre kish-
te qenë “aranzhimi i takimit
ndërmjet neve dhe udhëheqjes
ruse për diskutim të lidhjeve
SHBA-Rusi, nën presidentin
Trump”. Në dokumentet gjyqë-
sore theksohet se Papadopou-
los “kishte besuar se shtetasja
ruse kishte lidhje me zyrtarët e
nivelit të lartë të Qeverisë së
Rusisë dhe mund të ndihmojë
në aranzhimin e një udhëtimi
potencial të politikës së jashtme
në Rusi”. Në deklaratën për
pranimin e fajësisë, Papado-
poulos kishte pohuar se i ka
gënjyer agjentët e FBI-së lidhur
me komunikimin me këtë
femër. 

“LIDHJA ME MJ TË RUSISË”

Në dokumentet gjyqësore
amerikane, thuhet se në prill
të vitit 2016, “profesori” i për-
mendur e kishte njoftuar Pa-
padopoulosin nëpërmjet imej-
lit me një “individ në Moskë”, i
përshkruar si “shtetas rus i
lidhur me Ministrinë e Jashtme
ruse” dhe shkurtimisht ishte
shënuar si “Lidhja me MJ të
Rusisë”. Derisa emri i këtij indi-
vidi nuk është dhënë, detajet e
kontakteve të tij me Papado-
poulosin duket se sinjalizojnë
se ky person ishte Ivan Timo-
feyev, drejtor i programeve në
Këshillin për politikë

ndërkombëtare ruse, që është
institut i mbështetur nga Qeve-
ria e Rusisë. Se Papadopoulos
kishte kontakte me këtë per-
son është ditur gjerësisht prej
gushtit, kur e përditshmja Wa-
shington Post, ka raportuar për
përmbajtjen e imejlave
ndërmjet dy personave, ku ish-
te diskutuar për mundësinë e
vizitës së Trumpit në Moskë.
Washington Post e ka cituar një
imejl dërguar Papadopoulosit
nga Timofeyev, në të cilin ky
ekspert politik rus kishte thënë
se zyrtarët në Ministrinë e Ja-
shtme ruse ishin bashkëpu-
nues për një vizitë të zotit
Trump dhe se fushata e tij
duhet ta dërgojë një letër for-
male për këtë çështje. Disa ditë
më vonë, në një intervistë për
portalin rus të lajmeve, Gaze-
ta.ru, Timofeyev tha se korre-
spondenca ishte bërë me ini-
ciativën e Papadopoulosit dhe
se ata të dy “kishin folur disa
herë me Skype, por kurrë nuk
kanë hyrë në diçka specifike”.
Zëdhënësja e Shtëpisë së
Bardhë, Sarah Sanders, në Ua-
shington, e ka përshkruar Pa-
padopoulosin si figurë të vogël
në fushatën Trump dhe se ai
kishte arritur të aranzhojë
takim me kontakte ruse, por
“asgjë nuk kishte ndodhur më
tepër”. Në një postim në rrjetin
Twitter, presidenti Trump ka
shkruar: “pak njerëz e kanë
njohur vullnetarin e ri të nive-
lit të ulët me emrin George, i cili
tashmë është dëshmuar se ish-
te gënjeshtar”.

Cilët janë kontaktet 
ruse të Papadopoulosit?

Në dokumentet gjyqësore
amerikane, thuhet se në prill të
vitit 2016, “profesori” i
përmendur e kishte njoftuar
Papadopoulosin nëpërmjet
imejlit me një “individ në
Moskë”, i përshkruar si
“shtetas rus i lidhur me
Ministrinë e Jashtme ruse” dhe
shkurtimisht ishte shënuar si
“Lidhja me MJ të Rusisë”
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Ndoshta suksesi i saj qëndron te shpirti që i jep çdo gjëje. "Çdo ditë e pyes veten çfarë ke bërë
sot që të ketë vlerë, dhe kur them vlerë, e kam për atë jo monetare por humane dhe shpirtërore"

Nga Bleona METUSHI

Kur shkuam atje ajo
po na priste, një femër e
gjatë, me tipare të errëta, e
veshur me shami dhe me
një shikim melankolik na
ofroi mirë se ardhjen. E
ndjeva që do më frymë-
zonte ajo çfarë do të dëgjo-
ja prej saj, sytë më trego-
nin shumë. Rudina
Krasniqi është nga ato
femra që ia ka dal të bëj
disa gjëra në jetë, dhe
pavarësisht vështirësive
që ka kaluar. Tashmë ajo
është nëna e tre fëmijëve,
besimtare e devotshme
dhe një biznesmene e suk-
sesshme. Dikur nuk e
kishte menduar se si do
rridhte jeta e saj, por ishte
e sigurt që do ia dilte
mban në çdo situate. Rud-
ina është lindur në Qerret
të Kavajës, me origjinë të
hershme nga Kosova, tani
jeton në Babunjë të Div-
jakës ku ka ngritur edhe
biznesin e saj.

Dhe duket se humbja
e një prej njerëzve më të
shtrenjtë për të, siç ishte
babai, ishte një pikë
kthese e cila i vuri pikat
mbi "i". Rudina tregon se
nuk i pëlqen shumë ta
përmend këtë fakt, por
nëse flet për vete është e
pamundur të mos e për-
mend. "Kjo humbje ka
ndikuar tek unë në të
gjitha format, më ka bërë
atë që jam sot, më trondi-
ti, më frikësoj por edhe më
lartësoi, pasi më dha forcë
të përballesha me ato që
kisha frikë, më duhet të
them kam qenë shumë e
lidhur me të". Babai i
Rudinës e humbi jetën në
përpjekje për të shpëtuar
një person tjetër nga
flakët, dhe për të ai është
figura e një heroi. 

Dhe pavarësisht kësaj,
Rudina duhet të vazh-
donte jetën, dhe të ishte
krahu i djathtë për nënën
dhe vëllain e saj, për të
cilin më shprehet se ka një
marrëdhënie shumë të
mirë. "Me vëllain kam
marrëdhënie shumë të
mira, kemi kaluar kaq
shumë gjëra bashkë të
cilat na kanë bërë shumë
të afërt me njëri-tjetrin".
E ndërsa për nënën e saj
më thotë me dhimbje në
sy se "i është dashur të
jetë edhe burrë edhe grua
për të na dhënë ne aq sa
të mundej". Duket sikur
Rudina e ktheu dhimbjen
në forcë dhe urrejtjen që i
ofroj kjo botë në dashuri,
sipas saj të pasurit Zotin
gjithmonë me vete të jep
forcë për të vazhduar,
sepse edhe kur i prenë ën-
drrat në mes, nuk hoqi
dorë nga dashuria për
jetën. Më thotë se donte
shumë të vazhdonte Uni-
versitetin, por koha dhe
mentaliteti mashkullor
nuk ia lejuan. "Kam qenë
një nxënëse e mirë dhe
doja shumë të shkoja në
Universitet, por në vitin

1998 nuk ishte edhe aq e
thjesht, duhet të për-
balleshe me paragjykimet
e një shoqëria mashkul-
lore dhe financiarisht nuk
mund të rëndoja nënën
time".

Duket që ka lindur për
të drejtuar, pasi edhe në
gjërat më emocionale, di
të drejtohet nga arsyeja, e
pranoi që e humbi betejën
këtë herë dhe vazhdoi për-
para sepse nuk është në
natyrën e saj të qëndroj
me kokën pas. 

"Ajo që ikën, ikën, unë
nuk jetoj në të shkuarën,
di ti pranoj gjërat, qoftë
kjo edhe humbje, pasi unë
jetoj për atë që vjen nesër",
më shprehet Rudina kur e
pyes në lidhje me Univer-
sitetin. Dhe duket se jeta
vendosi ta shpërblente
atë, Zoti, në të cilin Rudi-
na beson aq shumë, bëri
që në jetën e saj të hynte
personi që do ta kishte ud-
hëtarin e jetës,
bashkëshortin e saj
Sokolin, i cili ka studiuar
për Teologji, dhe është
imami i xhamisë së
Babunjës në Divjakë.
Ishte kunata e Sokolit ajo
që i bashkoi dhe duket se
i ka bërë dhuratën më të
bukur Rudinës. "Sokoli
është nga ata bashkëshort
që di të dëgjojë, të të
mbështes dhe nëse flas
për vete dhe suksesin tim
nuk mund ta lë atë pa
përmendur", më thotë
Rudina, e cila kur flet për
gjërat që do dhe e frymëzo-
jnë flet shumë shpejtë dhe
bashkë me fjalët, duket
sikur nxjerr edhe shpirtin

e saj aq njerëzor sa po të
arrish ta njohësh të bën
ta duash më shumë jetën.

E ndërsa biznesin ,
pularinë, e nisën së
bashku në vitin 2007, me
lekët që Rudina kishte sig-

uruar nga shitja e tokës
së saj. Arsyeja se pse men-
duan të hapnin një biznes
të tillë ishte shumë prak-
tike, sipërfaqja e vogël e
tokës që zotëronin dhe
fakti që në fillim e mendu-

an si diçka familjare dhe
të ishte lehtë e admin-
istrueshme. Fillimet kanë
qenë të vështira, por ash-
tu siç shprehet edhe Rud-
ina, vullneti i bën të gjitha.
"Duke pasur vullnetin,
dëshirën dhe forcën për
punë ia dolëm që rritja e
zogjve të shkonte mirë".
Ata e kanë nisur me 1500
krerë zogj si fillim, duke i
trajtuar në natyrë, dhe për
arsye se zogjtë ishin
natyral, shitjet filluan të
shtoheshin. "Pasi shitjet
filluan të shtoheshin kalu-
am në rritje intensive, të
shtonim krerët dhe racat e
zogjve". Suksesi i rriti
dëshirën për vazhduar më
tej dhe tani në "Shtëpinë e
Zogjve", ata mbajnë raca
të kryqëzuara të cilët i për-
shtaten ambienteve të tyre
në zonat rurale. Sot ata
tregtojnë 250 mijë zogj
fushe dhe 40 mijë zogj
deti.

Rudina i është
përkushtuar biznesit të
saj 24 orë, pasi ashtu siç
thotë ajo, "kemi të bëjmë
me qenie të gjalla, dhe
kanë nevojë për përku-
jdesje në çdo kohë". Atë
pothuajse kur do që të
shkosh e gjen aty, dhe kjo,
thotë Rudina është një
nga avantazhet që ne
kemi. "Duke qenë se puna
është afër shtëpisë ne
gjithmonë jemi aty dhe
nuk është se kemi ndonjë
orar zyrtar, për këtë klien-
tët e dinë dhe ndihen
mirë, kjo na jep një avan-
tazh në krahasim me pu-
laritë e tjera". Sigurisht që
nuk është e thjeshtë për
Rudinën të jetë edhe nënë
e tre fëmijëve edhe aq e
përkushtuar në punë, por
ka arritur t’ia dal, dhe kjo
fal edhe ndihmës së
prindërve të Sokolit. "Ishte
e vështirë, dhe veçanërisht
në fillim, unë kisha dy va-
jzat e vogla, por nuk kam
qenë e vetme dhe prindërit
e Sokolit më kanë ndih-
muar me çdo gjë". E ndër-
sa gjithmonë e gjen kohën
për të dalë me fëmijët e saj
një xhiro, të shkojnë në
plazh apo të hanë një drek
jashtë, dhe Rudina nuk
është nga ata prindër që i
lë në dorë fëmijës telefonin
dhe bën sikur kanë dal
shëtitje. "Kur dal me ta
jam tërësisht e përkushtu-
ar, luaj bashkë me ta dhe
kalojmë kohë shumë të
bukur , nuk më pëlqen ti
lë shumë me teknologji në
dorë, në fund të fundit për
çfarë dolëm?!".

Rudina nuk ankohet,
pasi mendon se të anko-
hesh është humbje kohe,
ajo ia lë në dorë vullnetit
të zotit, por në lidhje me
biznesin ka rezervat e
veta. Ajo thotë se në
Shqipëri ka nevojë që ti
jepet një dorë , e sidomos
bizneseve që kanë një his-
tori dhe një vazhdimësi .
"Biznesi në Shqipëri
kërkon më shumë vë-
mendje, dhe sidomos kur

bëhet fjalë për ushqimin i
cili duhet të ketë një vë-
mendje akoma edhe më të
madhe nga ana e qeverisë
duke i dhënë mbështetje
më shumë produktit
'Made in Albania' kështu
edhe ne kemi mundësi të
rritemi më shumë, të
kemi një cilësi më të lartë
dhe të punësojmë edhe
më shumë njerëz". Një gjë
tjetër që e shqetëson Rud-
inën, janë edhe subven-
cionet. "Një pikë tjetër që
duhet të rishikohet është
edhe skema e subven-
cioneve, që të shkojnë tek
njerëzit që kanë një histori
biznesi të suksesshme
dhe kanë ide konkrete për
të vazhduar me tej". Dhe
teksa ecim në kapanonet
e zogjve, më thotë se arma
e fortë e tyre është cilësia
dhe fakti që zogjtë janë
natyral, kjo ka bërë që të
kemi klient nga e gjithë
Shqipëria".

Por planet e saj për
biznesin nuk mbeten
vetëm këtu, në të
ardhmen jo shumë të
largët, Rudina më tregon
se nuk do ti tregtojnë
zogjtë vetëm të gjallë, por
do të bëjnë një mbyllje të
plotë të ciklit, që do të
thotë nxjerrja e një pro-
dukti final. "Sigurisht që
kemi plane të tjera, po
punojmë që së shpejti të
bëjmë një mbyllje të ciklit,
të sjellim në treg një pro-
dukt përfundimtar, të
therur dhe paketuar".
Dhe pas kësaj bisede, pa
dyshim që askush nuk e
arrin diçka nga rastësia,
edhe Rudina nuk është
rastësisht kaq e suk-
sesshme në këtë fushë,
pasi di të jetë emocionale,
aq sa edhe gjakftohtë,
kërkon shumë nga vetja
dhe do të jetë një shem-
bull për vajzat e saj, dhe
për të gjitha ato femra që
ndoshta edhe paragjyko-
hen se kanë veshur sha-
mi. 

"Veshja e shamisë
ishte një vendimi i imi, e
ndjeva se duhet ta bëja
dhe e bëra". Mendimi i të
tjerëve pak e shqetëson,
por tregon se ekziston një
paragjykim në lidhje me
femrat e veshura. "Shpesh
ka një mendim të gabuar
për femrat që kanë ven-
dosur të veshin shami, të
tjerët mendojnë se dimë
të jemi vetëm shtëpiake,
por jo, ne mund të drejto-
jmë një biznes dhe të
kemi një jetë sociale
shumë aktive". Dhe
ndoshta suksesi i saj qën-
dron te shpirti që i jep çdo
gjëje. 

"Çdo ditë e pyes veten
çfarë ke bërë sot që të ketë
vlerë, dhe kur them vlerë,
e kam për atë jo monetare
por humane dhe sh-
pirtërore". Pasi për Rud-
inën suksesi nuk ka vlerë
nëse nuk e "ndan me të
tjerë, dhe nuk e përdor për
të ndihmuar të tjerët". 

(shekulli.al)

Rudina, gruaja e "hekurt" me shami
që drejton biznesin e pularisë

Nga fshati Babunjë i
Divjakës, Rudina Krasniqi
rrëfen gjërat interesante
të jetës së saj. Si krijoi
biznesin dhe "amaneti" i
të atit që i dha modelin
për të ecur në jetë"

Duket sikur Rudina e ktheu dhimbjen në forcë dhe
urrejtjen që i ofroj kjo botë në dashuri, sipas saj, të
pasurit Zotin gjithmonë me vete të jep forcë për të
vazhduar, sepse edhe kur i prenë ëndrrat në mes, nuk hoqi
dorë nga dashuria për jetën
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Me autorësi të David Moin, revista i kushton një hapësirë të gjerë stilit të Kryeministrit të
Shqipërisë, Edi Rama dhe e nis me samitin e Triestes dhe atletet e famshme Adidas 19Profi le

Women’s Wear Daily është një revistë që i
kushtohet modës dhe trendeve të fundit krye-
sisht për femrat, por në një editorial për
Shqipërinë, revista e njohur bën një përjash-
tim. Me autorësi të David Moin, revista i kush-
ton një hapësirë të gjerë stilit të Kryeministrit
të Shqipërisë, Edi Rama dhe e nis me samitin
e Triestes dhe atletet e famshme Adidas. Në
korrik, në Trieste u zhvillua samiti i radhës
për të ashtuquajturin “Procesi i Berlinit”, që
synon t’i japë një tjetër hov rrugës integruese
të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropi-
an. Në samit merrnin pjesë udhëheqës të
gjashtë vendeve të Ballkanit Perëndimor si
dhe përfaqësues të lartë të vendeve të
Bashkimit Evropian. Kryeministri i Shqipërisë,
Edi Rama u paraqit me një kostum dhe një
palë atlete Adidas me vija të kuqe. E mes la-
jmeve të politikës, pikërisht këto të fundit nuk
kaluan pa u vënë re. “Praktikisht isha lajmi
më i madh i samitit”, deklaronte Rama me
shaka.

“Presidenti francez më tha se i pëlqeu,
kështu që i bleva edhe atij një palë atlete Adi-
das sapo u ktheva në shtëpi. Por, për të i
zgjodha me shirita blu dhe të kuqe, për të pa-
sur një kombinim perfekt me ngjyrat e flamu-
rit francez”, vijon ai. Revista thotë se 53-vjeçari
Rama nuk është një shtetar i tradicional. Ai
është një artist me një shije të veçantë kur
flitet për veshjen. Ish-basketbollisti i kom-
bëtares shqiptare, ku luajti deri në moshën
27-vjeçare rrëfen se shndërrimi në politikan
“profesionist” nuk ka qenë prioriteti i tij dhe se
ende vazhdon pasionin e tij të parë; pik-
turën…madje edhe në takime politike.

“Më ndihmon të përqendrohem. Kur isha
ministër i Kulturës, detyra ime e parë publike,
më duhej që të shkoja në mbledhjet e Këshillit
të Ministrave dhe nuk arrija të përqendrohe-
sha tek ato që fliteshin aty. Kishte mbledhje që
zgjatnin për orë me radhë dhe unë isha gjithë
kohës duke vizatuar tek dekretet që kisha në
tryezë”, tregon Rama për WWD. Revista për-
mend edhe zyrën “e pazakontë” të Kryemi-
nistrit dhe më pas lidh modën me ekonominë
e vendit. “Prodhimi i veshjeve dhe këpucëve
përbëjnë 40 për qind të eksporteve të
Shqipërisë, afërsisht 500 mln euro në vit që
eksportohen kryesisht në Itali, Greqi dhe Gjer-
mani”, thotë revista. “Prodhojmë për shumë
shtëpi të mëdha mode, përfshi Versace, Dolce
& Gabbana, Gucci. Krahu u punës këtu është
më i liri në të gjithë Evropën dhe këtu mund
të prodhohet me kosto më të lirë se në Kinë”,
thotë Kryeministri Rama. E duke lënë mën-
janë modën, Kryeministri flet edhe për inte-
grimin. Ai thotë se ky proces kërkon kohë.
“Varet nga gjendja psikologjike dhe financia-
re e Evropës, por edhe nga reformat në vendin
tonë”, shton ai.

Në asnjë vend të Lindjes komuniste nuk
mund të gjesh shembuj të tillë. -shkruante
para pak kohësh në rrjetin e tij social ish-drej-
tori i Arkivës në Ministrinë e Brendshme, Ka-
triot Dervishi. Dangëllitë, vijnë më origjinë nga
Përmeti, por 300 vjet më parë ata u shpërn-
gulën dhe shkuan në fshatin Menkulas të De-
vollit. 

Një derë e madhe që do të bëhej pre e ko-
munizmt për gjatë gjithë viteve të diktaturës.
Që në fillimet e regjimit komunist e pikërisht
më 1944, do të prangosej Sami Dangëllia. Ai
lindi më 1920-ën, fëmijërinë e kaloi në fshat,
më vonë shkoi ushtar dhe që andej bashkohet
me Ballin Kombëtar. Kur komunistët kthehen
fitues, menjëherë fillojnë të ndjekin familjet
Dangëllia. Pre e kësaj gjuetie u bë edhe Samiu.
Kështu më 8 Tetor 1944, arrestohet dhe bur-
goset në burgun e Korçës dhe vetëm pas një viti
e shpallin “armik të popullit”. Sami Dangëllia
u vendos në burgun e Burrelit. Më pas fillon in-
terrnimi, por shumë shpejt do të ridënohej dhe
në vitin 1960, ridënohet me 25 vjetë burg dhe
dërgohet përsëri në Burrel, ku do të mirrte
dhe nofkën “Gjyshi”. Më pas kalvarin e vuajt-
jeve do ta kalojë në Spaç, ku Dangëllia punonte
shumë për të nxjerrjen e bukën së gojës shtesë,
mbasi nuk kishtë asnjë ndihmë nga të afërmit.
Punoi i skllavëruar, por i pamposhtur nga tor-
turat… Me 21 Maj 1973, ai ishte një nga orga-
nizatorët e Revoltës së Spaçit. Ky njeri ka vua-
jtur nga diktatura, mbase më shume se
askush tjetër në botë. Janë plotë 108 milionë
viktima nga regjimi komunist në të gjithë
botën, por askush nga të burgosurit nuk ka
bërë aq burg sa ai. 

Edhe Mandela, që është simbol i qëndresës,
ka bërë vetëm 28 vite burg, dhe me aq vite burg
në Shqipëri janë me dhjetëra, por simboli i
Mandelës vlen për t’u vlerësuar, po aq edhe
simboli i Dangëllisë. Ai u burgos në kulmin e
rinisë dhe u dergj burgjeve për dekada me rad-
hë derisa dha shpirt po në burg. Jeta e tij,
mbase konsiderohet si një nga më të vështirat
në botë. Të burgosesh në moshën 24 vjeçare
dhe mos të dalësh më gjallë nga birucat e ko-
munizmit.  

Shqiptari
më i vuajtur
në botë që

bëri dyfishin
e burgut të
Mandelës 

Hyri në burg në moshën 24-vjeçare. Vdiq aty në
moshën 67-vjeçare. Fotoja e parë është bërë pak
kohë pas hyrjes në burg, ndërsa e dyta pak vite

para vdekjes. U dënua tri herë për arsye
politike...

WOMEN’S WEAR DAILY

Stili i
pazakontë 
i kryemi-
nistrit

shqiptar
Revista thotë se 53-vjeçari Rama nuk është një
shtetar i tradicional. Ai është një artist me një
shije të veçantë kur flitet për veshjen. Ish-
basketbollisti i kombëtares shqiptare, ku luajti
deri në moshën 27-vjeçare rrëfen se shndërrimi
në politikan “profesionist” nuk ka qenë prioriteti
i tij dhe se ende vazhdon pasionin e tij të parë;
pikturën…madje edhe në takime politike
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Prodhuesit kinez tashmë negociojnë me blerësit evropianë dhe amerikanë të cilët
gjeneratën e re të avionëve do ta përdorin për stërvitje të pilotëve, qëllime turis-
tike, nevoja të foto-reporterëve dhe gjëra të tjera

Sony Corporation prezan-
toi qenin e saj të ri robot,
“Aibo”, pasardhësi i robotit
tejet popullor me të njëjtin
emër që doli nga qarkullimi
në 2005-shën. Miku më i
mirë i njeriut, këtë herë prej
metali, është 180mm i gjere,
293mm i gjatë, ka dioda
emetuese të dritës organike
të vendosura në pjesën e
syve, dhe vrapon për dy orë
pas një karrikimi të plotë tre
orësh të baterisë. Është i pa-
jisur me dy kamera që e
ndihmojnë në dallimin e ti-
pareve të fytyrës për të bërë
kështu identifikimin e
pronarit dhe 22 motorë vepri-
mi që i nevojiten për të
lëvizur. “Ishim të bindur se

një robot që i jep hapësirë
eksperiencës së lidhjes me
njerëzit është saktësisht ajo

çfarë mishëron misioni i
Sony-t, për këtë arsye dhe
kërkova përpara një viti e

gjysëm që të niste puna për
krijimin e Aibo-s. Dhe sot ne
kemi një Aibo të ri, një part-
ner që do t`iu gëzojë çdo ditë”,
thotë Kazuo Hirai, adminis-
tratori i Sony-t. Pronarët
mund ta sinkronizojnë
gjithashtu qenin e hekurt me
një aplikacion në smartphone
të quajtur “My Aibo”, i cili i
lejon të luajnë me të në dis-
tancë. Porosite nisin të
mërkurën pasdite për 1,738
dollarë, plus një plan bazik
mujor veprimi. dërgesat fillo-
jnë në 11 janar të 2018-tës.
Njoftimi i Sony-t erdhi një
ditë pasi regjistroi fitime
rekord, që e çoi çmimin e ak-
sioneve të tij në nivelin më të
lartë të 9 viteve të fundit.

Subaru do t’i thotë lamtumirë
modelit të tij legjendar WRX STi me
një seri të fundit. Modeli i fundit i qua-
jtur “Final Edition” i Subari WRX STi
do të prodhohen vetëm 150 ekzem-
plarë, ndërsa do të ketë të gjitha rro-
tat aktive e që do kushton 39 mijë
euro, që është rreth 3 mijë euro më

shumë se modeli standard i tij. Mo-
torin ky model e ka 2.5 litërsh tur-
bocharged i cili prodhon 300 kuaj fuqi
e që bën që kjo veturë shpejtësinë nga
0 në 100 kilometra në orë ta arrijë për
5.2 sekonda. Frenat e ri Larger Brem-
bo të vënë në ‘Final Edition’ kanë bërë

që vetura të ketë rrota më të mëdha,
tani të madhësisë 19 inç, ndërsa
mbrojtësit nga para dhe pas më
sportivë të cilët e bëjnë këtë veturë të
duket shumë më agresive.

Subaru
prezanton

modelin e fundit
të WRX STi 

super sportiv 

Kur Apple paralajmëroi
iPhone X, kompania së
bashku me telefonin prezan-
toi edhe funksionin e sigurisë
Face ID, i cili do të sjellë më
shumë siguri se sa Touch ID.
Apple po ashtu me këtë
njofton se ka pak shanse që
sistemi i sigurisë në iPhone X
të mashtrohet, duke iu falën-
deruar përpjekjeve të kom-
panisë në punën me maskat
e krijuara, artistët dhe të
tjerë. Nëse është e saktë se
mënyra artificiale e
teknologjisë nuk mund të tre-
gohet e sigurt, atëherë çfarë

do të ndodhë me mënyrën
natyrale? Si do t’i njohë Face

ID binjakët? Me këtë temë
është marrë Mashable, e cila

kohë më parë ka publikuar
videon me dy binjakë, të cilët
përpiqen të mashtrojnë Face
ID. Fatkeqësisht, sistemi
Face ID aktualisht nuk është
i sofistikuar sa duhet për të
bërë dallimin ndërmjet bin-
jakëve, të paktën në bazë të
këtij testi. Të dyja tentimet
për mashtrimin e teknologjisë
Face ID dolën të jenë të suk-
sesshme. Kjo është gjithsesi
njëra nga kategoritë në të
cilat Apple duhet të punojë
në të ardhmen, në mënyrë që
të bëjë Face ID më të sigurt
dhe shërbim më të mirë.

A mund Face ID t’i njohë binjakët?

30 miliardë
euro 

për tekno-
logjinë 
për tri 
vitet e

ardhshme
Fusha e teknologjisë

është një ndër prioritetet e
Bashkimit Evropian dhe
do të mbetet e tillë edhe
për të paktën tri vitet e
ardhshme. Komisioneri
Carlos Moedas deklaroi se
janë 30 miliardë euro
fonde që do të shkojnë për
projekte dhe studime në
fushën e teknologjisë së
fjalës së fundit. “Inteligjen-
ca artificiale, gje

netika dhe siguria
kibernetike janë bërthama
e inovacionit të ditëve të
sotme dhe BE mbetet dhe
do të jetë lider në fushën e
teknologjisë”, thotë Moad-
es. 

Paratë do të shkojnë
për financimin e një sërë
projektesh pilote përgjatë
tri viteve të ardhshme, mes
të cilave edhe ato për prod-
himin e energjisë së pastër,
reduktimin e ndotjes dhe
masivizimin e robotikës.

Sony prezanton Aibo-n

Versioni i avancuar i avionit elektrik kinez
RX1E-A me sukses ka kryer fluturimin e parë
dy orësh. Bëhet fjalë për versionin e ri të
avionit të parë kinez RX1E i cili është pjesë e
ekspertëve nga Universiteti në Shenyang. Flu-
turimi i parë i versionit të avancuar dy ulëse
është organizuar në aeroportin Ceih në
provincën veriperëndimore kineze dhe zgjati
rekord dy orë. Versioni i mëparshëm i avion-
it elektrik kinez arriti të qëndrojë në ajër
maksimum 45 minuta. Fluturakja arriti të
zhvillojë shpejtësi prej 160 kilometrave në
orë, ndërsa është pajisur edhe me parashutë

speciale në rast të problemeve gjatë aterimit.
Prodhuesit kinez tashmë negociojnë me
blerësit evropianë dhe amerikanë të cilët gjen-
eratën e re të avionëve do ta përdorin për
stërvitje të pilotëve, qëllime turistike, nevoja
të foto-reporterëve dhe gjëra të tjera. Kinezët
tashmë kanë lëshuar avionë elektrikë në
prodhimin serik, ndërsa një avion i tillë kush-
ton rreth 150 mijë dollarë.

Avioni elektrik kinez
fluturoi me sukses dy orë

Bëhet fjalë për versionin e ri të avionit të parë
kinez RX1E i cili është pjesë e ekspertëve nga
Universiteti në Shenyang
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Sipas Roger, kur një person i nënshtrohet vdekjes së përkohshme, këto informa-
cione kuantike lëshohen nga mikrotubulat në univers. Megjithatë, nëse ai person
kthehet në jetë, informacioni kuantik i kthehet mikrotubulave

"Katër ose pesë filx-
hanë kafeje në ditë, edhe
dekafeinat, zvogëlojnë
vdekshmërinë kardio-
vaskulare në vazhdimësi
duke filluar nga 10 deri
në 18 vjeç. Pirja e kafesë
për një kohë të gjatë ka
një efekt pozitiv”. Efekte
të ngjashme pozitive në
shëndetin e zemrës,
megjithëse më të buta,
lidhen me konsumin e
çokollatës së errët në 85-
90%. Kështu, Sebastiano
Marra, drejtor i Departa-
mentit Kardiovaskular të
Spitalit Maria Pia në Tori-
no, që më 27 dhe 28 tetor

do të organizojë Ditët e
XXIX kardiologjike të
Torinos "Përparimet në
Aritmitë Kardiake dhe In-
ovacionet e Mëdha në
Kardiologji”. 

Në Qendrën e Konven-
tës Bashkimi Industrial
do të jenë të ftuar mbi
600 pjesëmarrës dhe 100
folës, duke përfshirë edhe
kardiologët e Klinikës
Mayo në Rochester (Mi-
nesota) dhe ekspertët
kryesorë evropianë nga
Gjermania, Franca dhe
Zvicra. Gruri i kafesë -
thotë Marra - është sub-
stanca me më shumë an-

tioksidantë ekzistues në
natyrë. "Këtë vit, takimi
fokusohet në parandalim-
in. "Sigurisht mund të
themi se në njëzet vitet e
fundit ne kemi në dispozi-
cion ilaçe të reja, teknika
të reja kirurgjikale, të
cilat padyshim kanë re-
duktuar vdekshmërinë,
por për tre të katërtat
merita është parandalimi
- shpjegon Marra - dhe
është kryesisht ky faktor,
me të cilët ne mjekët
duhet të angazhohemi ".
Por përveç vetëdijes së
faktorëve të rrezikut, një
pikë tjetër vendimtare

është njohja e asaj që
është e mirë për shën-
detin e zemrës dhe trupit
tonë në përgjithësi. Në
këtë kuptim, risia më in-
teresante, dhe shumë të
papritura të tjera, kanë të
bëjnë me kafenë. 

"Ka të dhëna - thotë
Marra - në mbi 10.000 in-
dividë të cilët zbulojnë se
kushdo që konsumon
kafe, në afat të gjatë, ka
më pak ankth, fle më
mirë, nuk ka presion më
të lartë në krahasim me
ato që nuk e pinë. Një
studim francez që analizoi
mbi 200,000 njerëz gjatë

një periudhe prej 8-10
vjetësh, raporton të dhë-
na pozitive mbi vdeksh-
mërinë. Të dhënat konfir-
mojnë se ata që pinë kafe

kanë një humor më të
mirë, më pak ankth,
pushojnë më mirë, nuk
kanë kolesterol ose pre-
sion më të lartë".

E thonë kardiologët: Kafja dhe çokollata përmirësojnë shëndetin

Këshilla për
evitimin e gripit

kur ulen
temperaturat

Vendosja e duarve nëpër sportelet e
marketeve apo nëpër dorëzat e auto-
busëve, janë hapat e parë që ju të
prekeni nga gripi, sipas farmacistes
Angela Chalmer. Ajo është duke
kërkuar nga persona të ndryshëm që të
pastrojnë duart me kujdes pasi të kenë
pastruar hundën si dhe të përdorin
sasi të konsiderueshme të sapunit.
Gjithashtu rekomandohet xheli antivi-
ral, në qoftë se nuk mund të gjeni
ndonjë vend për të pastruar duart
menjëherë. Përveç kësaj, edhe sprej
për hundët mund të ndihmoj në
luftimin e viruseve në fazat e para të
infeksionit.

Emocionet
kalojnë nga

hunda!
Ekziston një lidhje e ngushtë mes

perceptimit të erërave dhe emocion-
eve, që vjen për shkak të një mbiven-
dosje të pjesshme të pjesëve në tru që
kontrollojnë perceptimin e erërave dhe
atyre ky përpunohen emocionet, sipas
një studimi të Shkollës së Lartë
Ndërkombëtare të Studimeve të Avan-
cuara në Trieste (SISSA) dhe të pub-
likuar në revistën “Scientific Report”.
Kjo lidhje mes emocioneve dhe nuhat-
jes erdhi pas studimit të një sëmund-
je të rrallë që quhet alesitimia, që e
bën të vështirë përpunimin e emocion-
eve të përjetuara dhe që prek 10 për
qind të popullsisë. Një grup studiue-
sish nga SISSA analizoi këtë sëmund-
je duke përdorur një qasje krejt të
pazakontë nëpërmjet testit të nuhatjes.
“Ekziston një mbivendosje e pjesshme
në trurin tonë mes zonave që merren
me përpunimin e erërave dhe atyre ku
përpunohen emocionet. Me një test të
tillë është shumë e përshtatshme të
studiosh këtë gjendje të veçantë
psikologjike”, shpjegon Marilena Aiello,
koordinuese e këtij studimi.

Një nga misteret më të
mëdha të ekzistencës sonë
është jeta që vjen pas vdek-
jes. Megjithatë, ekspertët në
ditët e sotme pohojnë se nuk
ka vdekje të ndërgjegjes, por
vetëm vdekje të trupit. Sipas
disa shkencëtarëve të
spikatur, mekanika kuan-
tike bën të mundur që
vetëdija të jetojë edhe pas
vdekjes së trupit. 

Edhe pse shkencëtarët
ende nuk mund të përcakto-
jnë kuptimin e vërtetë të
vetëdijes, Stuart Hameroff
nga Universiteti i Arizonës
pohon se është vetëm një lloj
informacioni kuantik.
Fizikanti britanik Roger Pen-
rose beson se ai dhe ekipi i
tij kanë zbuluar një provë e

cila konfirmon këtë teori.
Konkretisht, struktura bazë
e mikrotubulave përfshin
proteinat të cilat janë për-
bërësit strukturorë të
qelizave të njeriut, që mba-
jnë informacione kuantike
në nivel nënatomik.

Sipas Roger, kur një per-
son i nënshtrohet vdekjes së
përkohshme, këto informa-
cione kuantike lëshohen nga
mikrotubulat në univers.
Megjithatë, nëse ai person
kthehet në jetë, informacioni
kuantik i kthehet mikro-
tubulave. Kjo shkakton nd-
jenjën e vdekjes së afërt.
Përveç kësaj, Roger thotë se
nëse personi nuk ringjallet
dhe vdes, informacioni
kuantik ndoshta vazhdon të

ekzistojë jashtë trupit dhe
mbetet përgjithmonë në
univers. Në fakt besohet të
jetë shpirti. Studiuesit nga
Instituti i njohur i Fizikës
“Max Planck” në Mynih, po-
hojnë se bota fizike është
vetëm një perceptim i mend-
jeve tona dhe kur trupat
tanë vdesin, e vetmja gjë që
do të përjetonim pas vdekjes
do të ishte pafundësia.

Ish-drejtori i këtij institu-
ti deklaroi se njerëzit e per-
ceptojnë konceptimin e
“këtu dhe tani” si pjesë e
botës materiale, gjë e cila
është e kuptueshme. Bota
materiale ka edhe rrënjët e
saj, gjë që mund të thotë që
jetët tona në këtë botë tash-
më janë përfshirë në jetën

tjetër. Trupi vdes, por infor-
macioni shpirtëror kuantik
vazhdon të ekzistojë. Kjo do
të thotë që ne jemi të
pavdekshëm. Dr. Christian
Helluig nga Instituti i Kimisë
Biofizike “Max Planck” shtoi
se mendimet tona, vullneti,
ndërgjegjja dhe ndjenjat
tona janë pjesë e spiritu-
alitetit tonë. Nuk ka
ndërveprim të drejtpërdrejtë
me forcat themelore të
shkencës natyrore të cilat
mund të zbulohen në bazë
shpirtërore. Megjithatë, këto
karakteristika përputhen në
mënyrë të përkryer me ato
që i përkasin dukurisë
jashtëzakonisht hutuese dhe
mahnitëse të botës kuan-
tike.

Një studim i ri sugjeron
që në të ardhmen e afërt,
skanimet e trurit dhe kom-
pjuterit mund të identifiko-
jnë njerëzit që mendojnë për
vetëvrasje. Njerëzit që men-
dojnë për vetëvrasje kanë
veprimtari specifike të trurit
që tani mund të maten me
ndihmën e një kompjuteri,
thuhet në një studim të ri.
"Ka një ndryshim të vërtetë
në atë se si njerëzit
vetëvrasës mendojnë rreth
koncepteve të caktuara", tha
Marcel Just nga Universiteti
Carnegie Mellon. Ky

ndryshim i mundësoi kom-
pjuterit të dallonte njerëzit
që mendonin për vetëvrasje.

Përveç kësaj, programi
mundi të dallojë mes
njerëzve që u përpoqën të

vetëvriten nga ata që vetëm
kishin menduar për
vetëvrasje. Por studimi
është publikuar mbi bazën e
rezultateve me 34 të rinj dhe
këto rezultate duhet
përsëritur në një numër më
të madh të subjekteve.
Është sugjeruar gjithashtu
që skanimet e trurit mund
të parandalojnë vetëvrasjet e
reja, transmeton KP. "Ne
jemi shumë keq në njohjen
e njerëzve që rrezikojnë dhe
të cilët mund të përpiqen të
vrasin", tha autorja e
studimit, Lisa Pan.

Skanimet e trurit  parandalojnë vetëvrasjet

Shkencëtarë të mëdhenj më në fund e pranojnë 

"Një jetë tjetër pas vdekjes"

Bota materiale ka
edhe rrënjët e saj,
gjë që mund të thotë
që jetët tona në
këtë botë tashmë
janë përfshirë në
jetën tjetër. Trupi
vdes, por
informacioni
shpirtëror kuantik
vazhdon të
ekzistojë. Kjo do të
thotë që ne jemi të
pavdekshëm



22
Koha
E HËNË
6 NËNTOR |2017| Fotoreportazh

Raqqa,
kryeqyteti 
i ISIS-it
shndërrohet në
rrënojë gjigande
Që nga viti 2014, i ashtuquajturi Kalifati
Islamik shpalli qytetin sirian të Raqqas si
kryeqytetin e tij. Para se lufta të niste, në
letë qytet shekullor jetonin mbi 200.000
persona. Ndërsa sot, kur 98 për qind e tij
është pastruar nga terroristët e ISIS, ajo
çfarë ka mbetur janë vetëm rrënojat. “Daily
Mail" ka publikuar disa fotografi të gjendjes
së qytetit, pasi Forcat Demokratike të
Sirisë, të mbështetura nga SHBA, e shpal-
lën edhe çlirimin e plotë të Raqqas.



Koha
E HËNË

6 NËNTOR |2017| 23Mozaik/përkujt im
PËRKUJTIM

ILIRJANA 
DIKA-BAFTJARI

Në tetë nëntor, sot gjashtë muaj më parë u nda nga jeta
më e dashura jonë Ilirjana Dika-Baftjari.
Dhembja dhe pikëllimi kaploi shpirtrat tanë për ty
yllndritura Ilirjanë. Loti dhe gjama e mortit nga ty nuk
na ndanë. Peng në zemër dhembshëm llahtaron dhe
djeg kujtimi për ty Ilirjanë.
Ti bija jonë kryebijë, na le të bukurit fëmijë që ne të
përkujdesemi sa diell e hënë të ndrijë dhe
trashëgimtarët e tu ta ruajnë kujtimin tënd që as vetë
koha mos t’a fshijë.

TË KUJTOJMË ME DHEMBJE E MALL:
zemërdjegura Nënë Arzije, durimtari babë Pëllumbi,

shpirtmërdhiri vëlla Arianiti, sylotreturit fëmijë Rina dhe
Genti, hallemadhi burrë Agniu, Elvadina me Borën,

Ejona dhe Ari si dhe miq të tjerë.

Keni më shumë besim në intuitën tuaj. Ndiqeni
atë, sidomos në situata në të cilat nuk do të
posedoni argumente shumë të fuqishme. Do

të keni prirje që përgjigjet në pyetjet e dashurisë t'i
kërkoni në vend të gabuar. Drejtojuni partnerit!

Dëshironi të ndikoni në kushtet e vendit të
punës, veproni ashtu se qysh shefi juaj sillet
ndaj jush. Kështu do t'i zgjidhni problemet në
punë dhe do të mbani një qëndrim objektiv.

Ikni nga situatat e rrezikshme dhe qëndroni më larg nga
personat që shikojnë vetëm interesin.

(20/III-20/IV) DASHI

DEMI 

Nëse përcaktoheni për aksion, do të bindeni
s epo gjendeni mirë dhe se padrejtë keni
dyshuar në vete. Do të gjendeni për mrekulli
në situata me stres si dhe ato që kërkojnë

përshtatje të shpejtë, negociata të kërkueshme dhe takt
diplomatik.

(21/V-20/VI)BINJAKËT

Përqendroni në zgjidhjen e çështjeve finan-
ciare. Nëse jeni në rrugë, do të relaksoheni
dhe do të argëtoheni në shoqërinë e indi-
vidëve inteligjentë dhe të suksesshëm. Një

takim i rastësishëm dhe bisedat e përditshme do të
rezultojnë me informata dhe këshilla të dobishme.

(21/VI-22/VII)GAFORRJA

Pavarësisht shtimit të obligimeve, e besa
edhe një bisede të pakëndshme me një
koleg, disponim juaj do të jenë në nivel të
kënaqshëm. Do t'iu gëzojë një lajm lidhur me

familjen apo miqtë. Falënderojuni fqinjit për ndihmë apo
dhuroni diçka.

(23/VII-22/VIII)LUANI

Do të keni prirje për shpenzime të pakontrol-
luara andaj mos bëni shoping. Nëse plani-
fikoni ndonjë punë investimi, rrethanat nuk
janë në anën tuaj: por përvoja do t'iu ndihmo-

jë të ktheni situatën në dobinë tuaj. Punët e shtëpisë
kërkojnë organizim më të mirë.

(23/VIII-22/IX)VIRGJËRESHA

Do të bindi një bashkëbisedues që qëndroni
pas fjalëve tuaja dhe se mund t'iu besojë.
Edhe në dashuri iu shkojnë për dore që disa
kufizime t'i ktheni në përparësi. Rezervoni një

tavolinë në një restorant apo propozojani partnerit një
piknik.

(23/IX-22/X)PESHORJA

Do të dyshoni në qëllimet e partnerit, por në sul-
min e xhelozisë do të përpiqeni t'i verifikoni sin-
qeritetin e fjalëve. Nëse dëshironi të zgjidhni
keqkuptimin me bashkëpunëtor zgjidhni

mënyrën dhe kohën. Biseda me personin që keni besim do
t'i qartësojë pak dyshimet në dashuri.

(22/X-21/XII)AKREPI

Dita është e përshtatshme për zgjidhjen e
çështjeve lidhur me para, kreditë apo sig-
urime. Nëse planifikoni rregullimin e shtëpisë
apo blerje të mobileve, këshilla e arkitektit iu

ndihmon të kurseni kohë dhe para. Ofrojani vetës dhe
partnerit një darkë romantike. 

(22/XI-21/XII)SHIGJETARI

Përpiquni më shumë rreth obligimeve tuaja.
Nëse nuk i arrini rezultatet e dëshiruara,
bashkëpunëtorët s'do të jenë të kënaqur.
Informatat që do t'i merrni do të luajnë rol të

rëndësishëm në zgjidhjen e një problemi familjar. Kujdes
me ushqim dhe konsumoni më shumë vitamina.

(22/XII-20/I)BRICJAPI

Do të reflektoni me magnetizëm, qetësi dhe
energji pozitive. Shikimet e të tjerëve do të
përqendrohen tek ju. Do të fitoni dikë apo do

të vendosni një njohje të dobishme afariste. Më të ritë
do ta zgjidhin një problem i cili i brengoste. 

(20/I-19/II)UJORI

Mos u inatosni me familjen dhe lëshoni pe
ndaj gabimeve. Një pjesë të ditës kushtojani
vetës dhe aktivitetet që iu relaksojnë dhe
gëzojnë. Sporti, një ushtrim i lehtë fizik, e

sidomos hobi do t'ua ndreq disponimin. Do të merrni
lajmin që po e prisni.

(20/II-19/III)PESHQIT

(21/IV-20/V)

SUDOKU
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ANKETA PËR USHQIMIN
Në mbarë botën u zhvillua një anketë me të njëjtën
pyetje: “Cili është mendimi juaj për mungesën e
ushqimit në pjesët tjera të botës?" Anketa përfundoi
me rezultate katastrofë:
- Në Afrikë nuk e dinin se çka është ushqimi!
- Në Evropën Perëndimore nuk e dinin çka është
mungesa!
- Në Evropën Lindore nuk e dinin çka është mendimi
personal!
- Në Amerikë nuk e dinin çka është pjesa tjetër e botës!

BARSOLETA

1528 - Spanjolli Alvar Nunez Cabeza de Vaca
njihet si evropiani i parë që ka shkelur në
Teksas.
1632 - Beteja e Lucernit: Armata suedezo-
saksone mund ushtritë perandorake.
1657 - Brandenburgu dhe Polonia nënshkru-
ajnë Bashkimin e Brombergut.
1813 - Kongresi i Çilpancingos shpall Mek-
sikon të pavarur nga Spanja.
1844 - Spanja pranon pavarësinë e Republikës
Domenikane.
1879 - Kanada feston për herë të parë Ditën e
Falënderimit.
1903 - SHBA njohin pavarësinë e Panamasë.
1917 - Fillon Revolucioni bolshevik.
1918 - Shpallet Republika e Polonisë.
1922 - Mbreti Xhorxhi V shpallë Irlandën si
shtet të lirë.
1940 - Franklin D Roosevelt rizgjidhet presi-
dent. 1943 - Trupat sovjetike pushtojnë
Kievin.
1949 - Përfundon lufta civile në Greqi.
1979 - Ajatollah Homeini merr qeverisjen e
Iranit.

KALENDARI HISTORIK
6 NËNTOR

"Bibla" është libri më i përkthyer
i gatshëm në 2,454 gjuhë të
ndryshme. Afër "Biblës" është
"Pinoku". Ndërsa Agatha
Christie është autorja më e

përkthyer në të gjithë botën.

Do mësosh se... në rrugëtimin e
jetës tënd, do takosh shumë
maska dhe pak fytyra. 
(Luigi Pirandello)

THËNIA E DITËS

Sofia është emri më popullor përreth
botës për vajzat gjatë vitit 2017.

Ky emër dominon zakonshëm
në tetë nga 49 vendet e botës.
Meksika, Rusia, Italia, Zvicra,
Estonia, Kili dhe Sllovakia janë

vendet ku prindërit i pagëzuan
më së shumti vajzat e tyre me

këtë emër gjatë 2017-ës.

108 njerëz vdesin çdo minutë
në botë; çdo vit, kryesisht si
shkaqe kryesore janë përcak-
tuar  goditjet në tru dhe atak
të zemrës.

A E DINI SE...Aftësia e oqeaneve për
të zbutur efektet negative
të shpërthimit të vullka-
neve është duke u reduk-
tuar me shpejtësi. Shkak
i kësaj, thonë shkencë-
tarët është ngrohja globa-
le dhe bashkë me të edhe
ngrohja e temperaturave
mesatare të ujërave në
tokë. Qendra Kombëtare
e Kërkimeve Atmosferike
në Kolorado thotë se
mundësitë që njerëzimit
të mbetet me vite me të
tëra pa stinën e verës janë
të mëdha. Studiuesit
rikthehen pas në kohë për
të argumentuar këtë për-

fundim të tyre. Shpërthi-
mi i vullkanit në malin
Tambora në Indonezi, në
prillin e vitit 1815 ishte

aq i fuqishëm sa pati efek-
te në gjithë globin. Sipas
tyre, në vitin pasaardhës,
pra 1816 bota u përball

me një klimë shumë herë
më të ftohtë dhe vera në
shumë zona mungoi
thuajse krejtësisht. Kjo
prishi balancat dhe
prodhimtarinë në shumë
vende, duke shkaktuar
edhe një minikrizë sa i
përket ushqimit. Një rast i
ngjashëm, thonë
shkencëtarët mund të
përsëritet brenda këtij
shekulli dhe rreziku nuk
është vetëm vullkani në
malin Tambora, por edhe
ai në Vezuv, në Jellousto-
ne apo Krakatoa, të kon-
sideruar si supervul-
lkanët e Tokës.

Thuhet se fuqia e një pasaporte
matet me numrin e vendeve në të
cilat mund të udhëtohet me të, pa
aplikuar për viza. Bazuar në këtë,
pasaportat gjermane janë më të
fuqishmet, pasi i lejojnë qytetarët të
shkojnë në 176 vende të botës pa
vizë. Përderisa miliona njerëz nuk e
kanë pasaportën e “Urdhrit Sovran
Ushtarak të Maltës”, është pikër-
isht kjo pse e bën atë aq të veçan-
të. Vetëm tri të tilla ekzistojnë në
botë. Një pasaportë të tillë mund ta
kenë vetëm tre zyrtarët më të lartë
në ‘Urdhrin Katolik’: mjeshtri i
madh, nënkryetari i madh dhe
kancelari. Por çfarë është ky urdhër

mesjetar? Emri i tij i plotë është
“Urdhri Sovran Ushtarak i Shën
Gjonit të Jerusalemit të Rodes dhe

Maltës”. Ky urdhër ka origjinën nga
viti 1099, raporton Businesss In-
sider. Çdo zyrtar tjetër i këtij urdhri
duhet të përdorë pasaportat e
shteteve të tyre përkatëse. 

Edhe më interesant është fakti
se kjo lloj ushtrie nuk ka asnjë tokë
të veten. Ajo kishte humbur Ishullin
e Maltës më 1800 dhe që nga
atëherë “toka e tyre” përbëhet nga
dy prona jashtë-territoriale në
Romë, nga ku i lëshojnë pullat e
tyre postare, valutën dhe pasapor-
tat. Këto ditë, ky urdhër operon si
një bamirësi mjekësore që ofron
ndihmë mjekësore nëpër gjithë
botën.

Modelja braziliane Lais Ribeiro
është e përzgjedhura e “Victoria’s
Secret” Fashion. Ajo do të mbajë
në sfilatën e vitit, të brendshmet
“Fantasy”, që kushtojnë 2 milionë
dollarë. Ky është momenti emo-
cionues kur modelja ka mësuar la-
jmin. “Kurrë nuk kam qarë kaq
shumë në jetën time. Është kaq
emocionuese. Nuk po e besoj dot”.
Përzgjedhja e saj është një vlerësim
shumë i madh nga shtëpia e mod-
ës për 27 -vjeçaren. Bukuroshja
thotë se e arriti këtë falë punës që

ka bërë për shumë vite. Modelja
shprehet se askush nuk mund të
besonte që një vajze nga një qytet i
vogël i Brazilit do të arrinte deri
këtu. Sfilata do të zhvillohet në
Shanghai, ku Lais Riberio do të
shfaqet me e bukur se kurrë. Këtë
vit ekskluzivitetin e të brendshmeve
“Fantasy” për Victoria’s Secret e ka
argjendari Mouawad. Gjithçka
është e mbuluar nga diamantet e
verdhë dhe blu 18 karat, përmba-
jnë 6000 gurë të çmuar dhe janë
dashur 350 orë për t’i dizenjuar.

Supervullkanët do të heqin verën

Pasaporta e rrallë, vetëm tri 
të tilla ekzistojnë në botë

Të brendshme 2 milionë euro 


