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E PËRDITSHME INFORMATIVE

Koha

Shkup, 19 shkurt - Kultura e duhanit përkundër
mundit të madh për ta prodhuar, luhatjes kohë
pas kohe të çmimit grumbullues dhe vonesës
së subvencioneve, megjithatë perceptohet si
“floriri” i Maqedonisë . Këtë e dëshmojnë edhe
shifrat prej 14.500 hektarë të mbjella dhe më
shumë se 23 mijë tonë duhan të grumbulluar
në vitin 2017 për 217 denarë kilogrami. Ky çmim
është për 21 denarë më i lartë se vitin paraprak

kur duhani është grumbulluar për 196 denarë.
Deri në fund të muajit janar janë grumbullua-
ra më shumë se 23 mijë tonë.  Gjithashtu sivjet
do të rriten edhe subvencionet në favor të cilë-
sisë më të madhe të prodhimtarisë së duhanit.
Për rendimentet e vitit 2017 ishte planifikuar që
të fitohen nga 60 denarë për kilogram për të
gjitha klasat. Me ndryshimet e Ligjit për duhan
pritet që të fitohen 80 denarë...

Duhani, mbret i kulturave bujqësore
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Edi Rama
është vet lajmi

Gjithmonë deklaratat e Edi
Ramës prodhojnë lajm. Kësaj
radhe, ideja e tij për një President
mbarëkombëtar nuk krijoi vetëm
efekt mediatik, por na detyroi të
mendojmë për ndodhjen tonë në
kontekstin e gjerë të zhvillimeve
rajonale dhe turbulencave gjeo-
politike. Ka shumë njerëz që këtë
ide të Ramës e quan një lloj
donkishotizmi, një lloj patetike
që prish rendin e...
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Koxhabash quhej kryeplaku i fshatrave me
popullsi të krishtere që luante rolin e
ndërlidhësit të kësaj popullsie me pushtetin
qendror.  Merrej me mbledhjen e taksave dhe
të detyrimeve shtetërore, me zgjidhjen e
mosmarrëveshjeve e grindjeve të individëve të

veçantë etj. Kundrejt këtyre shërbimeve ishte i
përjashtuar nga disa detyrime. Në shek.XVII-
XVIII koxhabashi fitoi një pozitë të veçantë,
duke u bërë edhe rekrutues i ushtarëve me
rrogë dhe u kthye në shfrytëzues i egër i
popullsisë.

ÇKA U BË TASH ME ÇAKORIN?
“Ramushi, për ne tash miku i papritur i Dushkut të
Mojkovcit, nuk e paska ditë apo e paska harruar se
më 1913 Mali i Zi kishte pushtuar Pejën dhe krejt
Dukagjinin. Në qendër të Pejës ushtria malazeze
atë vit për çdo ditë ka pushkatuar nga 24 shqiptarë.
Tash Ramushi gëzohet dhe iu uron mirëseardhje
ushtarëve dhe oficerëve malazez në Kosovë.
Ramushi për disa vjet me radhë, deri krejt pak
kohë më parë, kishte drejtuar 1001 të shara kundër
Hashim Thaçit e Murat Mehës e të tjerëve për
problemin me keqshënimin e kufirit. Duke
shprehur e duke u krekosur me tonelata
atdhetarizmi dhe gatishmërie luftarake për të
kthyer me çdo çmim kufirin në Çakor e në Kullë...
Çka u bë tash? U arritën objektivat e Ramushit për
çështje kufiri ? Apo u arrit vetëm shuarja e ambicia
për t’u bërë kryeministër, nga e cila pozitë ai pa u
skuqë fare i çthotë sot ato që ka thënë dje. Në
Kosovë po zvogëlohet me të madhe numri i
njerëzve që të besojnë. Tash të beson vetëm miku
yt malazez, kryeministri dhe ish-funksionari i
shërbimeve sekrete, Duško Marković. bA ia lamë
më atë borxh Ramushit. Apo atë ia paguajnë
corrogort…”, shkruan në profilin e tij, publicisti
Salih Kabashi.

SHQIPTARËT E MAQEDONISË VEÇ PËR BAJRAM
“Më vjen keq që shqiptarët e Maqedonisë as nuk
janë në fjalorin e politikës Shqipëri-Kosovë. Neve
na trajtojnë si ai vëllai prej njerkës, dhe na marrin
me vete veç për hatër, për Bajram”, shkruan me
ironi në profilin e tij gazetari Venhar Ramadani.

TËRHEQJA NGA MARRËVESHJA ME IRANIN,
DIPLOMACI JO E MIRË
“Ruajtja e marrëveshjes për programin bërthamor
me Iranin është me rëndësi kyçe. Paralajmërimet e
tërheqjes eventuale nga Programi aktual, në të cilin
pjesa më e madhe e sanksioneve shfuqizohen me
kusht që Irani të heq dorë nga ndërtimi i armëve
bërthamore, nuk është diplomaci e mirë. Besoj se
për Evropën dhe botën është me rëndësi kyçe që
marrëveshjen ta ruajmë. Nëse e kthejmë kohën
prapa, e dimë si duket bota pa marrëveshjen për
programin bërthamor iranian”, shkruan në profilin
e tij në Tuitter, ish-Sekretari amerikan i Shtetit, John
Kerry, njëherësh negociatori kryesore për
marrëveshjen me Iranin të arritur në Konferencën e
Sigurisë në Mynih vite më parë.

Lëvizja e themeluar dhe
aktualisht edhe e drejtuar
prej tij ka qenë një ndër
kritiket më të ashpra të
qeverive të Kosovës në këtë
dekadë të parë si shteti i
pavarur. Albin Kurti dhe
Vetëvendosja që prej fillimit
kanë qenë një faktor i
rëndësishëm, fillimisht
shoqëror e tashmë edhe
politik. Por, i kthyer pas në
kohë, Kurti rithekson
vërejtjet e hershme për
deklaratën e pavarësisë. “Nuk
ishte vetëm hap përpara, por
kishte edhe hap pas. Në
dokumentin e Pavarësisë
përmendet më shumë pako
Ahtisari, që zvogëlon
Pavarësinë. Nuk referohet
ushtria, nuk referohen
vuajtjet dhe lufta e bërë për
të ardhur deri këtu. Është një
deklaratë që sheh përpara,
por harron disi se nga kemi
ardhur deri këtu”, deklaroi ai
për Exclusive në Top
Channel.

(Top Channel, 19 shkurt)

Në ditën kur Kosova vazhdon
kremtimet e 10 viteve të
Pavarësisë së saj, presidenti
serb Aleksandar Vuçiç
deklaroi se kompromisi me
shqiptarët është me interes
jetik për Serbinë dhe
popullin serb. “Por duhet të
kemi parasysh që flitet për
kompromis e jo zmbrapsje”,
theksoi ai, duke nënvizuar se
pozita e Serbisë është tejet e
vështirë. “Në arenën politike,
ne po përballemi me
vështirësitë e një beteje
kundër fuqive të mëdha. Ne
nuk luftojmë kundër
Prishtinës dhe përfaqësuesve
të tyre politikë. Por, kundër
nesh lufton Prishtina,
Uashingtoni dhe Londra”,
citohet të ketë thënë kreu i
shtetit serb. Sipas Vuçiçit,
Shtetet e Bashkuara, Britania
dhe aleatët e tyre po
ushtrojnë presion të
drejtpërdrejtë mbi vendet që
të mos e tërheqin njohjen e
Pavarësisë së Kosovës, e po i
kërkon njohjen e Kosovës
atyre që ende nuk e kanë
hedhur këtë hap. 
Gjatë bisedës me studentë
serbë nga Kosova, Vuçiç u
shpreh i bindur se ata e
kuptojnë që serbët duhet ta
tentojnë medoemos arritjen
e kompromisit me
shqiptarët, e se
kundërshtarët e kësaj
lëvizjeje nuk e kuptojnë se
kështu humbin të gjithë,
“pasi ne - thuhet të jetë
shprehur Vuçiç, - vështirë se
do të jemi më në Kosovë”.

(Blic.rs, 19 shkurt)
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Gjithmonë deklaratat e Edi Ramës prodhojnë lajm. Kësaj radhe, ideja e
tij për një President mbarëkombëtar nuk krijoi vetëm efekt mediatik, por
na detyroi të mendojmë për ndodhjen tonë në kontekstin e gjerë të zh-
villimeve rajonale dhe turbulencave gjeopolitike. Ka shumë njerëz që
këtë ide të Ramës e quan një lloj donkishotizmi, një lloj patetike që pri-
sh rendin e obligimeve shtëpiake, por ka edhe të tillë që e atribuojnë
guxim dhe vizion. Në fund, publiku kujt t’i besojë: atyre që relativizojnë
kuptimin e kësaj ideje, apo atyre që entuziazmohen nga kjo ide?

Por, gjithsesi, deklarata e Ramës, më shumë se ngarkesë semantike, në
vete kishte efektin publik, si paradigmë e një konteksti nëpër të cilën po
kalon aktualisht Kosova, por edhe Serbia, Shqipëria dhe më gjerë. Se ish-
te një deklaratë e papritur dhe me ngarkesë të madhe emocionale, për
këtë s'ka dilemë, të paktën për ata që janë të varur shumë nga mediat dhe
nuk kanë mundësi të ndjekin rrjedhën paralele të proceseve, sidomos kur
politikanët ndryshe flasin para një mase të ekzaltuar e ndryshe ve-
projnë në praktikë.  Vërtetë a është për t’i besuar asaj që e thotë Rama?
Kjo është pyetja fundamentale që po e bëjnë këto ditë shumica e ana-
listëve e mendimtarëve të lirë. Dhe, natyrisht që përgjigjet janë nga më
të ndryshmet, varësisht se në çfarë raporti ideologjik, politik e socio-kul-
turor qëndrojnë ata që marrin mundin të zbërthejnë këtë ide të Ramës.
E pazbërthyeshmja në krejt këtë zhurmë qëndron në vetë Ramën, i cili
e ka për obligim t’ua sqarojë atyre që e ndjekin, nëse vërtetë fshihet diçka
serioze pas idesë së tij, apo e kishte ndërmend të lëshonte ballonin e
radhës mbi kokat e hutuara të njerëzve me halle edhe më të vogla, por
që po bëhen pengesë e zhvillimit të madh brendakombëtar. Pastaj, në
rrjedhën logjike të gjërave, ky Presidenti gjithëkombëtar nuk do të
mund të vinte para se të ndodhtë një bashkim eventual kombëtar,
ndërkohë që si po na shkojnë punët, nuk po jemi në gjendje të bëjmë ba-
shkë dy doganier shqiptaro-shqiptarë në Morinë për të zhdoganuar një
maune me patate. Paçka se në Mitrovicë të Veriut po ndodhë një bashkim
tjetër, kësaj radhe i një tipologjie dhe karakteri që buron nga sasia e kar-
buranteve të kontrabanduara. Për plazma-keksat e Krushevcit të mos fla-
sim, sepse politikanët tanë ka kohë që i kanë ndërruar dhëmbët e qumë-
shtit dhe shijen e tyre mund ta provojë vetëm ndonjë fëmijë i politikës. 

Teksa dëgjoja Ramën ta shpaloste idenë e tij populiste për një President
mbarëkombëtar, kujtesa më ktheu prapa nja 5-6 vjetëve, atëherë kur Sali
Berisha mu n’mjdes të Shkupit na pat “bashkuar” në një shtet të madh
kombëtar. Si tani, edhe atëherë patën dalë shumë autorë kundër reto-
rikës së Berishës dhe përdoreshin argumentet e tanishme, por me një
dallim se kritikuesit te ne më tepër janë të fokusuar pas personave e jo
pas ideve. Mund ta marrim me mend se si do të dukej dioptria e kritika-
ve nëse idenë e Presidentit mbarëkombëtar do ta thoshte sot Sali Beri-
sha. Kush do ta kritikonte atë dhe kush do të heshtte sot? Pra, kush e
thotë, e jo çka thotë, vazhdon të jetë aksioma e (para)gjykimeve tona pu-
blike, duke vendosur gjithmonë personin para idesë, ose ideja-pylli
ndodhë zakonisht të mos shihet nga lisi-personi.

Jo njëherë kemi provuar se mund të bijmë viktimë e (para)gjykimeve ske-
matike dhe, për pasojë, të mos krijojmë një determinantë të qëndrue-
shme vlerësimi për dukuri e ngjarje që shumë lehtë globalizohen bren-
da hapësirës etnike shqiptare. Mund të numërojmë shumë arsye se pse
ndodhë kjo, por janë disa thelbësore që e bëjnë shumë poroz mendimin
tone publik me karakter kombëtar. Parasegjithash formimi intelektual
e politik për disa dekada në dy sisteme të ndryshme mendimi e veprimi
ka krijuar pashmangshmërisht kaosin e dilemave që përfundojnë zako-
nisht ose me keqkuptim, ose me mungesë receptimi reciprok të tema-
tikës dhe ideve të debatit. Doza mosbesuese e këtij receptimi jo pa ko-
sto ka lënë mendësinë publike, e cila ende nuk po arrin të
ndërgjegjësohet dhe të baraspeshojë pragmatizmin me populizmin.  Në
rrethana kur patatet në Morinë kalben duke pritur bashkimin kombë-
tar dhe kur karburantet në Veri të Mitrovicës aktivizojnë motorët e de-
magogjisë politike të Prishtinës dhe Tiranës, ka hapësirë edhe retorika
“presidenciale mbarëkombëtare” e Edi Ramës. 

Edi Rama 
është vet lajmi

EDITORIAL ||||||||||||||||||||||||||

Emin AZEMI

Kush quhej “Koxhabash”?

KUR E HA HARAM BUXHETIN E VOGËL
“Në këtë kakofoni, pas shpalljes së rezultateve të
konkursit nga Ministria e Kulturës, dua vetëm të
përsëris që kultivimi i kulturës kërkon themelim të
institucioneve kulturore, në nivel qendror dhe në
nivel lokal (rikujtoj që komunat nuk ndajnë buxhet,
as kanë themeluar institucione kulturore)! Çdo gjë
tjetër është improvizim dhe derdhje mjetesh në
projekte gjysmake ose në projekte qesharake që
s'kanë të bëjnë fare me kulturën! E para, sepse OJQ-
të (ato seriozet që realisht merren me kulturë) nuk
mund të bëjnë projekte me buxhete simbolike dhe
e dyta - kontrabandohen OJQ-të që fare nuk merren
me kulturë dhe e hanë (haram) edhe atë buxhet të
vogël që hidhet me thërrime!”, shkruan në profilin e
tij në Facebook, regjisori Sulejman Rushiti.
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Fatos RUSHITI

Shkup, 19 shkurt - Të hënë, kryetari i
Parlamentit, Talat Xhaferi, thirri në
koordinimin koordinatorët e gru-
peve parlamentare, por thirrjes së
tij iu përgjigj vetëm kryetari i grupit
parlamentar të BDI-së dhe ai i
LSDM-së, Ejup Alimi dhe Tomisl-
lav Tuntev, ndërkaq mungoi koordi-
natori i përkohshëm i grupit parla-
mentar të VMRO-së, Vllatko
Gjorçev, dhe ai i Lëvizjes BESA,
Afrim Gashi. Sipas informatave
jozyrtare, edhe ky takim nuk dha
ndonjë rezultat përveç faktit që
partitë në pushtet - LSDM dhe BDI
vazhdojnë konsultimet rreth Ligjit
për gjuhët, ligj ky që po kundërsh-
tohet nga VMRO. Burime parla-
mentare thonë për gazetën KOHA
se të martën mund të thirret vazh-
dimi i seancës së 32-të, ku mes pika-
ve kryesore është edhe Ligji për
gjuhët, kjo pasi me VMRO-në nuk
ka ndonjë marrëveshje rreth kthi-
mit të saj në seancë plenare dhe në
komisionet parlamentare. 

Nga ana tjetër, burime të afërta
me BDI-në thonë për gazetën
KOHA se brenda kësaj jave ka gja-
sa të takohen liderët e VMRO-së
dhe BDI-së, Hristijan Mickovski dhe
Ali Ahmeti, për të diskutuar rreth
tërheqjes së mundshme të 35 mijë
amendamenteve të propozuara
kundrejt dhjetë vërejtjeve të pre-
sidentit Ivanov në lexim të tretë nga
ana e deputetëve të VMRO-së. Vetë
Ahmeti ditë më parë tha se Ligji

për gjuhët së shpejti do të disku-
tohet në Parlament, indikacion ky
se partia e tij dhe LSDM nuk do të
presin pa fund VMRO-në për një
marrëveshje të mundshme lidhur
me Ligjin për gjuhët. Ndryshe,
thirrje për marrëveshje politike
mes partive parlamentare ka bërë
edhe kryeparlamentari Talat Xha-
feri, i cili edhe nuk thërret seancë
parlamentare pa pasur marrëve-
shje për gjuhën shqipe. Nga BDI,
në rast të dështimit të marrëve-
shjes më të gjitha palët për Ligjin e
gjuhëve, ka në dorë skenarin ba-
shkë me LSDM-në për votimin për
së dyti të Ligjit për gjuhët. Siç ka
raportuar më parë gazeta KOHA,
referuar burimeve të afërta me
BDI-në, vërejtjet e presidentit Iva-
nov do të vlerësohen si të pabaza
në aspektin kushtetues dhe më pas
- Ligji do të votohet nga deputetët
e shumicës parlamentare. Po këto
burime referuan edhe për një ske-

narë tjetër, ajo që të akumulohen të
gjitha amendamentet e VMRO-së
në një apo disa diskutime meqë
mbi 995 amendamente janë për
dënimet me para prej 4 mijë deri
në 5 mijë euro për institucionet që
nuk do të zbatojnë Ligjin për
gjuhët. Me gjasë, të martën edhe
mund të ndodh që vetëm të nisë
zbatimi i këtyre skenarëve duke
thirrë seancë, kjo për të parë edhe
reagimet e VMRO-së. Nga ana
tjetër, VMRO ende ka dallime, si-
domos ajo e grupit të të pakëna-
qurve dhe Kryesisë së re partiake, e
cila dhe ka shumicën deputetëve
në Parlament. Referuar burimeve
anonime të afërta me kryesinë e re,
Hristijan Mickosvki nuk është i in-
teresuar të vazhdojë bojkoti në
seancë plenare dhe në komisione.
Në funksion të kësaj është shtyrë
për në mars edhe takimi mes parti-
ve parlamentare në Shtëpinë e
Zhan Monet në Paris, takim ky i

thirrur nga deputetët e Parlamen-
tit Evropian, Ivo Vajgël, njëkohësi-
sht dhe raportues për Maqedonisë,
Eduard Kukan dhe Knut Frakensh-
tejn. Sa i përket zhvillimeve poli-
tike në Parlament, me interes po
pritet dhe ajo nëse Lëvizja BESA
me kryetar Afrim Gashin me tre de-
putetë dhe PDSH-së me dy depu-
tetë do të formojnëë grup parla-
mentar. Deri më tani, nga
Parlamenti thonë se nuk ka ndry-
shime në lidhje me grupin parla-
mentar të Lëvizjes BESA, i cili ka
pesë deputetë. Ndryshe në seancën
e 32-të duhet të debatohet për mbi
35.000 amendamentet e dorëzua-
ra nga ana e VMRO-së për Ligjin
për përdorimin e gjuhëve, sjellja e
ligjeve reformuese për gjyqësorin,
ligjet që preki sigurinë në vend,
Ligji për uljen e shpenzimeve rru-
gore të deputetëve dhe personave
të emëruar si dhe ligje dhe vendi-
me të tjera. 

Beograd, 19 shkurt - Ekziston
"marrëveshje xhentile" nga vitet e
90-ta mes Rusisë dhe SHBA-së dhe
aleatëve perëndimore, me të cilën
NATO premton se nuk do të zgje-
rohet në lindje drejt kufijve të Ru-
sisë dhe e cila "është shkelur" me
tre zgjerimet e NATO-s. Tash në
këtë lojë duan ta fusin edhe Ballka-
nin, deklaroi shefi i diplomacisë
ruse Sergej Lavrov. "Zgjerimi i

NATO-s është gabim dhe njëkohë-
sisht nënkupton shkelje të marrë-
veshjes xhentile të cilën e përmen-
da, dhe e cila tani u vërtetua
plotësisht në dokument të arki-
vuar zyrtar, nga i cili SHBA-ja para-
dokohe e largoi shenjën 'fshehtësi'.
Për këtë të gjithë e dinin, dhe ne
thjeshtë u vërtetuam edhe një
herë se çka me të vërtetë ka
ndodhur, pasi që u publikuan këto
dokumente të arkivuara", tha La-
vrov, në intervistën e sotme për
agjencinë serbe të lajmeve "Beta", i
pyetur nëse Moska ka për qëllim
ta kundërshtojë hyrjen e pritur të

Maqedonisë në NATO. Sipas tij, siç
informon korrespondenti i MIA-s
nga Beogradi, zgjerimi i NATO-s
përputhet me marrëveshjen e vite-
ve të 90-ta. "Ne jo një herë i kishim
paralajmëruar kolegët tanë nga
NATO-ja se kjo linjë, e cila pësoi
tre valë të zgjerimit dhe tani do të
ndodhë edhe një valë, jo vetëm që
paraqet shkelje e tërë asaj për të
cilën jemi marrë vesh në vitet e 90-
ta, se askush nuk do ta sigurojë si-
gurinë e saj në llogari të sigurisë
së të tjerëve, por paraqet ndoshta
edhe provokim më serioz për sta-
bilitetin dhe sigurinë e përgjithsh-

me evropiane", thotë shefi i diplo-
macisë ruse. Ai shton se ata mun-
dohen ta mbajnë kontinentin të
ndarë në dy pjesë. Këto linja të
ndarjeve mundohen t'i lëvizin
drejt lindjes dhe janë shumë afër
kufijve tanë, ata në fakt janë, tani
në kufirin me Rusinë, vlerëson La-
vrov.  Sipas tij, asgjë që tani bëhet
në NATO, nuk e rrit sigurinë në sh-
tetet ballkanike, të cilat nga ana e
Rusisë nuk rrezikohen me asgjë.
"Asgjë nga ajo që po ndodh tani
nuk është hap drejt përmirësimin
të aftësisë së NATO-s që të
përgjigjet në kërcënimet reale, e

jo të shpikura. Nuk shoh si këto tre
valë të zgjerimit e kanë bërë
NATO-n më të aftë në shkatërri-
min e kërcënimeve terroriste dhe
kërcënimeve nga krimi me drogë,
duke i përfshirë edhe ato kërcëni-
me që rrjedhin nga Ballkani, ku pas
shpalljes së joligjore, unilaterale
të pavarësisë së Kosovës, u krijua
territor që paraqet shembull për
korrupsion dhe 'vrimë e  zezë'",
theksoi Lavrov. Në pyetjen e përsë-
ritur që të përgjigjet konkretisht
për Maqedoninë, shefi rus i diplo-
macisë Segej Lavrov deklaroi se
Moska nuk bën diferenca.

Rruga drejt 
BE-së dhe
NATO-s duhet
të zhbllokohet
Munih, 19 shkurt - Rruga e Ma-
qedonisë drejt BE-së dhe
NATO-s duhej para shumë
kohësh të zhbllokohej, konsi-
deron kryesuesi me Konfe-
rencën e Sigurisë në Munih
dhe ish ambasador gjerman
në SHBA, Uolfgang Ishinger.
"Rruga e Shkupit drejt BE-së
dhe NATO-s duhet të zhbl-
lokohet. Kjo duhej të ndodhte
kohë më parë", thotë Ishinger
në profilin e tij në Tuiter. Ai ka
komentuar në Tuitin e shefit
të diplomacisë së Maqedonisë
Nikolla Dimitrov se Maqedo-
nia është një nga disa shem-
bujt e diplomacisë së sukses-
shme parandaluese dhe se
pas pritjes së gjatë është koha
për inkuadrim të vendit në BE
dhe NATO. "Maqedonia është
një nga shembujt e paktë të
diplomacisë parandaluese të
suksesshme. Por ndërprerja e
dinamikës negative nuk është
e mjaftueshme. Ka ardhur
koha që të shfrytëzohet rasti
për përshpejtimin e dina-
mikës pozitive dhe arritjen e
suksesit të pakthyeshëm",
thotë Dimitrov i cili në fund e
falënderoi Ishingerin për or-
ganizimin e shkëlqyer të Kon-
ferencës së Sigurisë në Munih.
Shefi i diplomacisë Dimitrov
së bashku me zëvendëskrye-
ministren dhe ministren e
Mbrojtjes Radmilla Shekerin-
ska morën pjesë në Konfe-
rencën e 54-të të Sigurisë në
Munih që u mbajt javën e ka-
luar, që konsiderohet si forum
global udhëheqës në të cilin
diskutohen sfidat aktuale dhe
të ardhshme të sigurisë.

Rusia kundër Maqedonisë në NATO
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

SHUMICA NUK DO TA PRET EDHE GJATË KOHË VMRO-në

Burime të afërta me BDI-në thonë se brenda kësaj jave ka gjasa të takohet Ahmeti dhe Mickovski për të
diskutuar rreth tërheqjes së mundshme të 35 mijë amendamenteve kundër Ligjit të gjuhëve

Kur jemi tek zhbllokimi i Parlamentit,
ekspertët kanë propozuar që të shkelet
Rregullorja, si dhe nga ana tjetër mos
të merret Parlamenti vetëm me një ligj
dhe të neglizhojë ligjet tjera. "Në një
pjesë të seancës të diskutohen
amendamentet e Ligjit dhe në gjysmën
tjetër të miratohen ligjet tjera, duke pasur
parasysh se faza e ardhshme gjashtëmujore
është e rëndësishëm për Maqedoninë dhe priten
të miratohen ligje të rëndësishme që përcaktojnë
edhe fatin euroatlantik të Maqedonisë", ka thënë

ish-kryetari i Parlamentit, Stojan Andov, i
cili ka kërkuar nga kryeparlamentari që,
njëjtë sikurse VMRO, të mos e bllokojë
Parlamentin duke mos thirr seancë

edhe për ligjet tjera. “Hapi që duhet të
merret nga Talat Xhaferi është që, jashtë

çdo procedure parlamentare siç janë edhe 35
mijë amendamentet e VMRO-DPMNE-së, të
sjellë vendim jashtë çdo procedure dhe me këtë,
edhe ta shkelë Rregulloren, sepse është VMRO
ajo që ka thyer ligjet dhe punën e Parlamentit”,
tha Andov.  

ANDOV: XHAFERI TA SHKELË RREGULLOREN NJËJTË SIKURSE VMRO 

Gati skenari për 35 mijë
amendamentet e VMRO-së

Koha
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Sot rrugës për të shkuar në
provat e Festivalit, fëmijët më
ishin dëshpëruar pafund. Një-
ra nga konkurrentet që përga-
titej për të dalë në skenë, kish-
te lajmëruar të gjithë fëmijët
se festivali i fëmijëve "Peshku i
Artë" nuk do të mbahet këtë
vit. E pyetur nga të gjithë fë-
mijët se nga e di,  ajo kish
thënë se prindërit e kanë parë
në faqen zyrtare të Ministrisë
së Kulturës. Më pas s'kishte at-
mosferë pune.... të gjithë së
bashku kërkonim emrin e Fe-
stivalit, por nuk e gjetëm. Kur-
se ne nga Festivali i Fëmijëve
të qytetit të Strugës kërkojmë
një arsye pse festivali fëmijëve
"Peshku i Artë"nuk ka kaluar
në ministrin e kulturës. Pse
ndodhi kjo!? Pse luhet me
ndjenjat e fëmijëve!? Është
viti i 5-të që mbahet ky festival
dhe asnjëherë s’e kemi pas
ndonjë problem të tillë. Madje
ky vit ishte jubile për këto fë-
mijë dhe jemi munduar sado
pak të suprizojmë edhe ato
prindër që kanë fëmijë me ne-
voja të veçanta, dukë men-
duar të fillojmë një provë dhe
me ta. Çdo vit kemi konkur-
ruar, kemi fituar sado pak
përkrahje dhe nga ministria
na kanë telefonuar për t’na
uruar suksese. Edhe pse e ka
hedhur poshtë projektin e fë-
mijëve tanë, ne u themi mos
të shqetësohen, se Struga
mbahet vetë dhe për 1 Qer-
shor ftojmë gjithë stafin e mi-
nistrisë të argëtohen pafund
me këngët dhe komeditë e fë-
mijëve tanë në Qytetin tonë.
Ky vit ishte provë për ekipin e
ri, mos u shqetësoni se vitin
tjetër nuk dorëzojmë as edhe
një projekt dhe nuk u vëmë ne
siklet. 

Qendra për Fëmijë e Strugës 
"Peshku i Artë" 

Evis HALILI 

Shkup, 19 shkurt - Përqendrimi i
fondeve të Ministrisë së Kulturës
dhe shpërndarja jo e drejtë e tyre
në favor dhe disfavor të institucio-
neve, shoqatave, artistëve e të
tjerë, pasqyrohet me raste të tjera
në veprimtari të ndryshme, si Mu-
zikë, Bashkëpunim ndërkombëtar,
Trashëgimi e të tjera. Projektet në
Programin vjetor të Ministrisë së
Kulturës për financimin e projekte-
ve me interes nacional, janë të til-
la, si afirmimi i kulturës shqiptare
përmes traditës së synetit, apo
kuzhinës gostivarase në Paris, ma-
nifestime nga shoqata të ndrysh-
me e përbërje të njëjta që arrijnë
deri disa milionë denarë. Në rangi-
min e atyre shoqatave që kanë për-
fituar më shumë gjendet edhe
"Drita AGV", me seli në fshatin Bel-
lovisht të Gostivarit. Gjithsej 960
mijë denarë nga Programi vjetor i
Ministrisë së Kulturës për financi-
min e projekteve me interes nacio-
nal janë parashikuar për të mbësh-
tetur realizimin e tre projekteve të
shoqatës. Kjo shoqatë ka marrë
fondin më të madh për projektin
"Afirmimi dhe vijimësia e kulturës
shqiptare përmes promovimit të
zakoneve tradicionale të synetit
shqiptar në Maqedoni", 500 mijë
denarë (janë kërkuar 610 mijë de-
narë). Po kësaj shoqate i janë
ndarë 310 mijë denarë (janë
kërkuar 348 mijë denarë) për një
projekt për afirmimin e kulturës
dhe bashkimin e të rinjve përmes
muzikës, si edhe promovimit të
kuzhinës gostivarase në kryeqyte-
tin francez, në Paris (150 mijë de-
narë). Ndryshe, për këtë shoqatë
të themeluar në vitin 2010, haset
informacioni për një projekt në ba-
shkëpunim me Komunën "Me
efikasitet energjetik deri te reduk-
timi i lëshimit të CO2 dhe kursimi
i energjisë" në shkollën fillore
"Goce Delçev". Një tjetër shoqatë,
që ngjashëm ka një aktivitet të
orientuar kryesisht nga promovimi
i ekologjisë si shkencë dhe
mbrojtja e mjedisit, Elizium, me
seli në Tetovë, i janë ndarë 500
mijë denarë për një projekt të
ngjashëm me atë të "Drita", Afir-

mimi muzikor i kulturave dhe ba-
shkimin e të rinjve. "Elizium" po
ashtu si pas të dhënave të Regji-
strit Qendror është një tjetër sho-
qatë që është formuar pasi ka fil-
luar konkurrimi me projekte në
Ministrinë e Kulturës (më 19 Tetor
2017). Po ashtu, dy shoqata të
ndryshme kulturore artistike nga

Tetova kanë marrë së
bashku mbi 7 milionë
denarë. "Alegretto" dhe
"Event", që janë theme-
luar me një vit distancë
nga njëra-tjetra (2011
dhe 2012) kanë jo
vetëm disa prej ba-
shkëthemeluesve të
njëjtë (Afrim Farizi
person i autorizuar te
Allegretto, pronar tek
Event), por edhe seli të
njëjtë - në Reçicë të
Vogël në Tetovë. Në ve-
primtarinë "Manifesti-
me kulturore dhe arti-
stike", "Alegretto" ka
marrë 3.500.000 de-
narë për festivalin
"Skena e Muzikës se-
rioze shqiptare". Një
tjetër festival organi-
zon edhe "Event" - Fe-
stivalin e Këngës Sh-
qiptare për të cilin janë
akorduar 3 milionë de-
narë, shuma këto që
janë tre herë më të
mëdha sesa ka marrë
ndonjë festival tjetër
në këtë veprimtari. Po
në Tetovë, këtë vit një
tjetër shoqatë, "Xhe-
zing art" do të organi-
zojë festivalin e xhezit,
për të cilin janë ndarë 1
milionë e 500 mijë de-
narë. Emri "Alegretto"
shfaqet po ashtu edhe
në veprimtarinë e Folk-

lorit, ku është fitues edhe i dy
projekteve të tjera me afër 900
mijë denarë. Projektet janë të for-
muluara thjesht si Realizim kon-
certi, një në Tiranë (Shqipëri) dhe
tjetri në Paris (Francë), për të cilat
janë parashikuar me nga 385 mijë
denarë dhe 584 mijë denarë. Këto
janë disa prej shoqatave që pa-
varësisht anonimitetit apo edhe
sukseseve të viteve të mëparshme
në realizimin e aktiviteteve mani-
festimeve, e ngjarjeve të ndrysh-
me, gjithsesi kanë grumbulluar
numrin më të madh të fondeve
nëpër veprimtaritë e ndryshme
dhe prezantimet brenda dhe ja-
shtë vendit. 

Hidhërim 
pafund për
fëmijët e Strugës
Edhe pse e ka hedhur
poshtë projektin e
fëmijëve tanë, ne u
themi mos të
shqetësohen, se Struga
mbahet vetë dhe për 1
Qershor ftojmë gjithë
stafin e ministrisë të
argëtohen pafund me
këngët dhe komeditë e
fëmijëve tanë në
Qytetin tonë

PARADOKSET E PROGRAMIT VJETOR (5)

Kuzhina në Paris,
syneti në Gostivar!

Në rangimin e atyre
shoqatave që kanë
përfituar më shumë -
gjendet edhe "Drita
AGV" me seli në fshatin
Bellovisht të Gostivarit.
Gjithsej 960 mijë
denarë nga Programi
vjetor janë parashikuar
për të mbështetur
realizimin e tre
projekteve të shoqatës,
mes tjerash edhe për
"promovimin e
zakoneve tradicionale
të synetit shqiptar në
Maqedoni"

Po ashtu, dy
shoqata të
ndryshme
kulturore
artistike nga
Tetova kanë
marrë së
bashku mbi 7
milionë denarë.
"Alegretto" dhe
"Event", që janë
themeluar me
një vit distancë
nga njëra-
tjetra (2011 dhe
2012) kanë jo
vetëm disa prej
bashkëthemel
uesve të njëjtë
(Afrim Farizi
person i
autorizuar te
Allegretto,
pronar tek
Event), por
edhe seli të
njëjtë - në
Reçicë të Vogël
në Tetovë
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Paditet ish-kryetari 
i Rosomanit
Policia parashtroi kallëzim penal për "keqpërdorim
të pozitës dhe autorizimit zyrtar" kundër S.L. (53) ish-
kryetar i Rosomanit, D.M (46),  person përgjegjës në
AGROPLAST ROS sh.p.k  Rosoman dhe B.J.J (35)
përgjegjës në  MBM "Arkitektë" Shkup. Të denoncua-
rit janë të dyshuar se e kanë dëmtuar buxhetin e Ko-
munës Rosoman për 574.636 denarë, të cilat sipas,
denoncimit, janë paguar për ndërtim të pakryer të
mureve mbrojtëse në rrugë. Ministria e Punëve të
Brendshme në buletinin e rregullt informon se S.L.
gjatë vitit të kaluar, si kryetar i Komunës Rosoman, pas
procedurës së batuar paraprakisht nga furnizimi pu-
blik dhe pranuar dhe paguar faturë nga  AGROPLAST
ROS sh.p.k  Rosoman, për ndërtimin e mureve
mbrojtëse të rrugës lokale nga fshati Sirkovë deri në
fshatin Rosoman.

Zbardhen vjedhjet në
kisha dhe në Ozormisht
Sektori për Punë të Brendshme në Tetovë ka zbardhur
14 vjedhje të rënda dhe një tentim për vjedhje, prej të
cilëve nëntë në Kisha dhe pesë në shtëpi private. Këto
vjedhje kanë ndodhur në rajonin e Tetovës gjatë
muajit të kaluar. Të dyshuar se janë kryerës të këtyre
veprave janë dy të mitur nga fshati Ozormisht dhe
nga lagjja e Drenovecit, ndërsa i dyshuar është edhe
një 18 vjeçar nga Tetova. Policia informon se edhe një
i mitur nga fshati Ozormisht është i dyshuar se ka
kryer vjedhje edhe në pesë shtëpi të mërgimtarëve në
këtë fshat. Sipas policisë, të dyshuarit në periudhën
për të cilën bëhet fjalë - kanë plaçkitur në shtëpi të
ndryshme, duke marrë shtatë televizor, aparate për
ndërtimtari dhe pajisje tjera teknike, të cilët më pas i
kanë shitur tek persona tjerë. Të gjitha sendet e
vjedhura janë gjetur dhe gjatë kësaj jave do të
kthehen tek pronarët, ndërsa për të dyshuarit do të
ketë edhe padi adekuate.

Aksident në autostradë,
pesë të lënduar
Të dielën mbrëma në autostradën Tetovë-Shkup, në
afërsi të kthesës për në Grupçin, një automjet me tar-
ga të Tetovës e drejtuar nga 45 vjeçari  A.E nga Tetova,
ka humbur kontrollin mbi automjetin, ka dalur nga
rruga dhe është rrokullisur. Me këtë rast, vozitësi dhe
tre bashkudhëtarët të moshës 42 vjeçare, 13-vjeçare
dhe 15-vjeçare kanë marrë lëndime trupore dhe pas
marrjes së ndihmës së parë, janë lëshuar për kurim të
mëtejshëm. Ndërkaq, një 71 vjeçare me iniciale L.XH
për shkak të seriozitetit të lëndimeve, është dërguar
për mjekim në Shkup. Shkak për këtë aksident ka qenë
mos përshtatja e shpejtësisë me kushtet në rrugë.       

Godet shtyllën
elektrike, përfundon 
në spital vozitësi
Në rrugën e Lubotenit në Tetovë, të dielën rreth orës
13 veturë e tipit Golf me targa të Tetovës që e ka drej-
tuar 22-vjeçari B.B nga fshati Vicë, ka humbur kon-
trollin, ka dalë nga rruga dhe ka goditur shtyllën
elektrike prej betoni. Me këtë rast, vozitësi ka marrë
lëndime trupore dhe pas marrjes së ndihmës së parë
në Spitalin e Tetovës më pas është dërguar në Klinikat
e Shkupit. (U.H)

KRONIKË

Omer XHAFERI

Shkup, 19 shkurt - Goditjet e rënda të ci-
lat i mori nga sulmi i 27 prillit kanë
ndikuar që kryetari i Aleancës për Sh-
qiptarët, Ziadin Sela, të mos mbaj mend
shumë detaje, sidomos atë se kush ishin
autorët e vërtetët të sulmi ndaj tij. Në
cilësinë e palës së dëmtuar, deputeti
Sela të hënën u paraqit në Gjykatën Pe-
nale të Shkupit, me çka para Trupit
gjykues i përshkroi ndodhitë, të cilat i
kujtoheshin para dhe pas hyrjes së
turmës së dhunshme në pres qendrën e
Parlamentit të Maqedonisë. Duke ju
përgjigjur pyetjeve të prokurorit Darko
Jakimovski, deputeti Sela tha se më 27
prill, pas votimi të Talat Xhaferit për
kryeparlamentar, atmosfera në pres
qendrën e Parlamentit ka qenë e ten-
sionuar deri në momentin e eskalimit të
situatës, kur turma e dhunshme është
futur brenda objektit të Parlamentit.
Fati i kryetarit të Aleancës për Shqip-
tarët, Ziadin Sela, nuk do të ishte ky nëse
një "gazetare", brenda sallës për media,
nuk do ia kishte prerë rrugën dhe do ta
kishte kërcënuar, në moment ku ai dhe
dy kolegë të tij kishin tentuar të ngjiten
për në zyrat e tyre.

"Ende pa u futur turma e dhunsh-
me në pres qendrën, unë dhe kolegët
Surja Rushidi dhe Vesel Memedi bisedo-
nim se si të shkojmë në zyrat tona apo si
të largohemi nga pres qendra. Dhe me
t’u larguar nga kjo hapësirë e Parlamen-
tit, para neve u paraqit një ‘gazetare’,
gjegjësisht nuk e di se çka ka qenë me
profesion, për shkak se e njëjta vazhdi-
misht na ka xhiruar me kamerë. Ajo na
u drejtua me fjalët: ‘askund s’keni për të
shkuar, tash do të shihni se çka ka për
t’ju ndodhë’", tha deputeti Sela. Ai mes
tjerash shtoi se vetëdija se nuk duhet të
preket një grua nuk e ka lënë të reagojë
ndryshe, dhe kështu përsëri janë kthyer
në pres qendër.

Në dëshminë e tij, kreu i Aleancës
për Shqiptar "gazetaren" në fjalë e për-
mendi edhe gjatë kohës kur turma e
dhunshme është futur në pres qendrën
e Parlamentit. Duke i kujtuar çastet e
para të asaj kohe, Sela shtoi se personi

në fjalë kishte komunikuar dhe bise-
duar me disa prej personave me maska,
në mesin e të cilëve njëri me fanellë me
numër 46. Tutje, siç theksoi në dësh-
minë e tij, Sela tha se turma e dhunsh-
me me të hyrën e pres qendër, për sh-
pejtë kohë e kishin shënjestruar atë,
duke potencuar: "ja ku është Sela, ku do
të shkosh tash". Kaosi i vërtet dhe sulmi
masiv në të cilën ishte gjendur depute-
ti Sela dhe një grup deputetësh nga par-
titë tjera politike, për një periudhë të
shkurtër ishte rezistuar nga sigurimi
personal i kryeministrit aktual, Zoran
Zaev. Ndërkohë, të shtypur dhe të balla-
faquar me goditje të rënda, sigurimi i
Zaevit, siç nënvizoi Sela, kishte shtirë në
ajër me revole. Gjatë kësaj kohe, ai tha se
njëri prej personave me maskë në kokë
i ishte drejtuar sigurimit të Zaevit dhe i
kishte treguar revole dhe një librezë
identifikimi. 

"Pas sulmit dhe goditjeve, kam pa-
sur amnezion të plotë, të cilin e vuajë
deri më sot. Kësisoj mbaj mend vetëm
pamjet vizuale se si ka ardhur deri te
sulmi brutal ndaj meje. Fillimisht më
kanë goditur me një monitor, pastaj
me disa mbetje nga byrotë e punës dhe
kështu me shtiza të flamujve. Mbaj
mend se kam rënë në gjunjë duke u
mbrojtur, kryesisht kokën dhe kështu
kam humbur vetëdijen. Pas kësaj
ngjarje, jam zgjuar në dhomën 334 të
Parlamentit, ku afër meje ishte Feta
Alimi dhe një person tjetër, të cilët më
ndihmonin. Ishte errësirë dhe nuk e
mbaj mend fytyrën e këtij personi. Por,
më kujtohet se para se policia civile të

futet në këtë dhomë, ai më kërkoi që
policisë t’i them se më kishte ndih-
muar. Dhe kështu bëra, se vërtet më
kishte ndihmuar. Fanellën të cilin e ve-
sha më pas, për tu maskuar ishte e tij",
theksoi deputeti Sela. 

Njëherësh, ai shtoi se kontaktin e
parë të jashtëm, pas vetëdijesimit e ki-
shte pasur me gruan e tij, ku e kishte
njoftuar shkurt se është gjallë. Ndryshe,
duke i përshkruar momentet e largimit
nga Parlamenti, deputeti Ziadin Sela
tha se policia e kishte përgatitur terrenin
dhe gjatë largimit në vazhdimësi bërti-
snin se kinse është një polici i lënduar
dhe kështu - në vend se në automjetin e
Ndihmës së Shpejtë, atë e kishin ven-
dosur në një automobil policor. Mes tje-
rash ai, e potencoi edhe reagimin e ish-
ministrit të Shëndetësisë, Nikolla
Todorov, i cili ekipeve të Ndihmës së Sh-
pejtë ju kishte thënë se Sela duhet të
dërgohet në Spitalin e Qytetit,
megjithatë koordinimi paraprak mes
Arben Taravarit dhe ekipeve mjekësore
- ka ndikuar që Sela të dërgohet për në
Qendrën Klinike në Shkup. Pasojat nga
lëndimet dhe rrahja brutale, kreu i
Aleancës për Shqiptarët tha se i ndjen
edhe sot, respektivisht ai theksoi se me
rekomandim të mjekëve, vazhdon të
pranojë terapi të caktuar mjekësore.
Ndryshe, në tentim-vrasjen e Selës të
akuzuar janë Kire dhe Cejo Gjorgjiev-
ski, Oliver Oshavkovski,l Sasha Cenkov,
Nikollçe Dimitrievski, Aleksandar janev-
ski - Toshta, Andrej Micov,l Nikolla Voj-
minovski, Kosta Dellov dhe Stojan Pav-
loovski - Kobra.

SELA U RRËFYE PARA GJYKATËS PËR NGJARJET E 27 PRILLIT

Kërcënonin
se do të më
vrasin
Në dëshminë e tij, kreu i Aleancës për
Shqiptar "gazetaren" në fjalë e përmendi
edhe gjatë kohës kur turma e dhunshme
është futur në pres qendrën e Parlamentit

AFËR E KISHA FETAIN 

Mbaj mend se kam rënë në gjunjë duke u mbrojtur,
kryesisht kokën dhe kështu kam humbur vetëdijen. Pas
kësaj ngjarje, jam zgjuar në dhomën 334 të Parlamentit,
ku afër meje ishte Feta Alimi dhe një person tjetër, të cilët
më ndihmonin. Ishte errësirë dhe nuk e mbaj mend
fytyrën e këtij personi. Por, më kujtohet se para se policia
civile të futet në këtë dhomë, ai më kërkoi që policisë t’i them se
më kishte ndihmuar. Dhe kështu bëra, se vërtet më kishte ndihmuar. Fanellën të
cilin e vesha më pas, për tu maskuar ishte e tij
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Shkup, 19 shkurt - Megjithëse nuk
kanë munguar asnjëherë shkollat
dhe paralelet për mësim në
gjuhën maqedonase, prapëse-
prapë në nivelin e shkollimit të me-
sëm janë shtuar më tepër mundë-
sitë për shkollimin në këtë gjuhë.
Kështu, nga 98 shkolla të mesme,
ku pesë vite përpara mësohej në
gjuhën maqedonase - në vitin
2015/2016 ky numër shkoi në 103
shkolla, pra u rrit për pesë më
shumë. Ndërkaq për shqiptarët
dhe turqit, të cilët kanë trashëguar
mungesa të shumta sa i takon rrje-
tit të shkollave të mesme, është rri-
tur vetëm me nga një shkollë më
shumë numri i institucioneve
shkollore me mësim në gjuhën sh-
qipe dhe turke. Kështu, nëse në vi-
tin shkollor 2011/2012 mësimi në
gjuhën shqipe zhvillohej në 36
shkolla të mesme, pesë vite më
vonë, sikurse tregojnë të dhënat e
Entit Shtetëror të Statistikave
(ESHS), ky numër nuk është më i
lartë se 38 shkolla. Për mësimin në
gjuhën turke, numri i shkollave të
mesme është rritur nga 11 në 12
shkolla. 

Në bazë të këtyre të dhënave
është lehtësisht e kuptueshme
përse nxënësit në Maqedoni nuk
ndajnë kushte dhe mundësi të ba-
rabarta shkollimi. Të dhënat e
ESHS-së tregojnë se raporti i shkol-
lave sipas gjuhës në të cilën zhvil-
lohet mësimi - është i thellë dhe
se në të gjitha rastet, situata është
në disfavor të nxënësve shqiptarë,
një pjesë e konsiderueshme e të
cilëve sot e kësaj dite vazhdojnë të
shkollohen në gjuhën maqedona-
se dhe statistikisht llogariten si
nxënës maqedonas. Por edhe

përkundër kësaj, arsimi i mesëm
në Maqedoni dallon shumë sipas
gjuhës në të cilën zhvillohet mësi-
mi. Konkretisht, duke filluar nga
numri i shkollave të reja, situata
është me sa vijon: nëse në pe-
riudhën nga viti shkollor 2011/2012
deri 2015/2016, në nivel të shkol-
lave të mesme është rritur për 8
numri i shkollave të mesme, shkol-
lat ku mësohet në gjuhën maqe-
donase janë zgjeruar për 62.5 për
qind rritje nga shtimi i përbashkët.
Ndërkaq, shkollat ku mësimi zh-
villohet në gjuhën shqipe - janë
shtuar me vetëm 12.5 për qind nga
shtimi i përbashkët. Po kaq janë
rritur mundësitë edhe për shkolli-
min në gjuhën turke. Shtim të
dukshëm në këtë periudhë kanë
pësuar shkollat ku mësimi zhvil-
lohet në gjuhën angleze, edhe të
në nivelin e 50 përqindëshit nga
shtimi i përbashkët. Sepse, nga 8 sa
ka qenë numri i shkollave të me-
sme ku mësimi zhvillohej në
gjuhën angleze (2011/2012) mësi-
mi në këtë gjuhë pas pesë viteve
është zgjeruar në 12 shkolla. Të

analizuara veç e veç shkollat sipas
gjuhës në të cilën zhvillohet mësi-
mi në raport me numrin përgjith-
shëm të shkollave për një vit të
caktuar, nga 2011/2012 deri
2015/2016 rritje më të madhe në
pjesëmarrje ka shënuar mësimi në
gjuhën angleze. 

Nëse në vitin shkollor
2011/2012 këto shkolla përbënin
7.1 për qind të numrit të përgjith-
shëm (pra anglisht mësohej në 8
nga 113 shkolla) pesë vite më vonë
anglishtja shtrihet në 10 për qind,
ose në 12 nga 121 shkollat e mesme
të vitit shkollor 2015/2016. Rritje
në pjesëmarrje ka shënuar edhe
mësimi në gjuhën turke edhe atë
nga 9.7 për qind në 10 për qind. 

Pavarësisht pjesëmarrjes më
të madhe që kanë në nivelin e ar-
simit të mesëm gjuha maqedona-
se dhe gjuha shqipe, që të dyja në
harkun kohor prej pesë viteve
kanë shënuar rënie. Konkretisht,
mësimin në gjuhën maqedonase
në vitin shkollor 2011/2012 ishte
pjesëmarrës me 86.7 për qind (98
nga 113 shkolla), ndërsa pas pesë

vitesh - mësimi në këtë gjuhën
zbret në 85.1 për qind, kurse shkol-
lat ku mësohej në gjuhën shqip -
nga 31.9 për qind (ose 36 shkolla
nga 113) për vitin shkollor
2011/2012 u ulë në 30.6 për qind
(ose 37 shkolla nga 121 gjithsej)
për vitin 2015/2016. E përbashkëta
e ulje-ngjitjeve në nivelin e arsimit
të mesëm në gjuhën maqedona-
se, shqipe dhe turke është se në të
tria këto gjuhë ka rënie në numrin
e nxënësve nga viti shkollor
2011/2012. Për paralelet maqedo-
nase ky numër ka shkuar nga
62.029 në 53.072 nxënës. Te shqip-
tarët, për periudhën e njëjtë nga
26.377 në 21.623 nxënës, kurse te
turqit nga 1600 në 1132 nxënës.
Vetëm te mësimi në gjuhën an-
glezë është rritur numri i nxënësve
edhe atë nga 1161 nxënës në vitin
2011/2012 në 1798 nxënës pas pesë
vitesh. Në total, pavarësisht gjuhës
në të cilën është zhvilluar mësimi,
numri i nxënësve ka shkuar nga
91.167 në 77.625. Pra, në nivel shte-
ti, kemi 13.542 nxënës më pak ose
14.8 për qind.

VMRO kundër
amnistisë, akuzon
se LSDM po
rrezikon sigurinë
e qytetarëve
Shkup, 19 janar - LSDM e rre-
zikoi sigurinë e qytetarëve me
amnistinë e mbi 2000 të bur-
gosurve midis të cilëve ka
edhe të dënuar për vepra të
rënda penale. Një pjesë e tyre
për 24 orë jo të plota sërish iu
kthyen krimit, ndërsa viktima
ishin qytetarë të pafajshëm.
Janë sulmuar edhe gra dhe
burra. Plaçkitje dhe vjedhje
janë realizuar edhe mbi të rinj
dhe mbi të vjetër. Kështu
thuhet në kumtesën e VMRO-
DPMNE-së, ndërsa akuzon
LSDM-në se, siç thuhet në
njoftim, po bën koalicion pa-
razgjedhor me strukturat kri-
minale në shtet. "VMRO-DPM-
NE-ja paralajmëronte se
LSDM-ja do të duhet në njërën
ose tjetrën mënyrë t'ua shpa-
guaj këtyre njerëzve të cilët e
dhanë mbështetjen për
LSDM-në për zgjedhjet lokale
dhe zgjedhjet e parakohshme
parlamentare, për shkak se ju
ndihmuan për reket, blerje të
votave dhe presioni ndaj vo-
tuesve. Si edhe çdoherë çmi-
min për politikat e dëmshme
të LSDM-së e paguajnë qyte-
tarët", thuhet në kumtesë.
VMRO në kumtesë citon se
LSDM-ja është përgjegjëse për
dëmin të cilin e shkaktojnë të
burgosurit e amnistuar "Inte-
lektualë, artistë, arkitektë,
mjekë, aktorë dhe deputetë u
bënë të burgosur politik
vetëm për shkak të faktit se
nuk kanë mendime të njëjta
politike me Zaevin. Gjykata
duhet të lirohet nga shtrëngi-
met e pushtetit, ndërsa Maqe-
donia nga një shtet i robëruar
sërish t'i kthehet parimeve de-
mokratike drejt të cilave sy-
nojnë të gjithë qytetarët e sh-
tetit. 
Menjëherë duhet të hidhen
poshtë aktakuzat e pabaza
dhe të lirohen nga paraburgi-
mi këta njerëz zë pafajshëm",
thuhet më tej në kumtesë.
"Bogdan, Çavkov, Mukoski,
Zhaklina, Durllovski, Damov-
ski dhe të gjithë të tjerët të
cilët ndodhen në paraburgim
vetëm për shkak se e duan sh-
tetin e tyre duhet të lirohen.
Prokuroria duhet të ndërpresë
me kryerjen e direktivave par-
tiake të Zoran Zaevit dhe
LSDM-së dhe të fillojë të pu-
nojë në interes të qytetarëve.
Shteti Juridik duhet të
kthehet për të mirën e qyte-
tarëve, ndërsa Maqedonia
duhet të kthehet në rrugën
drejt Bashkimit Evropian dhe
NATO-s", thuhet në kumtesën
e VMRO-së.

Shkup, 19 shkurt  - Çmimi i deriva-
teve prej sonte në mesnatë ulet
për 2.5 denarë për litër, vendosi
sot Komisioni Rregullator për
Energjetikë  (KRRE). Me vendimin
bëhen ulje të çmimeve rafinerike
dhe çmimeve me pakicë të deri-

vateve të naftës në mesatare për
6.19, gjegjësisht për 4.21 për qind.
Çmimi i ri me pakicë i EUROSU-
PER BS-95 është 65.5 denarë për
litër, EUROSUPER BS-98 do të shi-
tet për 67 denarë, EURODISEL (D-
E-V) për 57, ndërsa Vaji ekstra i

lehtë për amvisëri (EL-1) për 45.5
denarë për litër. Me vendimin e
KRRE-së për 1.243 denarë për kilo-
gram ulet dhe çmimi me pakicë i
mazutit M-1 NS dhe do të jetë
27.856 denarë për kilogram. Si ar-
sye për uljen e çmimeve me

pakicë të naftës nga KRRE i thek-
sojnë uljen për 7.21 për qind të
çmimit mesatar të naftës së
papërpunuar në tregun botëror
në 14 ditët e kaluara dhe rritjen
për 0.047 për qind të kursit të dol-
larit në raport me denarin.

Derivatet për 2.5 denarë më lirë

NË PERIUDHËN NGA VITI SHKOLLOR 2011/2012 NË VITIN 2015/2016

E mesmja 
e obligueshme shton
numrin e shkollave
Pesë viteve të fundit janë shtuar tetë shkolla të mesme në Maqedoni. Mirëpo, sipas gjuhës në të cilën
zhvillohet mësimi, rritjen më të madhe e kanë shënuar shkollat me mësim në gjuhën maqedonase

BUXHETI I MASH-IT ËSHTË I KUFIZUAR 
Joreale është të pritet se borxhet që janë
shtresuar dhjetë vite dikush do të mund
t'i kthejë për një vit. Shumë shkolla kanë
llogari të bllokuara dhe borxhe të
trashëguara, por buxheti i MASH-it është
i limituar, deklaroi ministrja e Arsimit dhe
Shkencës, Renata Deskoska. Problem më i
madh është borxhi për energjinë e shpenzuar
elektrike. Po tentojnë tha, të bëjnë riprogramim të
borxhit që do të thotë marrëveshje për pagesë të
shtyrë të borxheve që të mos ketë ç'kyçje të
energjisë elektrike në shkolla dhe në konviktet për
studentë. "Por problem është edhe dakordimi i tillë
sepse një numër i madh i llogarive të shkollave dhe
konvikteve të studentëve janë bllokuar. Kjo do të
thotë se sapo të vijnë mjete në llogaritë e tyre, ato
shlyhen në pajtim me prioritetet e kërkesave që

kanë ekzistuar. Qeveria ka bërë rritje të
bllok-shtesës që t'i rrisë mjetet që u
paguhen komunave për shlyerjen e
shpenzimeve. Disa herë vitin e kaluar u
lëshuam mjete konvikteve për studentë

me qëllim që të paguajnë një pjesë të
borxheve të tyre. Shohim se gjithkund ku do

të lirohen mjete t'i dedikojmë për pagesën e
borxheve të mbetura. Po është joreale të pritet se të
gjitha borxhet do të paguhen këtë vit", theksoi
Deskoska duke u përgjigjur në pyetjet e gazetarëve
gjatë vizitës së SHF "Goce Dellçev" në Qendër.
Lidhur me problemet me infrastrukturën në
shkolla, ministrja theksoi se befason sa e keqe është
gjendja duke pasur parasysh atë që, siç tha, në vitet
e fundit vazhdimisht shohim shirita dhe promovime
të investimeve të kapitalit. 
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Shkup, 19 shkurt - Kultura e duhanit
përkundër mundit të madh për ta
prodhuar, luhatjes kohë pas kohe
të çmimit grumbullues dhe vone-
sës së subvencioneve, megjithatë
perceptohet si “floriri” i Maqedoni-
së .

Këtë e dëshmojnë edhe shifrat
prej 14.500 hektarë të mbjella dhe
më shumë se 23 mijë tonë duhan të
grumbulluar në vitin 2017 për 217
denarë kilogrami. Ky çmim është
për 21 denarë më i lartë se vitin pa-
raprak kur duhani është grumbul-
luar për 196 denarë. Deri në fund të
muajit janar janë grumbulluara
më shumë se 23 mijë tonë .

Gjithashtu sivjet do të rriten
edhe subvencionet në favor të cilë-
sisë më të madhe të prodhimtarisë
së duhanit. Për rendimentet e vitit
2017 ishte planifikuar që të fitohen
nga 60 denarë për kilogram për të
gjitha klasat. Me ndryshimet e
Ligjit për duhan pritet që të fitohen
80 denarë për klasën e parë, 70 për
të dytën , ndërsa për klasën e tretë
dhe të tjerat do të mbetet subven-
cioni prej 60 denarë për kilogram.

Mbreti i kulturave bujqësore me
mbi 28 milionë euro subvencione
për prodhuesit e duhanit, afër 80
milionë euro fitim nga duhani sigu-
ron ekzistencë për mbi 23 mijë fa-
milje në Maqedoni apo mbi 100
mijë banorë, dëshmohet si një ndër
kulturat më rentabile në Maqedo-
ni .Në të kaluarën në rendimentet e
duhanit në Maqedoni kanë lëvizur
prej 17 mijë tonë në vitin 2008 deri
më 32 mijë tonë duhan në vitin
2013. Në vitet e fundit, prodhimi lë-
viz ndërmjet 24 mijë tonë në vitin
2015 , 25 mijë tonë në vitin 2016 dhe
27 mijë tonë të prodhuara në vitin
2014 . 

Prodhimi i duhanit në vitet e
kaluara luhatet si në aspektin e ni-
velit të prodhimtarisë, cilësisë më
të vogël apo më të madhe të klasa-
ve të ndryshme të duhanit, por
edhe të çmimeve grumbulluese që
i diktojnë kompanitë e ndryshme
që janë të varura nga trendet glo-
bale të çmimeve të duhanit.
Megjithatë në vitet e fundit çmi-
met solide , plasmani i sigurt si dhe
subvencionet e larta përkundër vo-

nesës së tyre sërish e orientojnë
bujkun në vend ndaj vazhdimit të
traditës dhe sigurimit të ekzi-
stencës . Sipas të dhënave për vitin
2011, hapësirat më të mëdha nën
duhan me 2911 hektarë gjenden në
komunën e Dollnenit, pason Rado-
vishi me 2400 hektarë, Prilepi me
afër 2200 hektarë dhe komunat e
tjera me nga afër 1000 hektarë. 

Prodhuesit e duhanit thonë se
në përgjithësi janë të kënaqur me
rendimentet e vitit të kaluar dhe
me pagesën e mundit të tyre , por
shtojnë se duhet të rritet çmimi si-
pas klasës së duhanit.

“Më shumë se 40 vite merrem
me prodhimtarinë e duhanit, ndër-
sa tani planifikoj që të mbjell 22
dekarë dhe të fitojë së paku pesë
tonë duhan që paraqet ekzistencë
për familjen time , por kërkon edhe
një punë të madhe dhe të lodhsh-
me. Vjet fitova 3.5 tonë duhan me
çmim prej 240 denarë. Në të ardh-
men një rëndësi të madhe ka të rri-
ten çmimet sipas klasave dhe atë
më së shumti për klasën e tretë që
duhet të jetë së paku 200 denarë”

thotë Najdo Nedanovski nga Pri-
lepi.

Në ndërkohë, parashikohet të
stimulohen fermerët të merren me
kultivimin e duhanit sa më cilësor
me rritjen e subvencioneve . Kulti-
vuesit e duhanit për prodhimin e
vitit të kaluar dhe në të ardhmen
do të fitojnë 80 denarë për klasën e
parë, 70 denarë për të dytën, dhe 60
denarë subvencione për klasën e
tretë dhe të tjerat për kilogram të
duhanit. Premtohet edhe lehtësi-
mi i procedurave administrative
për shitblerjen e duhanit ndërmjet
prodhuesve dhe grumbulluesve.

“Në këtë mënyrë do të moti-
vojmë kultivuesit e duhanit, jo
vetëm të rrisin prodhimtarinë , por
edhe të orientohen ndaj prodhim-
tarisë së duhanit më cilësor që të fi-
tojnë më shumë subvencione.
Përkrahja për prodhuesit e duhanit
krahas rritjes së subvencioneve pa-
rashikon edhe lehtësimin e proce-
durës ku me ndryshimet e Ligjit për
duhan do të anulohen fletat evi-
dentuese, ndërsa fermerët në
mënyrë të drejtpërdrejt do të nën-

shkruajnë marrëveshje me kom-
panitë grumbulluese”, thotë mini-
stri i Bujqësisë, Ljupço Nikollovski.

Sipas tij, do të paguhen mbi 28
milion euro si subvencione për
prodhuesit e duhanit,ndërsa në
bazë të çmimeve grumbulluese si-
pas klasave të ndryshme do të pa-
guhen mbi 80 milion euro që do të
thotë se me rekoltën e vitit 2017,
mbi 23 mijë familjeve ju sigurohen
të ardhura prej mbi 100 milion
euro.

Nga Lidhja e Shoqatave të
duhanit në Prilep kanë falënderuar
qeverinë për rritjen e subvencione-
ve për prodhimin e duhanit. Sipas
analizave të tyre , rreth 9 milion ki-
logram duhan janë grumbulluar
në klasën e parë, 13 milionë në të
dytën, 1.2 milion në të tretë dhe sasi
më të vogla janë grumbulluar në
klasën e katërt. Ata kërkojnë që në
të ardhmen të ketë rritje të çmime-
ve grumbulluese për 30 denarë për
kilogram për çdo klasë dhe të ketë
edhe përafrim të çmimeve në
grumbullimin e klasave të ndrysh-
me të duhanit.

Shkup, 19 shkurt - Strategjia për
reforma në sektorin e jurispru-
dencës për periudhën 2017-2022,
nuk jep detektim të saktë të pro-
blemeve në gjyqësi dhe nuk ka vi-
zion të qartë se në cilin drejtim
duhet të shkojë reforma e sistemit
gjyqësor gjatë pesë viteve të ardh-
shme, me qëllim që të arrihen re-
zultatet thelbësore. Kjo thuhet në
punimin e titulluar "Reforma e gjy-
qësisë në Republikën e Maqedo-
nisë: Ndryshim pa reforma?" i cili
është një prej dy punimeve të au-
torit Denis Preshova që u prezan-
tuan sot. Sipas tij, nuk ekziston
dokument në kuadër të së drejtës
së BE-së, i cili e definon çështjen e
pavarësisë së gjyqësisë, por këto
janë rekomandime dhe dispozita
gjerësisht të definuara dhe për
këtë arsye thotë, në procesin e ne-
gocimit dhe dakordimit me BE-në

kjo duhet të merret parasysh,
ndërsa vetë procesi i reformave të
gjyqësisë nën patronazh të BE-së
duhet të trajtohet si projekt i për-
bashkët. Ai në mënyrë kritike u
përqendrua edhe në standardet
evropiane për pavarësi të gjyqësi-
së dhe modelin e këshillave të fuqi-
shëm gjyqësor dhe vëren se, insi-
stimi i uniformitetit lidhur me
standardet institucionale nga ana
e KE-së, duhet të merret me re-
zervë duke e pasur parasysh kon-
tekstin lokal në të cilin ekziston
gjyqësia. "Në vende ku nuk ka pa-
varësi të gjatë të gjyqësisë, ku ka
mentalitet gjyqësor të submisivite-
ti (varësisë) dhe shkallë të lartë të
varësisë së hierarkisë, gjatë vendo-
sjes së këshillat të fuqishëm gjy-
qësor paraqiten më së shpeshti dy
efekte negative - gjyqësia edhe më
shumë u ekspozohet llojeve të reja

të formave institucionale dhe ja-
shtë-institucionale të presionit. Në
rastin tonë kjo mund të vërehet
përmes rolit të ministrit të Drejtë-
sisë nga aspekti i formave institu-
cionale, por edhe më shqetësuese
përmes sinonimit të formave ja-
shtë-institucionale të ndikimit -
'tefterit'. Në qoftë se intervenojmë
lidhur me këtë çështje ballafa-
qohemi me problemin që gjyqë-
sia të shndërrohet në 'lojë të tef-
terëve'", thotë Preshova. Marijana
Llazarovska-Trajkovska, ish-
gjykatëse në Gjykatën Evropian
për të Drejta të Njeriut në Stra-
sburg, në komentin e saj theksoi
se punimi porosit se Këshilli gjy-
qësor duhet të ketë rol të lidhësit
midis pushtetit ekzekutiv, legjisla-
tiv dhe gjyqësor. "Esenca është në
atë që atje duhet të jenë njerëz me
integritet me cilësi të larta morale

dhe me njohuri të mëdha të siste-
mit gjyqësor në shtet, të cilët do të
kenë për rol jo vetëm të kenë
gjykatës ose të vendosin për
përgjegjësinë e tyre, por edhe t'i
analizojnë gjendjet në gjyqësi dhe
vetë të propozojnë zgjidhje dalëse
në situata të caktuara, vetë pa
ndërhyrë në rrezikimin e pavarë-
sisë së gjyqësisë", tha Llazarovska-
Trajkovska. Në vitin 2016, shtoi ajo,
nga 10 vendime GJEDNJ për Maqe-
doninë, pesë janë për punën e Kë-
shillit gjyqësor dhe thekson në
mungesë bë veprimin në pjesën e

pavarësisë së gjyqësisë. Punimi i
dytë i titulluar "Gjykata kushtetue-
se e humbur në reformat gjyqëso-
re" e përpunon gjyqësinë kushte-
tuese në republikën e Maqedonisë,
duke e përqendruar në ndikimin
potencial pozitiv që kjo gjykatë do
të mund ta ketë ndaj gjyqësisë,
ndërsa përmes prizmit të reforma-
ve të lartpërmendura gjyqësore.
Prezantimi ishte në organizim të
Institutit për demokraci "Societas
Civilis " - Shkup, së bashku me
Zyrën e Fondacionit Konrad Ade-
nauer për Maqedoni.

PRESHOVA DHE TRAJKOVSKA ME AKUZA NDAJ STRATEGJISË

Vetëm llafe për reformat në gjyqësi 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Duhani, mbret 
i kulturave
bujqësore

Mbreti i kulturave
bujqësore me mbi 28
milionë euro
subvencione për
prodhuesit e duhanit,
dhe afër 80 milionë
euro fitim nga duhani,
siguron ekzistencë për
më shumë se 100 mijë
banorë në Maqedoni,
dhe dëshmohet si një
ndër kulturat më
rentabile në Maqedoni 

PERSPEKTIVA E EKONOMIVE FAMILJARE
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INVITATION TO TENDER 

 
 
The Deutsche GesellschaftfürInternationaleZusammenarbeit(GIZ) GmbH is implementing Technical 
cooperation measures on behalf of the Government of the Federal Republic of Germany. 

GIZ Kosovo invites Bidders to submit, free of charge, and without obligation on part of GIZ, a bid on the 
basis of the following terms and conditions. Non-conformity with all conditions mentioned could lead to 
the exclusion of the bid.Bids for each lot should be submitted inthe requested quantity including transport 
per destination. Partial or incomplete bids may be considered non-responsive. Bid evaluations and 
contract awards will be made on individual lot basis. 
 

 
ITEMS IN LOTS 

Lot 1. Compost Bins 
Lot 2. Trommel sieve 
Lot 3. Front end loading spoon for tractor 
Lot 4. Packaging machine for compost bags 

SPECIFICATIONS 

 
ON DEMAND: Send a request for tender documents via email with reference 
number GIZ/91115373in the subject line to: procurement.kosovo@giz.de 
 
 
The responsible GIZ officer will provide you with tender documents within a day.
 

TENDER REF. GIZ/ 91115373 

CLOSING DATE February 27, 2018 at 16:00. 
 
Additional Requirements: 
 
The Bidder shall submit along with the quotation the following information and copies of documents: 
 

- Technical specifications i.e. product catalogue, images where applicable  
- Company profileand legal documents 
- Reference-letters linked to similar supplies 

 
If interested, please submit your complete proposal together with the above documents in a SEALED 
ENVELOPE, clearly indicating the NAME, and Tender Reference number via post or in person at: 
 

General purchase conditions and procurement procedures of GIZ do apply. 
 

Bidders are not allowed to contact or discuss any aspect of the tender with GIZ before closing of the 
tender as it will lead to automatic disqualification. Clarification requests must be sent by e-mail 
toprocurement.kosovo@giz.debefore 25February 2018. 

Deutsche Gesellschaft fürInternationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 
Anton Çetta No. 1  
10000 Pristina 
Republic of Kosovo 
 

  
 
Delivering a world where every pregnancy is wanted, every childbirth is 
safe and every young person's potential is fulfilled. 

 
 

The office of the United Nations Population Fund (UNFPA) in Skopje 
is looking for qualified, motivated and creative professional to fill the position of Communications Assistant: 

 
COMMUNICATIONS ASSISTANT, SB3 

Under the overall supervision of the UNFPA Assistant Representative, the Communications Assistant will assist in 
development of communications plan and associated work to sustain coverage of ICPD priority issues in the 
public domain, to strengthen political will and public’s understanding of UNFPA mission and objectives, 
enhancing organisation’s credibility as well as to provide effective and timely professional assistance and support 
in developing, drafting and maintaining contacts’ information, relations with media and maintaining publications 
materials. 

 

The summary of the key functions is presented below: 

 Contribution to development and effective implementation of communications and advocacy strategy 
 Maintaining relations with the media and communicating the positions and results of the office through 
appropriate channels 
 Administration of UNFPA CO web and social media content 
 Contribution to conceptualization and design of various promotional materials 
 Participation in Joint UN communications initiatives on behalf of UNFPA 

 
The key results have an impact on efficient, effective, transparent and accountable implementation of the 
Communications strategy and its complementary efforts, as well as on the reputation and perception of the 
UNFPA work. 
 
Required education: Completed Secondary Level Education required.  First level university degree in 
communications, marketing or related field is considered an advantage 
 
Required professional experience: Minimum 4 years of relevant professional experience at the national level in 
communications is required, focusing on production of communications materials for a variety of media, 
managing interactive web content. 
 
Language Requirements: Language proficiency in both written and oral English and Macedonian.  Knowledge 
of other local languages shall be considered an asset. 
 
Other Requirements:  Proficiency in current office software applications and digital platforms. Usage of software 
applications (Photoshop, PaintNet, Illustrator, InDesign, Acrobat, Premier Pro, Scribus, Word, PowerPoint and 
other graphics applications) distinct advantage. Good understanding of new and evolving technologies. 
 
Duty station: Skopje 
 
 

Application procedure: Qualified candidates are requested to apply online at the following link: 
https://jobs.undp.org/cj_view_job.cfm?cur_job_id=77291  

Only complete applications (with P11 form and Motivational statement) submitted through the above link within 
the application deadline will be considered. No telephone calls please. Only shortlisted candidates will be notified. 
 
Deadline for applications:  28 February 2018 
Tentative start date: 1 April 2018 
 

Zyra e UNFPA në Shkup publikon pozitën e lartpërmendur  

 
 
SHKUP  
Numër 04-289/1 
19.02.2018    
 
Në bazë të nenit 18 paragrafi 2 të Ligjit për sistem një sportel dhe për mirëmbajtje të regjistrit 
tregtar dhe regjistrit të subjekteve tjera juridike (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 
84/2005, 13/07, 150/07, 140/08, 17/11, 53/11, 70/13, 115/14, 97/15 192/15 dhe 53/16) dhe nenit 
22 të Ligjit për marrëdhënie pune (“Gazeta Zyrtare e R. Maqedonisë” nr. 167/2015 – teksti i 
pastruar dhe 27/2016) ndërsa në pajtim me Vendimin e Këshillit drejtues të Regjistrit qendror të 
Republikës së Maqedonisë numër 0201-3/14 të datës 16.02.2018, Regjistri qendror i Republikës 
së Maqedonisë, publikon  
 

SHPALLJE PUBLIKE  
Për zgjedhje dhe emërim të Regjistruesit 

 
Për emërim të Regjistruesit në Regjistrin qendror të Republikës së Maqedonisë për kohë të 
caktuar për mandat me kohëzgjatje prej 4 (katër) vjet, emërohet personi i cili përmbushë kushtet 
në vijim: 
1) të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë, 
2) në mënyrë aktive të njohë gjuhën maqedonase, 
3) në momentin e emërimit me vendim të plotfuqishëm gjyqësor të mos i jetë shqiptuar dënimi 
ndalesa për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës, 
4) Shkalla e VII-1 e PSP – fakulteti juridik – Jurist i diplomuar me provim të dhënë të 
jurisprudencës dhe 5 (pesë) vjet përvojë pune në çështje juridike pas dhënies së provimit të 
jurisprudencës.  
- Marrëdhënia e punës është me orar të plotë të punës, me orar javor të rregullt të punës prej 40 
orë (5 pesë ditë pune në javë) dhe neto pagesë fillestare prej 67.243,00 denarë;  
- Orari ditor i punës zgjatë 8 orë dhe fillon në ora 8,00 dhe përfundon në ora 16,00.  
 
Së bashku me fletëparaqitjen kandidatët duhet të dorëzojnë dokumentet në vijim: 
- Fletëparaqitje me biografi të shkurtë (CV); 
- Certifikatë të shtetësisë; 
- Dëshmi se me vendim të plotfuqishëm gjyqësor nuk i është shqiptuar dënimi ndalesa për 
kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës; 
- Certifikatë (Diplomë) për fakultet të mbaruar; 
- Dëshmi për përvojë pune në çështje juridike; 
- Kopje të letërnjoftimit;  
  
Kandidatët e interesuar, lutjen së bashku me dëshmitë për plotësim të kushteve sipas kësaj 
shpallje mund ti dorëzojnë në afat prej 5 (pesë) ditëve të punës nga dita e publikimit të shpalljes, 
drejtpërdrejtë në arkivin e Regjistrit qendror të Republikës së Maqedonisë, bul. Kuzman 
Josifovski Pitu nr. 1 ose përmes postës. Telefoni për kontakt 3 288 100, personi për kontakt 
Katerina Filipovski. 
 
Regjistri qendror i Republikës së Maqedonisë zgjedhjen do ta bëjë në afat deri në 45 
(dyzetepesë) ditë pune pas kalimit të afatit për paraqitje. 
 Lutjet e dorëzuara të pakompletuara dhe pas afatit nuk do të merren parasysh. 
 

Regjistri qendror  
i Republikës së Maqedonisë Shkup

Në bazë të nenit 22 dhe 23 të Ligjit për marrëdhënie pune (“Gazeta Zyrtare e RM nr. 167/ të datës 28.09.2015), nenit 
79-b5 paragrafi 3 dhe 79-d paragrafi 2 a. 1 të Ligjit për arsim fillor (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 
103/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010, 18/2011, 42/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012, 24/2013, 41/2014, 116/2014, 
135/2014, 10/2015, 98/2015, 145/2015, 30/2016, 127/2016 dhe 67/2017), Pëlqimit nga MASH nr. 12-1125/1 të datës 
30.01.2018, lajmërimit nga Komuna e Radovishit 25-237/2 e datës 02.02.2017, vendimit për publikim të shpalljes publike 
04-66/1 të datës 19.02.2018, SHFK “Orce Nikollov”, me seli në f. Injevë- Radovish, tel: 032/646 -527, e- mail: 
nikolovorce@yahoo.com, personi për kontakt Dushko Kllandev, publikon: 

 
SHPALLJE PUBLIKE 

SHFK “Orce Nikollov”, f. Injevë, ka nevojë për punëtorë për kryerje të punëve ndihmëse-teknike, për kohë të 
pacaktuar të punës, financim i vjetër, edhe atë për vendin e punës: 

 
1.  Nëngrupi 1 kategoria A niveli A1 mirëmbajtës të higjienës (2 realizues) me 40 orë punë në javë të caktuar në 5 

(pesë) ditë pune të javës (prej ditës së hënë deri ditën e premte), me nga 8 orë punë gjatë ditës, pushim ditor (pauzë) në 
kohëzgjatje prej 30 min., me orar të punës prej ora 6:00 deri në ora 14:00, neto pagesa mujore në shumë prej 12.000,00 
denarë;  
Kandidatët ti plotësojnë kushtet e përgjithshme për punësim në pajtim me Ligjin për marrëdhënie pune dhe Ligjin për 
arsim fillor edhe atë:  

- Të kenë arsim përkatës për vendin e punës (arsim fillor të mbaruar)  
- Të jenë shtetas të Republikës së Maqedonisë 

Kandidatët së bashku me fletëparaqitjen të parashtrojnë dokumentet në vijim:  
- Dëftesë ose kopje t të vërtetuar në noter për arsim të mbaruar përkatës, 
- Certifikatë të shtetësisë.  

Shpallja është e hapur 5 (pesë) ditë nga dita e publikimit në shtypin ditor. 
Të gjitha vendet e punës të theksuara më lartë janë për kohë të pacaktuar të punës. 
Zgjedhja e kandidatëve do të realizohet në afat në pajtim me nenin 23 paragrafi 2 të Ligjit për marrëdhënie pune.  
Dokumentet e nevojshme në formë origjinale ose kopje të vërtetuar në noter të parashtrohen në adresën e shkollës: 

SHFK “Orce Nikollov” f. Injevë – Radovish në afatin e paraparë, në formë rekomanduese, postë të shpejtë ose në arkivin 
e shkollës.  
Dokumentet e pakompletuara dhe të parashtruara pas afatit nuk do të merren parasysh gjatë shqyrtimit.  

SHF “Orce Nikollov” f. Injevë 

Në bazë të nenit 22 dhe 23 të Ligjit për marrëdhënie pune ("Gazeta Zyrtare e RM” nr. 62/2005, 
106/2008, 61/2008, 114/2009, 130/2009, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 
25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15, 129/15 dhe 27/16) pëlqimit të MASH nr. 12-
1052/1  të datës 29.01.2018 dhe vendimit të drejtorit për publikim të shpalljes nr. 03- 237 të 
datës 19.02.2018, SHFK “Bratstvo” – Shkup me seli në rr. “Moskovska” nr. 18, publikon  

 

                                                            SHPALLJE PUBLIKE  
Për plotësimin e një vendi të punës për vitin shkollor 2017/2018  

Një mirëmbajtës të higjienës me arsim fillor ose të mesëm të mbaruar me fond javor prej 40 
orëve të punës, për kohë të caktuar të punës më së voni deri më 31.08.2018.  

Java e punës zgjatë pesë ditë pune dhe punohet me ndërrime edhe atë: ndërrimi i parë prej 
ora 06,30 deri në ora 14,30 dhe ndërrimi i dytë prej ora 12,00  deri në ora 20,00. 

Neto pagesa fillestare është 12.109,00 den. 

Së bashku me fletëparaqitjet të parashtrohen: diplomë ose certifikatë për arsimin e mbaruar 
përkatës dhe certifikatë e shtetësisë. 

Shpallja zgjatë 5 (pesë) ditë pune nga dita e publikimit të shpalljes, ndërsa zgjedhja do të 
realizohet në afat prej 30 ditëve nga dita e kalimit të afatit për paraqitje.  

Fletëparaqitjet parashtrohen deri në SHFK “Bratstvo” – Shkup në rr. “Moskovska” nr. 18 

Personi për kontakt – sekretari, tel. 3077-889 

Dokumentet e pakompletuara dhe të parashtruara pas afatit nuk do të merren parasysh.  
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Urim HASIPI

Tetovë, 19 shkurt - Shumë komuna
në Maqedoni janë në pritje të
huamarrjes së Qeverisë për të
shlyer borxhet ndaj kompanive.
Disa nga komunat funksionojnë
edhe me xhirollogari të bllokuara,
ndërsa disa kanë arritur marrëve-
shje me kompanitë që borxhin ta
shlyejnë me këste. Kryetari i Ko-
munës së Vrapçishtit, Isen Shaba-
ni, thotë se borxhi është mbi 2.5
milionë euro. “Komuna e Vrapçi-
shtit ka një borxh prej 2.7 milionë
euro. Në ndërkohë, ka edhe një
projekt që ka mbetur pezull dhe
nëse ai projekt do të realizohet,
atëherë borxhi do të jetë 3.3 mi-
lionë euro. Realisht është një
borxh i madh, kurse të hyrat e ko-
munës janë të vogla në krahasim
me borxhin që e kemi trashëguar.
Tani jemi në bisedime me kom-
panitë që u kemi borxh dhe sh-
presojmë se do të arrijmë marrë-
veshje që këtë t'ua kthejmë me
këste”, deklaroi kryetari i Ko-
munës së Vrapçishtit, Isen Shaba-
ni. Shpresat janë që këtë borxh
komunat ta paguajnë përmes një
kredie të Bankës Botërore në një
periudhë prej 20 vitesh. “Kemi
edhe një premtim që bëhet për-
mes Bankës Botërore, ku kemi bi-
seduar edhe me kryeministrin. Ka
një kredi prej 250 milionë euro
dhe kjo kredi dedikohet për ko-
munat që kanë borxhe me
mundësi për kthim për 20 vitet e
ardhshme. Është premtuar perso-
nalisht nga kryeministri, ka një
pilot-projekt në Komunën qendër
dhe në Komunën e Çairit dhe do
të shohim se si do të realizohet”,
tha Shabani. Ai njoftoi se në 100
ditët e para si kryetar i Vrapçishtit,

ka arritur që të mbyllë deponinë e
egër në Negotinë. “Deponia në
fshatin Negotinë ka qenë një pro-

blem që ka tanguar banorët për
16 vite me radhë. Kjo deponi është
mbyllur sepse për pak sa nuk ka

eskaluar në një katastrofë eko-
logjike e kancerogjene për gjithë
banorët e Vrapçishtit dhe fshatra-
ve për rreth. Ne kemi bërë
zgjidhjen, por është një zgjidhje e
përkohshme, e cila është problem
edhe në instancë më të lartë qeve-
ritare. Tani për momentin të
shohim se si më tutje, pasi është
një problem edhe regjional. Pri-
tet që në këtë vend të ketë më
shumë gjelbërim në të ardhmen”,
tha Shabani. Krahas kësaj, kryeta-
ri i Vrapçishtit informoi se është
pastruar edhe një kanal për ujitje
në fshatin Gradec. “Gjatë kësaj pe-
riudhe përfunduam me sukses pu-
nimet për hapjen e kanalit për va-
ditjen e tokës në fshatin Gradec.
Për 15 vjet, ky kanal ka qenë inek-
zistent, duke sjellë vështirësi të
mëdha për banorët e zonës. Hapja
e kanalit vaditës u realizua në
kuadër të Komunës së Vrapçishtit
dhe do të sjellë përmirësimin e
ujitjes së tokës bujqësore të fsha-
tit Gradec. Punimet do vazhdojnë
në çdo fshat, sepse nëse do të rre-
gullohet komplet sistemi për va-
ditje, sjell shumë lehtësime për
bujqësinë. Ka me qindra hektarë
që do të vaditen pa probleme”,
deklaroi Shabani. Në këtë drejtim,
ai përmendi se janë pastruar
shumë deponi të egra në Ko-
munën e Vrapçishtit, duke për-
mendur deponinë përgjatë rrugës
Senakos dhe fshatin Gjurgjevisht.
Ai nënvizoi se në të ardhmen mbe-
ten të përkushtuar për të rregul-
luar ujësjellësit nëpër disa fsha-
tra, kanalizim atmosferik dhe
,fekal si dhe përmirësimin e infra-
strukturës lokale në këtë komunë.

Shkup, 19 shkurt - Banorë të Ko-
munës së Studeniçanit ankohen se
infrastruktura në qendër të fshatit,
para objektit komunal - është
shumë e dëmtuar, ndërsa po
shkatërrojnë veturat çdo ditë gjatë
qarkullimit në këtë rrugë. “Qendra
e fshatit Studeniçan përpara Ko-
munës ka një infrastrukturë kat-
strofale, e cila paraqet rrezik dhe
shkakton dëme të shumta të au-
tomjeteve, njëkohësisht i jep edhe
një pamje të keqe fshatit, pra
bëhet fjalë për qendrën që i lidh
rrugët kryesore të fshatit”, thonë
banorët e Studeniçanit, sipas të
cilëve, në përgjithësi është punuar
në fshat, por para Komunës shihet
një hije e keqe për fshatin, pasi rru-

ga kryesore është tepër e dëmtuar.
Megjithatë, nga Komuna tregojnë
arsyen pse kjo rrugë nuk është rre-
gulluuar. Kryetari i Komunës,
Azem Sadiku, për gazetën KOHA
siguron se në këtë pjesë, do të
ndërtohet shesh, i cili siç informon
ai, do t'i lidhë të gjitha rrugët e
fshatit. "Është e vërtetë se rruga aty
është e prishur, unë deri tani asnjë
punë nuk e kam bërë shkel e shko...
Do të përmend se vetëm në Stu-
deniçan ka qenë shumë e prishur
infrastruktura, ndërsa me ardhjen
time kjo gjendje ka ndryshuar
dukshëm. Edhe para komunës kjo
do të ndërtohet, por nuk kemi da-
shur që kjo të bëhet vetëm shkel e
shko. Ne mundemi me një kamion

asfalt ti mbushim ato gropa, por
duam këtë ta bëjmë mirë dhe ai
problem të anashkalohet. Me
ndërtimin e sheshit është para-

parë edhe ndërtimi i asaj rrugës
edhe hapësirave përreth. Unë kam
hartuar projekt shumë të bukur
për këtë vend, bëhet fjalë për She-

shin e Studeniçanit, i cili presim të
ndërtohet në të ardhmen. Për të
njëjtin projekt kemi aplikuar në
Bankën Botërore, procesi është
nga fundi, ndërsa kemi marrë
edhe sinjale pozitive se ky projekt
do të na kalon dhe shumë shpejtë
- këtë vit, do të fillojmë me ndërti-
min e tij", premton Sadiku. Pas
ndërtimit të sheshit, Sadiku prem-
ton se do të bëhet rregullimi edhe
i rrugës që i lidh të gjitha rrugicat
e Studeniçanit, do të bëhet ndërti-
mi i hapësirave anësore, ndërtimi
i shtratit të lumit që kalon nëpër
fshat dhe, thotë kryetari, do të ketë
një hapësirë të gjerë do të bëhet
modernizimi i trafikut komunika-
cionit. (A.Xh)

Talevska e
pranoi fajin 
Shkup, 19 shkurt - Gazetarja
Ivona Talevska të hënën para
gjykatës e pranoi fajin për
akuzat për evazion tatimor në
lëndën "Tifani" të PSP-së. "E
pranoj fajin për veprimet me
të cilat akuzohem në aktpa-
dinë e PSP-së", tha Talevska.
Mbrojtja kërkoi që Gjykata ta
marrë parasysh pranimin e
akuzës nga ana e saj, si dhe
atë që është shtetase e RM-së,
që punon në TV Sitel, ka fa-
milje në Maqedoni dhe deri
tani nuk është dënuar. Përfa-
qësuesi i Avokaturës së Shte-
tit tha se kërkohet dëmshpër-
blim në vlerë të cituar në
aktpadinë. Paraprakisht,
prokurorja Elena Josifovska e
ka prezantuar aktpadinë para
gjykatëses Sofija Laliçiq. Ajo
kërkoi aktvendim dhe pagesë
të obligimeve të shmangura.
Përfaqësuesi i Avokaturës së
Shtetit, Zoran Petkovski, nuk
kishte mundësi të pronocohej
për vlerën e dëmit, pas së cilës
ishte dhënë pushim, dhe
gjykimi vazhdoi prejse ai nga
DAP-i, i ka marrë informatat e
nevojshme. Rasti "Tifani" i re-
ferohet një vepre penale e cila
ka zgjatur nga viti 2008 deri
në vitin 2014, me ç'rast Tale-
ska si menaxhere e "Smart
DOOEL" dhe "Smart grup
DOOEL Shkup" për tatimet
2008 - 2014 i është shmangur
pagimit të taksave, ndërsa në
llogaritë përfundimtare ka
paraqitur të dhëna të rrejsh-
me, duke shmangur kështu
pagimin e 2.314.463 denarëve
apo 37.634 eurove përmes
kompanive dhe 1.040.840 de-
narëve apo 16.924 eurove të
tatim personal

Studeniçanit ankohen për infrastrukturën, Sadiku premton shesh në qendër 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

VRAPÇISHTI ME BORXH PREJ 2.7 MILIONË EURO

Borxhet, komunat
presin huamarrjen

Shpresat janë që
këtë borxh komunat
ta paguajnë përmes
një kredie të Bankës
Botërore në një
periudhë prej 20
vitesh 

Koha
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K
a shumë arsye për të qenë
optimistë sot. Në pothuaj
çdo pjesë të botës, ekono-
mitë po rriten dhe lufta,

varfëria e sëmundjet po reduktohen.
Por, pastaj të vjen në mendje Lindja e
Mesme.

Siria mbetet një vend i shkatër-
ruar; më shumë se 5 milionë njerëz
tashmë kanë ikur. Jemeni tani është
vendi i zisë së bukës më të rëndë në
botë dhe lufta duket se nuk ka gjasa
të përfundojë. Iraku, i sapodalë nga
lufta civile dhe beteja me Shtetin Isla-
mik, vlerëson se nevojiten afro 100
miliardë dollarë për rindërtimin -
para që nuk ka. Dhe rreziku i konflik-
tit më të madh në rajon duket më i
pranishëm se kurrë. Po shohim lufti-
me midis Turqisë dhe luftëtarëve të
mbështetur nga amerikanët, dhe
shkëmbime zjarri midis Izraelit dhe
Sirisë. Kohët e fundit, sulmet ajrore të
SHBA vranë ndoshta dhjetëra merce-
narë rusë në Siri, një përshkallëzim
shqetësues për ish-kundërshtarët e
Luftës së Ftohtë. Përballë një situate
të tillë, administrata Trump duket e
paangazhuar. Strategjia e saj, nëse
mund të quhet e tillë, ka qenë dyfishi-
mi i qëndrimit anti-iranian - duke ia
nënkontraktuar politikën e jashtme
Izraelit dhe Arabisë Saudite. Por
ngjarjet e fundit e bëjnë të qartë se
nuk po funksionon.

Në numrin e fundit të Foreign Af-
fairs, studiuesi i Lindjes së Mesme,
Vali Nasr bën thirrje për një rishikim
themelor të politikës së Uashingtonit
kundrejt Iranit. Administrata po ve-
pron nën supozimin se paqëndrue-
shmëria në Lindjen e Mesme është
rezultat i një Irani në ngjitje, që për-
piqet të përhapë ideologjinë e tij. Ira-
ni përshkruhet shpesh në korridoret
e Uashingtonit si “më i interesuar për
të qenë një kauzë, se sa një vend”.
Nasr shkruan se kjo është një premi-
së e gabuar. Origjina e paqëndrue-
shmërisë së sotme në Lindjet e Me-
sme nuk është në ambiciet e Iranit.
Ishte rezultat i pushtimit të Irakut
nga SHBA në vitin 2003, që përmby-
si ekuilibrin e fuqive mes shteteve
arabe dhe Iranit, duke rrëzuar Sadam
Huseinin dhe lejuar përhapjen e kao-
sit. Irani i ndoqi me forcë interesat e
veta kombëtare, duke kërkuar të ketë
influencë në fqinjësinë e tij. Ai nuk u
përpoq të përhapë fundamentaliz-
min islamik; në fakt, ka qenë para-
rojë e luftës kundër grupeve terrori-
ste sunite, si Shteti Islamik. Strategjia
e Iranit ka qenë jashtëzakonisht e
suksesshme, sepse Irani angazhohet
në vende ku ka aleatë të fortë lokalë

(Irak, Siri, Jemen), është i gatshëm të
futet me trupa dhe militantë dhe
luan një lojë largpamëse. Kundërsh-
tarët e tij, në përgjithësi, nuk i kanë
këto avantazhe. Shtetet e Bashkuara
dhe Izraeli - të huajt në botën arabe -
kryesisht luftojnë nga qielli. Por do-

minimi ajror ka kufizimet e tij, kur
flitet për formimin e realiteteve poli-
tike në terren. Është shumë do-
methënëse, më shpjegoi Nasr, se Si-
ria, e mbështetur nga Irani dhe Rusia,

arriti të rrëzonte një avion luftarak
izraelit. “Është hera e parë në 30 vjet
që një sulm ushtarak izraelit ka nde-
shur në një reagim. Kjo tregon se sa e
vështirë do të jetë të largohen Irani
dhe Rusia, nga Siria”. Ndërkohë, Tur-
qia po merr masa gjithnjë e më të
guximshme në Sirinë veriore kundër
forcave kurde, të mbështetura nga
amerikanët. Kjo ngre mundësinë që,
në një moment, Turqia dhe Shtetet e
Bashkuara - aleatët e NATO-s - të
mund ta gjejnë veten duke qëlluar
mbi njëri-tjetrin.

Ku janë vendet arabe në këtë lojë
gjeopolitike? “Realiteti më shastisës,
në lidhje me luftën e fuqive në
Lindjen e Mesme këto ditë,” tha Nasr,
“është mungesa e arabëve. Shikoni
luftimet e fundit. Janë të gjitha fuqi
jo-arabe - iranianët, turqit, rusët, iz-
raelitët dhe amerikanët - të an-
gazhuara në operacione luftarake,
për të përcaktuar se kush do ta
formësojë botën arabe”. Në këtë pikë,
Irani nuk po përpiqet aspak të jetë
një fuqi revolucionare, por kërkon të
ratifikojë status quo-në, kryesisht se-
pse ka fituar. Prania e tij në Irak dhe
Siri tashmë është e ngulitur. Aleati i
tij sirian, Bashar al Assad ka mbije-
tuar dhe po e konsolidon pushtetin
mbi Sirinë e rrënuar. Përpjekjet e Ara-

bisë Saudite për të luftuar ndikimin e
Iranit në Jemen, Liban dhe Katar kanë
dështuar, deri më sot. Katari është
tashmë më pranë Iranit dhe Turqisë,
dhe çarjet brenda botës arabe vazh-
dojnë të thellohen.

Nga ana e saj, Rusia - që është rre-
shtuar krah Iranit e njëkohësisht
ruan lidhje të ngushta me Izraelin -
ka dalë si ekuilibruesi i jashtëm, që
dikur ishte SHBA. “Rusia është bërë i
vetmi ndërmjetës i fuqive në Lindjen
e Mesme, me të cilin të gjithë bise-
dojnë”, shkruan Nasr në Foreign Af-
fairs. Kjo nuk ndodh sepse Rusia
është e fuqishme, por sepse ka qenë
mendjemprehtë.

Që nga viti 1973, kur Henry Kis-
singeri i dëboi rusët nga Lindja e Me-
sme, SHBA ka qenë fuqia e jashtme
dominuese. Ajo po e humbet këtë rol,
për shkak të një kombinimi të drojës,
mosangazhimit dhe një refuzimi
kokëfortë për të pranuar realitetet në
terren. Një qasje e ndryshme - an-
gazhimi me Iranin dhe bashkëpuni-
mi me Turqinë dhe Rusinë - mund të
rikthejë SHBA në vendin e vet unik në
rajon, si dhe të ndihmojë për kriji-
min e një ekuilibri më të qëndrue-
shëm të fuqive, në atë që mbetet pika
e nxehtë më shpërthyese e botës. 

(The Washington Post)

Rusia është bërë
i vetmi
ndërmjetës i
fuqive në
Lindjen e
Mesme, me të
cilin të gjithë
bisedojnë Kjo
nuk ndodh
sepse Rusia
është e
fuqishme, por
sepse ka qenë
mendjempreht
ë. Që nga viti
1973, kur Henry
Kissingeri i
dëboi rusët nga
Lindja e Mesme,
SHBA ka qenë
fuqia e jashtme
dominuese. Ajo
po e humbet

këtë rol

KOHA PËR KARIKATURËN E DITËS

Kur mendon Lindjen e Mesme… Nga 
Fareed ZAKARIA

Ku janë vendet arabe në këtë
lojë gjeopolitike? Realiteti
më shastisës, në lidhje me

luftën e fuqive në Lindjen e
Mesme këto kohë, është

mungesa e arabëve. Shikoni
luftimet e fundit. Janë të

gjitha fuqi jo-arabe -
iranianët, turqit, rusët,

izraelitët dhe amerikanët - të
angazhuara në operacione
luftarake, për të përcaktuar

se kush do ta formësojë
botën arabe 
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Nga Ejup AJDINI

Se ç’mu kujtua një thënie e Ro-
bert Ellsit ”Liri dhe kaos për poe-
zinë”, për të cilën edhe fillova të
mendoj, veçmas për poezinë tonë
në dekadat e fundit, sepse,  me
daljen në skenë  të facebook - ut,
duket sikur lindi një epokë e re e
letërsisë, veçmas e poezisë. Për t’u
çuditur!... Kanë dalë shumë poetë e
poetesha, të cilët krijojnë vjersha
pakufi e pa kritere estetike. Tejet en-
tuziast për vargjet e tyre  plot ëndr-
ra dashurie dhe ca burra të krisur
që e “rrisin” veten duke krijuar “Poe-
zi Patriotike”, të cilët, figurat stili-
stike i përdorin vend e pavend,
vetëm e vetëm që dikush, veçmas
ata që nuk e njohin poezinë, t’i thir-
rin për “patriot”. Sa të mjerë!... Për ta
bërë trimin e vet sa më madhështor,
trimin që s’e ka takuar asnjëherë,
thotë: “gjaku i trimit rridhte nga
rrënjët e lisit, deri te gjethet lartë”.
Ja, duket qartë mashtrimi stilistik i
“poetit” megaloman. Nuk është një
rast, por janë të shumtë. Të mjerët,
para internetit rrinë të ndezur flakë
dhe duke kaluar nga njëri portal në
tjetrin, që të bëjnë sa më shumë
miq e shokë, duke dashur që kësisoj
të shoqërohen sa më shumë midis
tyre, për ta quajtur njëri tjetrin
krijues shumë të frytshëm, për të
cilën edhe nuk flenë me orë të tëra
gjatë natës... Por, shikuar nga syri
thjesht kritik, tek ata gjejmë vetëm
lojë fjalësh dhe arti poetik as që
ndjehet diku. Të gjitha poezitë e
tyre janë pa mesazh të caktuar, apo
të gjitha kanë një mesazh të vetëm.
Ata shkruajnë për ndjenjat e zbeh-
ta të çastit, të cilat edhe vetë autori
nuk i ndjen më shumë se disa orë.
Pastaj, sa herë që hyjnë në biseda të
dashurit e facebook-ut, i shkruajnë
nga një poezi njëri tjetrit. Sa herë
që hyjnë në internet, fjala e parë
nisë duke shkruar “poezi”: “E di që je
larg e dashur, / po unë pa ty s’mund
të rri”, / pasi unë të dua pakufi” etj.
Ata veprojnë me pasionin e çastit,
por shpesh me qëndrime hipokrite,
pasi nuk janë në gjendje të vetëdij-
shme ta ndjejnë mosdijen dhe ma-
shtrimin e tyre. Sa të mjerë! Herë
paraqiten “bosë”, herë hallexhinj,
herë kërkojnë botën e imagjinatave
dhe në fund askush s’i kupton, bile
edhe ata veten s’e kuptojnë, nuk e

kuptojnë, pasi janë të mjerë, sepse
e kërkojnë diçka që nuk e kanë
humbur, pa as që e kanë pasur
ndonjëherë. 

BASTARDIMI I VARGUT POETIK
Ata shiten se gjoja i mundon

zjarri i pasionit për dashurinë, apo
për një hero. Ata nuk dinë të përcjel-
lin të bukurën artistike përmes me-
sazhit poetik. Pa hezituar mun-
dohen të bëjnë lojën e fjalëve të
bukura, që shpesh edhe i ngatër-
rojnë figurat stilistike dhe kuptimet
e tyre. Shpesh e ngatërrojnë të
bukurën me të shëmtuarën, të
shëmtuarën me simpatiken dhe të
ulëtën me të madhërishmen  si ka-
tegori të veçanta estetike dhe kësi-
soj krijohet një estetikë bastarde në
artin tonë letrar. Shpeshherë e ba-
stardojnë kodin etik të fjalës poe-
tike dhe në këtë mënyrë të të shk-
ruarit, fjala humb kaptimin, pasi
gjithçka mundohen ta realizojnë
përmes kombinatorikës së fjalëve,
duke krijuar një “pemë me lule”, pa
emër e mbiemër, pa lile e pa fryte.

Arti poetik kërkon në radhë të
parë largpamësi, pastaj vëzhgim të
thellë nga lexuesi, pasi arti kërkon të
jetë i përjetshëm dhe të depërtojë e
të përjetohet te shumë lexues, të
cilët patjetër duhet të kenë vlera të
larta shpirtërore dhe shije të hollë
estetike, që do ta kuptojnë dhe do ta
ndjejnë artin e tyre të preferuar.
Prandaj, nuk mundet që çdokush
ta shpallë veten poet, apo krijues i
zhanreve tjera letrare e artistike në
tërësi, veçmas, kur duken qartë
mangësitë e mëdha të vlerave
krijuese artistike. Këto mangësi të
mëdha e venë në dilemë edhe poe-
tin e vërtetë, e bëjnë të komplek-
suar, pasi nisën të mbetet i vetmuar
në hapësirat e këtij mediokriteti
poetik të portaleve dhe të facebook-
ut të ditëve tona.

LIKE, ANKTHI MË I MADH 
I KALEMXHINJËVE

Për të qenë një krijues me stan-
darde të mirëfillta letrare, duhet të
cilësohet me disa veçori krijuese, siç
mund të jenë: stili i veçantë krijues,
përdorimi  në rregull i figurave stili-
stike, pa u lodhur se ç’do fliste rrethi
injorant, pastaj të ecë drejt rrugës së
tij evolutive, pse jo edhe drejt një
revolucionariteti kulturor, që të
tjerët ta përcjellin dhe mbi të gjitha
duhet pasur kujdes me mesazhin
që përcakton një art poetik. Me një
fjalë, çdo krijim artistik, qoftë poe-
tik, apo edhe i zhanreve tjera, nëse
i mungon mesazhi, atëherë lirshëm
themi se aty kemi lojë fjalësh, lojë
ngjyrash dhe lojë tingujsh, por
vetëm art të mirëfilltë nuk kemi.
Atëherë, ky lloj “arti” le të quhet arti
i njerëzve entuziast i portaleve tona
në internet. Portalet dhe faceboku
tani më janë bërë vendtakimi i tur-
mave të ndryshme popullore.
Çdokush tenton të bind turmat se
dikushi është dikush. Aty përdoren
të gjitha format e dukshme e të pa-
dukshme, pastaj edhe misterioze,
vetëm e vetëm që të bëhen të pël-
qyeshëm nga dikush, apo edhe nga
shumëkush. Tani vlerat e turmave
maten në internet, me të vetmin
mjet, duke e shtypur sustën dhe del
një fjalë e huaj - LIKE, apo siç e për-
dorim ne, “ llajke”. Te kjo kategori
kalemxhinjsh fjala “llajke” është
ankthi më i madh i tyre, pasi bren-
gosen thellësisht se sa llajke do
marre për një poezi, për një skeç,
për një selfie etj. Në këtë rast,
“krijuesit” e tillë jetojnë të tërbuar
nëse në facebook kanë marrë pak
llajke. Të mjerët i ka kapluar ankthi
i llajkave dhe nuk nisen drejt artit të
vërtetë, të ecin drejt koncepteve dhe
vlerave të reja letrare e estetike.

Në të kundërtën e kësaj që
thamë deri tani, pjesa tjetër e tur-

mave krekoset se ka marrë shumë
llajke, pa e ditur të mjerët se ajo
turmë s’ka fare shije estetike rreth
artit poetik. Pastaj një pjesë e
madhe e turmave pa e lexuar fare
vetëm e shtypin sustën që determi-
non fjalën LIKE. Pse këta të mjerë u
gëzohen llajkave?!..  Më e keqja
është se të paditurit, që fare nuk e
dinë poetikën e artit, të bëjnë
elozhe të rrejshme duke të thënë:
bravo, shumë e bukur, superiore,
fantastike, gjeniale etj. dhe kësisoj
përcaktohen vlerat e artit në  face-
book. Kësisoj, nuk i shkon fare
mendja të mjerit “poet” se asnjë vë-
shtrim kritik nuk është bërë nga
ndonjë redaktor apo recensent se-
rioz për vlerat poetike të vjershave
të tij. E gjithë kjo tani shndërrohet
në krijimtari megalomane, bashkë
me “poetin” megaloman dhe kjo
megalomani e mbështjellë me fi-
lozofi snobiste është shndërruar në
sëmundje skizofrenike te një pjesë
e dukshme e kalemxhinjve tanë.
Kjo sëmundje ka arritur deri aty
saqë, “autori” i mbledh vjershat e
tija të botuara në facebook, apo nga
portalet mashtruese dhe i boton
ato në një libër “poetik”, por redak-
tor e recensent nuk i bëhet kush.
Për momentin, për redaktor apo re-
censent e vë një shok apo një mik të
rastit, i cili nuk di të bëje recension
dhe në vend të recensionit, i mjeri “
poet” i shënon shkarravinat dhe
elozhet e llojllojshme që kanë shk-
ruar, apo janë tallur dikush në fa-
cebook. A është mendje kjo? Këtë
nuk e bëjnë edhe fëmijët, pasi sado-
pak edhe ata i vret një ndërgjegje...
Po çka i vret “poetët“ megalo-
man?!...Me siguri ata do t’i vrasë
vetëm interneti, plagjiatura, smira,
demagogjia, rrena, mashtrimi dhe
do mbijetojnë të mbështjellë me
idiotësinë e llojit të vet. Të tillët do të
shkruajnë broçkulla dhe do jetojnë

pa e ditur se ç’është në të vërtetë
arti poetik.

POET I MIRËFILLT 
APO SHAKAXHI I LAGJES

Poeti i mirëfilltë nuk vuan dhe
nuk e ndrydh trupin për llajke, çmi-
me e dekorata, por ai është para-
rojë e shpirtit të tij dhe e rrethit ku
jeton. Ai nuk rri pa gjumë për
elozhe që t’i bëjnë rrethi i tij injo-
rant, por rri pa gjumë nga emocio-
net, ndjenjat, fisnikëria dhe shija e
thellë estetike që ka për artin. Ai
lind, krijohet dhe vdes poet dhe jo si
shakaxhi i kohës dhe i lagjes së vet,
me epshe e vrapime ogurzeza. Ai
ka kujdes të madh në mos ngatërri-
min e koncepteve të jetës dhe filo-
zofisë së kohës, kur jeton dhe ve-
pron ai. 

Marrë në përgjithësi, shoqëria e
turmave krijon poet që njohin
vetëm ndikimin e instinkteve dhe,
pasi nuk kanë vend në shoqërinë
elitare, ata krekosen vetëm midis
turmave, sepse turmat e “hanë”
gjithçka që u përgatitet. Turmat
gjithmonë kanë qenë anonime dhe
bashkë me “poetët” e tyre anonim
vdesin në anonimitet, gjithmonë të
ngushëlluar midis veti. 

Nga e gjithë kjo del se, poetët e
mirëfilltë të mos e lejojnë veten të
bëhen pre e turmave, me të cilin do
të kënaqet turma e tyre, apo lagja e
tyre. Kësisoj, duke u përkrahur me-
diokritetet krijuese, pengohen
krijuesit e mirëfilltë dhe aftësitë e
tyre të shpërblyer nga natyra, që të
mos bëjnë ndikim në ndriçimin e
fenomeneve të errëta, pasi shoqë-
ria, asisoj kërkon rrugë më të shpej-
ta drejt lirisë së vërtetë, artit të mirë-
filltë dhe jetës më të bukur
shoqërore në përgjithësi.

Kjo flet për një krizë dhe një rre-
zik  të “padukshëm” të kohës sonë.
Mirëpo, arti i mirëfilltë nuk ndalet
dhe gjithmonë do të mbetet trium-
fues. Poetët e mirëfilltë të të gjitha
kohërave dhe të të gjitha vendeve të
botës, vazhdimisht të penguar nga
kastat e ndryshme politike e shtetë-
rore, gjithmonë kanë sakrifikuar
gjithçka nga vetja, shpeshherë edhe
jetën e tyre dhe asnjëherë nuk kanë
pranuar të jetojnë në bashkëjetesë
me turmat e mediokriteteve krijue-
se, pasi nuk u ka pëlqyer të jetojnë si
“derra të kënaqur”, siç thoshte
Migjeni. Moto kryesore gjithmonë
e kanë pasur ndjenjën shpirtërore
të njeriut, drejtësinë shoqërore dhe
artin e mirëfilltë krijues. Përmes kë-
saj të fundit janë munduar që të
shërojnë plagët e ndryshme sho-
qërore nëpër  etapa dhe formacione
të ndryshme historike, e jo për t’u
reklamuar me shkrimet e tyre të dy-
shimta.

Kalemxhinjtë e lajkeve
Tani vlerat e turmave
maten në internet, me
të vetmin mjet, duke e
shtypur sustën dhe del
një fjalë e huaj - LIKE,
apo siç e përdorim ne, “
llajke”. Te kjo kategori
kalemxhinjsh fjala
“llajke” është ankthi më
i madh i tyre, pasi
brengosen thellësisht
se sa llajke do marre për
një poezi, për një skeç,
për një selfie etj
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“Të shkoje tek ai, ishte më shumë
se të dilje jashtë shtetit. Të dukej se
dilje jashtë kohës, jashtë sistemit të
zakonshëm të të menduarit. Edhe
një hap dhe kishe ndjesinë se do të
kapërceje kufijtë e jetës për të shke-
lur në shkretinë danteske. Prej vite-
sh, qysh pas mbarimit të Luftës së
Dytë Botërore, ai kishte qenë
përherë i tillë: i gjallë dhe i vdekur
njëkohësisht. Shumë gjimnazistë,
që e bënin në mësim, e kujtonin të
vdekur. Të tjerëve ua shpjegonin se
nuk ishte ashtu, se ishte gjallë, por as
të parët, as të dytët nuk habiteshin
nga kjo. Ishte një gjendje e dyzuar,
që i shkonte atij dhe shumë njerëz
qenë mësuar me të, si me dikë që e
kundrojnë përherë nën syprinën e
ujit.

Ishte nga të rrallët njerëz dhe,
ndoshta, i vetmi shkrimtar i madh
që arriti për një kohë aq të gjatë,
duke qenë i gjallë, të përjetojë

vdekjen e tij. Pamja e tij e jepte shpe-
shherë në mënyrë të saktë këtë dy-
zim, sidomos kur vishte kostumin e
zi dhe vinte borsalinë të zezë. Në një
rast të tillë të dukej e natyrshme ta
pyesje nëse dilte apo shkonte drejt
arkivolit.

Më e çuditshmja ishte se ky fat i
tij nuk zgjonte keqardhje. Ndjenja e
keqardhjes, e mëshirës së mundsh-
me, e pikëllimit, që ai qe harruar pa
të drejtë, thërrmohej si një enë kri-
stali sapo ndeshej me të. Kur ai hyn-
te në kafenetë e Pogradecit, shkrim-
tarët që vinin për verim kishin
ndjesinë se po strukeshin nga një
stuhi e padukshme.

Ai ishte i paparishikueshëm,
gërryes si acid, i rrezikshëm, i beftë.
E qeshura e tij ishte si e tejtejshme,
pa gëzim, mërzitja e tij e papikëllue-
shme. Kështu e kishte edhe zemëri-
min, luksoz, të ftohtë, kurse për-
buzjen, rrezatuese që larg, si të
stolisur me argjend. Por gjëja më e
jashtëzakonshme ishte e folura e tij.

Gjë më të pangjashme me bisedën e
përditshme, nuk mund të përfytyroje
dot. Ndonëse ishte e qartë, pa stërhol-
lim, fare e rrokshme, madje për gjëra
të ditës, ajo e kishte kryekëput të
ndryshme gjithçka: ndërtimin e saj,
logjikën, ritmin, kthimet prapa. Ishte
e papërftueshme, të mendoje që ai
ose ti, në fillim të bisedës, të thoshnit
diçka për kohën, shëndetin, ose sh-
prehjen ç’të reja kemi? Ai mund të të
shikonte ftohtë, të mos përgjigjej dhe
të harronte që ti ishe aty.

Çdo takim me të ishte përherë
befasues, jashtë çdo skeme dhe pa-
rashikimi.

Duke e dëgjuar të fliste për gratë,
artin, Gëten, manastirin e shën-Nau-
mit, poezinë e vjetër indiane, Kan-
tin, Budën, kinezët, Krishtin, minisi-
trinë e brendshme, Parisin,
dashurinë, prapë manastirin e Shën-
Naumit ku e kishin çuar në rini për t’i
hequr xhindet, linjën ajrore Tiranë-
Korçë në vitet ‘30, Shopenhauerin,
Holandën, qeverinë e sotme, Pjetër

Bogdanin, gatimin e makaronave,
pikturën, parajsën etj., etj. Me vete
thosha: nga ç’botë e panjohur vinte
kjo mënyrë e veçantë e të folurës së
tij, nga ç’sallone të Saturnit a të Jupi-
terit? Kisha bindjen se ai kishte një
kohë të veçantë, zemreku i së cilës
nuk përkonte me tonën. Kjo ishte,
ndoshta, dhe arsyeja që kisha për-
shtypjen se shkoja rrallë. Ditët nuk
përputheshin. Mekanizmi i kohës së
tij ecte herë përpara, herë mbrapsht
e herë mbetej në vend. Edhe oraret
ashtu i kishte: çohej nga gjumi në
orën 11. Hante mëngjes. Flinte përsë-
ri në 12. Hante drekën në 5 mbasdi-
te. Flinte në 6. Çohej në 8 dhe pu-
nonte gjer më 3 pas mesnate.

Pamja e tij, po aq sa e folura, i
shpëtonte çdo cilësimi.

Ai ishte aristokrati dhe fshatari
njëkohësisht, vjenezi i përkorë dhe
ballkanasi me shkop shtogu, bjondi
dhe bruni, i ashpri dhe fini. Ai herë të
kujtonte aktorin gjermano-shqiptar
të viteve’30, Aleksandër Moisiun,

herë grekët e lashtë të mbështjellë
me zhgun jashtëkohor, e herë Papën
Gjon Pali II.

Gjatë udhëtimeve në shumë
vende të botës më ka qëlluar rasti të
njihem me njerëz të pazakonshëm,
nobelistë, filozofë, aktorë, politikanë,
shkrimtarë të mëdhenj, por gjer më
sot Lasgush Poradeci ka mbetur për
mua njeriu më i jashtëzakonshëm,
më i ndërlikuar e më i pakuptue-
shëm që kam njohur. Kam biseduar
për të me njerëz që i kishte edhe më
të afërt: të shoqen, vajzat, gruan që
ka qenë pasioni i tij i fundit, por
askush nuk ka kuptuar diçka më
shumë prej tij. Me sa duket, kodin
zbërthyes ai e mori me vete në varr.
Duke e parë, dhe sidomos duke e
dëgjuar gjithmonë, mendoja se, si
ishte e mundur që njeriu ballkanas,
njeriu shqiptar, të arrinte një ndër-
likim të tillë, përkryerje, mëvetësi
dhe mister.

(Shkëputur nga “Ftesë në Studio”)

E ngritur në art dhe përshtatur si
një histori narrative, gati rozë tele-
novelash, seriali i gjatë filmik i histo-
risë së Sulejmanit të Madhërishëm
ka lënë jo pak gjurmë te publiku sh-
qiptar. Ogier Ghiselin De Busbecq, ky
diplomat i njohur, që më vonë është
kthyer edhe në një personalitet hi-
storik, ka patur fatin ta njohë dhe të
ulet e të “bisedojë këmbëkryq” me

Sulejmanin e Madhërishëm. Duke
lexuar “Letrat Turke” të Busbecq më-
son diçka më tepër dhe më serioze
për Sulejmanin e Madhërishëm, këtë
figurë të shquar historike, por edhe
për gjithë Perandorinë Osmane të
asaj kohe, të cilës për shumë vite di-
plomati perëndimor i ra disa herë
kryq e tërthor që nga qendra e deri në
ekstremet afro-aziatike dhe evropia-
ne. Libri “Letrat Turke” të Busbecq pa-
raqet një thesar të literaturës së her-
shme udhëpërshkruese, që pasqyron
talentin e pasur letrar të Busbecq,
dashurinë për mbledhjen e objekte-
ve antike dhe aftësinë e jashtëzakon-
shme për vrojtim. Si një material për
lexim të këndshëm dhe zbavitës, ai
po ashtu ofron edhe mësime me

shumë vlerë për të kuptuarit dhe
kapërcimin e ndasive kulturore. Boti-
me të shumta të Letrave  nga fundi i
shek. të 16-17 dhe fillim të shek. 18- të
dëshmojnë popullaritetin e tyre të
mëhershëm. To kanë shërbyer si bu-
rim të dhënash për shumë historianë
me emër si Gibboni, Motleyit, Ro-
bertstoni etj.

Busbecq ishte evropiani i parë që
depërtoi në disa pjesë të Azisë së
Vogël që nga pushtimi i tyre nga tur-
qit; ai ishte kopjuesi i parë i më të
famshmit nga të gjitha mbishkrimet
latine “Monumentum Ancyranum”,
dhe ai solli në Vjenë nja 240 shkrime
klasike dhe pasuroi shumë koleksio-
nin perandorak të monedhave. Ai ka
edhe pretendime të tjera për të enë i

famshëm në atë që ishte i pari që sol-
li jargavanin dhe tulipanin në
Evropën Perëndimore. Letrat zbu-
lojnë një personalitet të hijshëm, një
burrë me përvojë të madhe, me një
ndjenjë të fuqishme humori, një
vëzhgues të sinqertë dhe gjenial të
jetës njerëzore.

Edhe veprimtaria në fushën e di-
plomacisë, për të cilën kishte shkuar
në Lindje Busbecq, shndrit si dia-
manti. Në katër letrat (kaq ka libri) që
ai i dërgon mikut të tij, Nhicolas Mi-
chault, që kishte qenë shok studime-
sh i Busbecq në Itali dhe më pas am-
basador perandorak në oborrin
portugez, ai i detajon mbresat për
gjithçka kishte parë dhe përjetuar në
Turqi, përfshirë: peizazhet, bimët,

kafshët, Islamin, grupet etnike, arki-
tekturën, skllavërinë, çështjet ushta-
rake, praktikat e oborrit, veshjet,
marrëdhëniet gjinore dhe familjare
dhe vetë Sulltanin.

Busbecq i ishte caktuar detyra që
ta shfrytëzonte diplomacinë për të
ndaluar mësymjet e turqve në Hun-
gari, dhe ai u provua si shumë i suk-
sesshëm me simpatinë dhe vlerësi-
min për karakterin turk, si dhe
durimin tij të palodhur. Ai u kthye
nga Stambolli në vjeshtën e vitit 1562
me një reputacion të vendosur si di-
plomat dhe duke u thyer, në një farë
mënyre, edhe në një shkollë të vër-
tetë për diplomatët e mëvonshëm të
të gjitha vendeve që e kanë njohur
veprimtarinë e tij.

Si e njoha Lasgushin
Ai ishte i
paparishikueshëm,
gërryes si acid, i
rrezikshëm, i beftë. E
qeshura e tij ishte si e
tejtejshme, pa gëzim,
mërzitja e tij e
papikëllueshme. Kështu
e kishte edhe
zemërimin, luksoz, të
ftohtë, kurse përbuzjen,
rrezatuese që larg, si të
stolisur me argjend. Por
gjëja më e
jashtëzakonshme ishte e
folura e tij. Gjë më të
pangjashme me bisedën
e përditshme, nuk mund
të përfytyroje dot.

“Letrat Turke”, një vepër e rrallë 
Përshkrim i mrekullueshëm i Perandorisë Osmane nga diplomati perëndimor i më shumë se katër shekujve
më parë, Ogier Ghiselin De Busbecq

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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(fragment romani)

– Narcis, – i tha një ditë abati
pas një rrëfimi, – po e ndiej veten
fajtor që të kam gjykuar me
rreptësi. Shpeshherë të kam quaj-
tur mendjemadh dhe ndoshta të
kam rënë në qafë kot së koti. Je si
tepër i vetmuar, o vëllai im i vogël,
ke admirues, por jo miq. Do të doja
të më jepej rasti për të të qortuar,
por nuk gjej dot asnjë shkas. Do të
doja të ishe çamarrok nganjëherë,
ashtu siç janë zakonisht djemtë e
moshës sate. Por ti s’je kurrë i tillë.
Here pas here më merakos një çikë
kjo puna jote, Narcis.

Djaloshi ngriti ata sytë zijoshë
në drejtim të abatit duke thënë:

– Dëshiroj me gjithë shpirt, i
përnderuar at, që të mos ju sjell
asnjë shqetësim. Ka shumë
mundësi të jem mendjemadh, i
përnderuar at. Ju lutem të më ndë-
shkoni për këtë të metë.
Nganjëherë edhe unë ndiej dë-
shirën për ta ndëshkuar veten
time. Shpjermëni në ndonjë vend
oshënarie, ose lërmëni të bëj punë
të rëndomta.

– Si për njërën ashtu edhe për
tjetrën je tepër i ri, vëlla i dashur, –
i tha abati. – Përveç kësaj, ke aftë-
si të shkëlqyera prej gjuhëtari e
mendimtari, biri im, dhe do të
shkonin dëm këto dhunti hyjnore
po t’ju vija të bënit punë të rëndom-
ta. Ka shumë të ngjarë të bëhesh
profesor e dijetar. A nuk ke dëshirë
edhe ti vetë të bëhesh i tillë?

– Më falni, at, por nuk e di me
aq shumë saktësi se çfarë dëshiroj
të bëhem. Shkencat do të më ja-
pin gjithmonë kënaqësi, e si mund
të ndodhë ndryshe? Por nuk besoj
që ato të jenë fusha ime e vetme.
Fati dhe misioni i njeriut s’mund
të vendosen gjithnjë nga dëshirat e
tij, por nga diçka tjetër, nga diçka
e paracaktuar.

Abati dëgjonte me vëmendje
dhe po rrinte ashtu hijerëndë;
megjithatë, ajo fytyra e tij e plakur
u ndriçua nga një buzëqeshje kur
ai nisi të thoshte:

– Me sa kam arritur t’i njoh
njerëzit, të gjithë jemi paksa të pri-
rur, sidomos në rini, që ta ngatër-
rojmë paracaktimin e fatit me dë-
shirat tona vetjake. Por, meqë ti
mendon se e di qysh më pare misio-
nin tënd, a s’më thua një çikë ç’ë-

shtë ky misioni yt i paracaktuar?
Narcisi puliti sytë zijoshë, që u

zhdukën poshtë qerpikëve të gjatë
e të zinj, dhe ndenji i heshtur.

– Thuaj një fjalë, biri im, –
vazhdoi abati pas një pritjeje të
gjatë.

Narcisi filloi të fliste me zë të
mbytur e me sy të ulur:

– Mbi të gjitha, i përnderuar
at, më duket se jam paracaktuar
për jetë murgu. Besoj se do të
bëhem murg, prift, zëvendësabat,
ndoshta edhe abat. Kjo s’do të
thotë se këtë e besoj meqë e dëshi-
roj. Dëshirat e mia s’kanë të bëjnë
me poste. Por këto do të m’i
ngarkojnë të tjerët.

Të dy mbetën të heshtur për
një valë here.

– Pse e ke këtë besim? – pyeti
me ngurrim ai burrë i moshuar. –
Përveç erudicionit, ke ndonjë aftë-
si tjetër që ta ushqen këtë besim?

– Kjo aftësi, – u përgjigj nga-
dalë Narcisi, – është intuita që
kam për të kuptuar natyrën dhe
fatin e njeriut, jo vetëm për veten
time, por edhe për të tjerët. Kjo
aftësi më detyron t’u shërbej
njerëzve duke i përmbajtur në ve-
primet e tyre. Po të mos kisha lin-
dur për jetë murgu, do të më duhej
të bëhesha gjykatës ose burrë shte-

t i .

– Ndoshta, – pohoi abati duke
tundur kokën. – A e ke provuar
ndonjëherë këtë aftësinë tënde për
të njohur njerëzit dhe fatin e tyre?

– E kam provuar.
– Mund të më japësh ndonjë

shembull?
– Po, mund t’ju jap.
– Mirë. Meqë s’do të doja të

hyja në të fshehtat e vëllezërve
tanë pa dijeninë e tyre, mund të
më thuash ç’kujton se di ti për
mua, për abatin tënd Daniel?

Narcisi ngriti qepallat dhe e
vështroi abatin drejt e në sy.

– Ta marr si urdhër këtë nga
ana juaj, i përnderuar at?

– Po, si urdhër.
– E kam vështirë të flas, at.
– Edhe unë e kam vështirë të të

detyroj të flasësh, vëllai im i vogël,
e megjithatë po e bëj. Fol!

Narcisi uli kokën dhe nisi të fli-
ste duke mërmëritur:

– Ato që kujtoj se di për ju janë
pak, i përnderuar at. Di se jeni
shërbëtor i Perëndisë, se do t’ju pël-
qente më fort të ruanit dhitë ose t’i
binit kambanës së ndonjë oshëna-
rie dhe të dëgjonit rrëfimet e fsha-
tarëve sesa të drejtonit një mana-
stir të madh. Di gjithashtu se keni
një dashuri të veçantë për Nënën e

Shenjtë të Perëndisë dhe asaj ia
drejtoni pothuaj tërë lutjet tuaja.
Nganjëherë luteni që shkencat
greke dhe shkencat e tjera që lë-
vrohen në këtë manastir të mos
çorodisin e të mos rrezikojnë sh-
pirtrat e njerëzve që ju janë besuar.
Kohë më kohë luteni që të mos e
humbisni durimin me zëvendësa-
batin Gregor. Herë pas here luteni
për një fund të qetë të jetës suaj.
Besoj se lutja juaj do të dëgjohet,
dhe do të keni një fund të qetë.

Në dhomën e vogël ku abati
priste vizitorët, kishte rënë he-
shtja.

Më së fundi ai burrë i moshuar
nisi të fliste:

– Je ëndërrues dhe vegimtar, –
i tha me një ton miqësor. – Edhe
vegimet e mira fetare mund ta
bëjnë njeriun të gabojë; mos u beso
vegimeve të tilla, ashtu siç nuk u
besoj as unë. A je në gjendje vallë të
shohësh se ç’mendoj thellë në
zemër për këto gjëra, o vëllai im
ëndërrues?

– Po, at, jam në gjendje të shoh
se aty thellë në zemër po mendoni
me shumë dashamirësi për këto
gjëra. Ja çfarë po mendoni: “Këtij
nxënësi në moshë fare të re i ka-
noset njëfarë rreziku, i shfaqen ve-
gime, mbase është dhënë si tepër
pas përsiatjeve. Ndoshta mund t’i
jap një ndëshkim, që s’do t’i bëjë
keq. Por të njëjtin ndëshkim do t’ia
jap edhe vetes sime.” Ja, pra, ç’po
mendoni në këto çaste.

Abati u ngrit. Duke vënë buzën
në gaz, i bëri shenjë me kokë rish-
tarit për t’i treguar se me kaq bise-
da mes tyre kishte marrë fund. Pa-
staj i tha:

– Mirë, por mos i merr tepër
seriozisht ato vegimet e tua, o vël-
la i vogël. Perëndia kërkon prej
nesh më fort gjëra të tjera sesa ve-
gime. Le ta zëmë se e miklove një
plak duke i premtuar vdekje të
lehtë. Le ta zëmë se për një çast
plaku e dëgjoi me kënaqësi këtë
premtim. Tani le ta lëmë me kaq.
Nesër në mëngjes, pas meshës së
parë, duhet të thuash një rruzare,
duke u lutur me përulësi e devo-
cion dhe jo sa për të shkuar radhën.
Të njëjtën gjë do të bëj edhe unë.
Tani mund të ikësh, Narcis, folëm
mjaft.

Përktheu: Aristidh RISTANI

HERMAN HESE

“Narcisi dhe Gojarti 
Histori e një miqësie”

Që prej Aristotelit e deri në ditët tona,
kemi trashëguar me qindra përkufizi-
me e trajtesa mbi natyrën, thelbin apo
domethënien e artit, këtë veprimtari
kaq kyçe për të depërtuar te misteri i
qenies-në-botë. Ajo çfarë bën Alija
Izetbegoviqi në këtë trajtesë të titul-
luar “Fenomeni i artit” është përpjekja
për ta çliruar artin nga dija, për ta parë
e jetuar atë, pas asnjë ndërmjetës – të
ndërtosh një marrëdhënie vetjake dhe
intime me veprën. Ai kulmon me
idenë se një vepër arti nuk është çë-
shtje kuptimi, por përjetimi. Me no-
cionin kuptim, Izetbegoviqi ka parasy-
sh kuptimin racional të
gjërave/fenomeneve, që mori hov në
veçanti pas iluminizmit, kur u rinorit
kulti i arsyes. Sado që kemi mësuar
shumë gjëra të vlefshme nga astrono-
mia, fizika, matematika, gjeometria,
biologjia, kimia dhe mjekësia, prapë-
seprapë, siç shkruan Izetbegoviqi,
“njeriu është shumë më tepër nga ç’na
thonë të gjitha shkencat e marra së
bashku”. Pra, ka një kufi që shkencat
nuk e kalojnë dot, pasi është në
natyrën e tyre që të mos e kalojnë dhe
pikërisht këtu nis territori i artit, që
është një përvojë zbuluese siu generis,
e thënë ndryshe, një mundësi për qe-
nien. Në fakt, Izetbegoviqi përmes kë-
saj trajtese nuk mëton të na thotë
diçka të re, ai vetëm se na kujton atë
që kemi harruar. Ky botim i Shtëpisë
botuese Logos a, Shkup (2017), është
edhe një kontribut në shërbim të artit,
përgjithësisht.

Alija
IZETBEGOVIQ

FENOMENI 
I ARTIT



14
Koha, e martë 20 shkurt, 2018 

KOHA PËR KULTURË

EZ
RA

 PO
UN

D

KUNDËR FAJDESË
Me fajde askush nuk ka një shtëpi të fortë
me gurë katrorë e të sheshtë
me fasadë të stolisur,
me fajde
nuk ka kishë me afreske parajse
Harpes et Luz
dhe paralajmërimi i Engjëllit
me aureola largoni,
me fajde
askush nuk sheh trashëgimtarë të Gonxagës
dhe konkubina
s’pikturohet për ta mbajtur vetë artin në shtë-
pi
por për të shitur e shitur shpejt e me fitim,
mëkat kundër natyrës
buka jote do të jetë si sitë e vjetër
e thatë si letër,
pa thekër ose miell gruri të fortë,
fajdeja  e rëndon shtrirjen
i shtrembëron  kufijtë me fajde
askush nuk gjen qëndrim të këndshëm.
I privohet gdhendja  e gurit,
endësit të pëlhurës
Me fajde
leshi nuk vjen në treg
dhe delet nuk japin lesh
më e keqe se murtaja është fajdeja,
i heq majën e gjilpërës në duart e vajzave të
reja
dhe ngatërron atë që  tjerr. Peter Lombard
nuk bëhet me fajde
Duccio nuk bëhet me fajde
as Piero della Francesca dhe Zuan Bellini
as “Shpifja” s’ishte pikturuar me fajde.
Angjelika  nuk u bë me kamatë, as me Am-
brose de Praedis,
s’është firmosur asnjë kishë me gurë të gjal-
lë “Adamo me fecit.”
Nuk u ngrit me fajde
Shën Hiler dhe Shën Trofini,
fajdeja ndryshk daltën
ndryshk artin dhe artizanin
bren pëlhurën në telajo, askush
nuk mëson artin  që të mpleksë arin në endje ;
e kaltra kalbëzohet me fajde, nuk qëndiset

në purpur, smeraldi nuk gjen Memlingun e
vet
fajdeja mbyt fëmijën në bark
arreston të riun e dashuruar
ia lë krevatin pleqve të dobësuar,
futet në mes të martuarve të rinj
Kundër natyrës
Në Elusi kanë sjellë putana
kërma zdërhallëse
mysafirë të fajdesë.

HISTRION
Askush nuk guxoi ta shkruajë këtë,
unë e di se shpirtrat e të mëdhenjve
banojnë ndonjëherë te ne,
dhe ne të shkrirë në ta
S’jemi veçse refleksi i  këtyre shpirtrave .
Të tillë janë: paksa Dantja
dhe janë gjithashtu një farë
Fransua Vijon, poet hajdut
ose  ata të caktuar për shenjtëri
që donin të blasfemonin emrin im;
një çast dhe flaka vdes.
Si të digjej në  qendrën tonë një sfer
transparente ari të shkrirë, “Uni” ynë
dhe rrënjoset në kështu  ndonjë formë:
Krishti ose Gjoni ose Fiorentinasi;
dhe pastaj çdo formë takse
e zhduk qartësinë  e sferës,
ne pushojmë së qeni atëherë
dhe mjeshtrat e shpirtrave tanë vazhdojnë.

Një vajzë 
Pemët më hynë ndër duar
Rrëshirat m’u ngjitën krahëve
Pema po rritet brenda gjoksit tim
Teposhtë
Degët që dalin nga unë duken si duar.
Një pemë jeni,
Një myshk jeni,
Ti një lul-vjollcë ndër erë.
Një fëmijë – aq lartë –jeni,
E gjitha marrëzi ndaj botës.

KËNGË PIZANE
Ajo që ti e do me të vërtetë mbetet,
teprica është skorie
Ajo që ti e do me të vërtetë s’ka për t’u shku-
lur,
Ajo që ti e do me të vërtetë është trashëgimia
e vërtetë
Bota  kujt i përket, mua, atyre
apo askujt?
E para erdhi e dukshmja, pastaj i prekshmi
Elize, edhe pse është në  banesat e ferrit,
Ajo që ti e do me të vërtetë është trashëgimia
e vërtetë
Milingona  është një centaur në botën e tij të
dragonjve.
Shkule nga vetja  krenarinë, nuk qe njeriu ai
Që krijoi  guximin ose rregullin ose hijeshinë
Shkule nga vetja  fodullekun, shkule, të them
Mëso nga bota e gjelbërt se cili është vendi yt
Në masën e shpikjeve ose në aftësinë e vër-
tetë të krijuesit,
Shkule nga vetja fodullekun,
Paquin shkule!
Kaska e gjelbër fitoi mbi elegancën tënde.
“Sundoje veten dhe të tjerët do të të durojnë”
Shkule nga vetja fodullekun,
Je një qen i rrahur  nën breshër,
Një laraskë fryhet në një gulç dielli
Gjysmë e zezë, gjysmë e bardhë
As ia dallon dot krahun nga  bishti
Shkule nga vetja fodullekun
Sa të mjera janë ligësitë e tua
Të ushqyera me mashtrime
Shkule nga vetja fodullekun,
Lakmues në të shkatërruar, koprac në më-
shirë
Shkule nga vetja fodullekun,
Shkule, të them.
Por të kesh bërë, në vend që të mos bëje asgjë
Ky nuk është fodullek. Të kesh, trokitur me
maturi
Që një Tarallak ta hapte
Të kesh korrur nga era një traditë të gjallë
Ose nga një sy i bukur antik flakën e  padhu-
nuar
Ky s’është fodullek.
Këtu gabimi është në atë se s’shtë bërë, në
mosbesimin  që u mëdyshe.

Ezra Pound, 
një nga
poetët më
të mëdhenj
modernistë
Ezra Pound (emri i plotë Ezra
Pound Weston Loomis-së, 1885-
1972) ishte një poet i famshëm
amerikan, por që ka jetuar kryesi-
sht në Evropë. Mbahet si një nga
autorët kryesorë të lëvizjes letra-
re të modernizmit (kryesisht të
imazhinizmit dhe vortiçizmit), ka
ndikuar në mënyrë domethënëse
mbi  lirikën  angleze duke futur
në të elemente lindore, perëndi-
more, amerikane dhe evropiane.
Qe gjithashtu promotor i
përhapjes së veprave  të Dantes
dhe Guido Cavalcantit në pu-
blikun britanik.
Në praktikë i bëhej thirrje idesë
aristotelike të fajdesë, e bërë
pikërisht edhe nga tradita kristia-
ne, sipas së cilës interesit për kre-
ditë e parave do të ishte një
mëkat kundër natyrës, por pa u
kaluar në ekstrem për të dënuar
çdo aktivitet financiar.
Për atë, fajdeja është “një taksë
që vihet mbi fuqinë blerëse pa
marrë parasysh produktivitetin“,
dhe shpesh edhe pa marrë para-
sysh mundësinë e prodhimit, siç
thuhet në Canto XLV (45).
Në një nga poezitë e hershme e
titulluar “Histrion” poeti shpreson
se identifikimi i tij me aktorin, me
qëllim që të komunikojnë më
afër me mjeshtrat e shpirtrave
tanë.
Në Romën e lashtë, Histrioni ish-
te një aktor teatri, nga  etruska
Hister (termi u rezervua fillimisht
për akrobatët dhe zbutësit etru-
skë të kafshëve, iu dha pastaj ak-
torëve lokalë që imitonin  etru-
skët dhe më vonë  zgjerohet për
aktorët e komedisë latine).
“Një vajzë” është një poezi nga
Ezra Pound shkruar në bazë të
mitit të Apollos dhe nimfës që ai
dashuronte. Historia fillon kur
Apollo e ofendon Erosin e ky i
fundit (me anë të shigjetave të tij
të veçanta) e bënë atë të marroset
pas Dafinës, kurse nimfën e shtyn
ta refuzojë dashurinë e tij. Kësh-
tu, për t’i ikur ajo kthehet në
pemë.
Poezia e Pound-it tregon tran-
sformimin e vajzës në pemë. Vaj-
timi i Apollos në vargun e fundit
është tejet i veçantë. Poezia është
ndarë në dy pjesë: në pjesën e
parë flet vajza, ku e përshkruan
transformimin e saj në pemë,
kurse pjesa e dytë mund të konsi-
derojmë që flet Apollo, i cili ende
është i dashuruar ndonëse ajo
s’është gjë tjetër veç një pemë.
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Shtatë vjet pas shpërthimit të
revoltës së vitit 2011 që përfundoi
me fundin e 42 viteve të diktaturës
nga regjimi i kolonel Muamar Ga-
dafit, libianët janë ende duke pri-
tur për të parë fundin e migrimit të
vazhdueshëm dhe lindjen e një sh-
teti demokratik. Për të festuar
përvjetorin e revolucionit të 17
shkurtit 2011, autoritetet zgjodhën
Pallatin e Dëshmorëve, ku Gadafi
pëlqente të mbante fjalimet e tij,
në zemër të kryeqytetit Tripoli. Por
për shumë libianë nuk ka shumë
për të festuar në një vend të pasur
me naftë, por ku shërbimet the-
melore ende mungojnë, ndërsa
dhuna dhe ndarjet vazhdojnë të
mbretërojnë, duke nxitur pasiguri
dhe dëshpërim, veçanërisht tek të
rinjtë. “Unë kam shtatë vjet që pres
për çlirimin”, thotë Hamdi al-Be-
chir, një djalë vetëm 17 vjeç, i cili
shton: “Nuk dua të pres 42 vjet,
ashtu siç bëri babai im me Mua-
marin. Nuk do të pres që rinia ime
dhe jeta ime të më vidhen, do të
hidhem veten në det me emi-
grantët, pa e kthyer kokën pas”,
përfundon Hamdi, përpara dyqa-
nit të veshjeve ku punon.

PASOJAT E RËNIES SË GADAFIT
Rënia e Gadafit në vitin 2011 çoi

në shpërbërjen e aparatit të siguri-
së dhe Libia e sotme është shkatër-
ruar nga luftërat për pushtet, që
luftohen në pandëshkueshmëri të
plotë nga shumë grupe militare,
por edhe nga dhjetëra fise, që janë
një komponent thelbësor i shoqë-
risë libiane. Duke shfrytëzuar
anarkinë, grupi i Shtetit Islamik

(ISIS) hodhi rrënjë në vend, duke
zënë për disa muaj vendlindjen e
Gadafit, Sirte, përpara se të dë-
bohej në dhjetor të vitit 2016. Edhe
pse të dobësuar, njerëzit e Kalifit
Ebu Bekr el Baghdadi, ndodhen
ende në shkretëtirë dhe përbëjnë
një kërcënim të vazhdueshëm.

IMIGRIMI
Ndërkohë, vendi i Afrikës së Ve-

riut është bërë gjithashtu një
qendër për imigrimin e paligj-
shëm, ku qindra-mijëra emigrantë
që vijnë nga Afrika Sub-Saharia-
ne, në përpjekje për të kaluar Me-
sdheun për në Evropë, shfrytë-
zohen dhe torturohen
sistematikisht. Në nivelin politik,
dy autoritete po luftojnë për pu-
shtet dhe askush nuk ka arritur të
sjellë një rend të vërtetë në pjesët
e territorit që pretendon të kon-
trollojë. Qeveria e Marrëveshjes
Kombëtare (GNA), e dalë nga një

marrëveshja e mbështetur prej
OKB-së në fund të vitit 2015, është
e vendosur në Tripoli. Ndërsa një
autoritet rival ka lëvizur në pjesën
lindore të vendit, kryesisht nën
kontrollin e një ushtrie të kryesuar
nga gjenerali Khalifa Haftar.

DHUNA
Ndërkohë, dhuna dhe munge-

sa e sigurisë janë bërë problemi

kryesor për libianët në jetën e tyre
të përditshme. Këtu duhen shtuar
edhe ndërprerjet e vazhdueshme
të energjisë dhe radhët e gjata për-
para bankave, ku shpesh mungon
likuiditeti. Ndërsa burimi kryesor i
vendit, industria e naftës, e goditur
rëndë nga dhuna, përpiqet të
rigjejë nivelet e prodhimit të arri-
tura nën Gadafin, afërsisht 1.6 mi-
lionë fuçi në ditë.

DEMOKRATIZIMI, NJË PROCES I
GJATË DHE I EGËR

Për Federica Saini Fasanottin,
e Institutit Brookings në Uashing-
ton, proceset e demokratizimit
janë - siç na e thotë historia - gjith-
monë të gjatë, të egër dhe shumë
të vështirë. “Krijimi i një kombi
mund të jetë çështje dekadash,
madje edhe shekujsh në disa ra-
ste”, ka thënë ajo për France Presse.
Çdo përpjekje për të rivendosur
rendin, ndesh në kundërshtinë e
një shumësie grupesh të armato-
sur, aleancat e të cilëve ndryshojnë
në bazë të interesave të ditës. Dhe
kështu, grupe të armatosur pen-
guan në fillim të këtij muaji, mijë-
ra banorë të Taouargas (në perën-
dim), që të riktheheshin në
shtëpitë e tyre, prej ku ishin dë-
buar në vitin 2011 se kishin mbësh-
tetur regjimin e rrëzuar.

OBJEKTIVI I BASHKIMIT
Për të dërguarin e OKB-së,

Ghassan Salamé, për të sjellë ren-
din në Libi “duhet së pari themeli-
mi i një shteti të ligjshëm, i pra-
nuar nga të gjithë”. Për të arritur
këtë qëllim, Salamé ka caktuar
zgjedhjet presidenciale dhe legji-
slative në vitin 2018. Por rruga
është ende e gjatë, pranon i dër-
guari i OKB-së. Megjithatë, disa ek-
spertë janë skeptikë për suksesin e
këtyre zgjedhjeve, madje ka edhe
nga ata që besojnë se mund ta
komplikojnë më tej situatën. I pa-
raqitur nga mbështetësit e tij si një
shpëtimtar i atdheut dhe i akuzuar
nga kundërshtarët e tij se kërkon
rivendosjen e diktaturës, Haftar
kërkon të propozohet si alterna-
tivë e vetme dhe ende përpiqet të
shtrijë me forcë kontrollin e tij mbi
shtetin e zgjeruar. Macja e zezë e
islamistëve, njeriu i fortë i Cirenai-
ca-s, i mbështetur nga Egjipti dhe
Emiratet e Bashkuara Arabe, i
shtyrë nga bashkësia ndërkombë-
tare në fund, njoftoi se nuk do të
kundërshtojë zhvillimin e
zgjedhjeve, por pa e specifikuar
nëse do të marrë pjesë. 

(Diariodelweb)

LIBI, 7 VJET PAS RRËZIMIT TË “DIKTATURËS” KA MBETUR VETËM MIRAZHI

ra Gadafi, ra edhe Libia

Rënia e Gaddafit në
vitin 2011 çoi në
shpërbërjen e aparatit
të sigurisë dhe Libia e
sotme është shkatë -
rruar nga luftërat për
pushtet, që luftohen në
pandëshkueshmëri të
plotë nga shumë grupe
militare, por edhe nga
dhjetëra fise, që janë
një komponent
thelbësor i shoqërisë
libiane

Dhuna dhe mungesa e
sigurisë janë bërë
problemi kryesor për
libianët në jetën e tyre të
përditshme. Këtu duhen
shtuar edhe ndërprerjet
e vazhdueshme të
energjisë dhe radhët e
gjata përpara bankave,
ku shpesh mungon
likuiditeti. Ndërsa
burimi kryesor i vendit,
industria e naftës, e
goditur rëndë nga
dhuna, përpiqet të
rigjejë nivelet e
prodhimit të arritura
nën Gaddafin, afërsisht
1.6 milionë fuçi në ditë

||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Deutsche Welle: Kosova 10 vite
e pavarur. Sot gëzimi për shtetin e
pavarur është zëvendësuar nga
hallet e përditshme. Ju jeni an-
gazhuar me vite në Kosovë. Çfarë
bilanci do të bënit? Një gazetë
gjermane së fundmi e quante Ko-
sovën një histori të paparë dështi-
mi të BE?

ROHAN: Këtë do ta quaja
shumë të gabuar. Është një bilanc i
përzier po të shohim 10 vitet e fun-
dit. Ana pozitive është se Kosova
është shtet i pavarur, kujtoj se pro-
blemi i Kosovës mendohej i
pazgjidhshëm, tani nyja gordiane e
Ballkanit është zgjidhur. Sigurisht
kërkon kohë, derisa vendi të njihet
nga të gjithë, por është arritur
shumë. Kosova është një realitet i
pakthyeshëm. Ana negative janë
problemet e Kosovës si varfëria, pa-
punësia, nepotizmi, korrupsioni,
probleme edhe në vende të tjera
të Ballkanit këto, që janë sfida të
mëdha, e që kanë nevojë nga ana
tjetër edhe për ndihmën e madhe
të Bashkimit Evropian.

Deutsche Welle: 10 vite pas pa-
varësisë, kosovarët duan të lar-
gohen nga vendi, a është ky bilan-
ci që pritej?

ROHAN: Edhe në këtë pikë, Ko-
sova nuk është vetëm. Po të shiko-
ni deri në Poloni e vende të tjera,
është e qartë që sidomos të rinjtë
largohen, kur mendojnë se  në një
vend tjetër kanë shanse më të mira.
Përgjigja është krijimi i mundësive
ekonomike për njerëzit në Kosovë,
kjo nuk është e lehtë, sidomos po të
kemi parasysh shumë pasiguri po-
litike, por edhe juridike që ende
janë prezente.

Deutsche Welle: Ju ishit i dër-
guar i OKB-së, zëvendësemisar
për Kosovën e zgjidhjen e çështjes
së statusit. Si i shikoni këto kohë të
trazuara nga koha e sotme?

ROHAN: Për ne, Ahtisarin dhe
për mua ishte e qartë se ky ishte
një lloj "mission impossible"-mi-
sion i pamundur dhe se një ujdi
mes dy palëve në çështjet parimo-
re të statusit ishte e pamundur. Ne
bëmë një propozim për kompro-
mis, të drejtë, që nga njëra anë Ko-
sovën e bënte të pavarur, nga ana
tjetër për Serbinë garantonte për-
mes privilegjeve, të drejtat e mino-
riteteve, siç nuk ekzistonin
asgjëkundi tjetër në botë si dhe
mbrojtjen e kishës ortodokse ser-
be. Kosovarët e pranuan këtë, Ser-
bia jo. Ka një mospërpurthje. Ko-
muniteti serb i ka gëzuar të gjitha
këto të drejta paraprake, pasi plani
i Ahtisarit u transferua në ligjvë-
nien e Kosovës, ndërkohë që Ser-
bia nuk e ka sjellë pjesën e saj.

Deutsche Welle: Po të kthenit
kokën pas, do të bënit diçka ndry-
she në këto bisedime?

ROHAN: Bisedimet do të ishin
zhvilluar gjithmonë kështu, pra pa
marrëveshje. Por mendoj se ne do
të bënim të njëjtin propozim, që të
paktën u zbatua në Kosovë, dhe që
është baza për pavarësinë e Ko-
sovës. Pres nga Serbia që ta pranojë

realitetin që Kosova është shtet më
vete dhe që me këtë shtet mbahen
marrëdhënie normale. Serbia e di
se mund të hyjë në BE vetëm nëse
normalizon marrëdhëniet me Ko-
sovën. E pranoj se nuk është lehtë
në Serbi, kur opinioni është kondi-
cionuar përmes 30 viteve nga pro-
paganda nacionaliste ta bindësh
për pranimin e Kosovës, por kjo
duhet të ndodhë.

Deutsche Welle: Serbia
megjithatë ka marrë së fundmi
një perspektivë të qartë anëtarë-
simi. Dmth ky vend nuk ka nevojë
ta njohë Kosovën para se të hyjë
në BE?

ROHAN: Është e pamenduesh-
me që Serbia të bëhet anëtare e BE
pa normalizuar marrëdhëniet me
Kosovën, këtë e dinë në Beograd.

2025 është një objektiv, nuk është
datë fikse.

Deutsche Welle: Normalizim
apo njohje, ka një dallim këtu...?

ROHAN: Beso se është një lloj
eufemizmi, mund të jetë vetëm
njohje, në çfarë forme bëhet kjo,
për këtë mund të flasim, por është
e qartë, se Serbia duhet ta pranojë
Kosovën si shtet.

Deutsche Welle: Dialogu mes
Kosovës e Serbisë ka ngecur. Për
Kosovën qëllimi final i dialogut
është njohja e vendit, Serbia thotë
se nuk do ta pranojë kurrë këtë.
Nuk është kjo pika e vdekur e dia-
logut?

ROHAN: Duhet që të dyja palët
të pranojnë, se është në interesin e
tyre suksesi i dialogut. Serbia nuk

futet në BE pa njohur Kosovën. Ko-
sova nuk mund të bëhet anëtare
normale e komunitetit
ndërkombëtar për sa kohë Serbia e
pengon këtë me ndihmën e Rusisë.
Për të dyja palët duhet të ketë inte-
res që dialogu të sjellë suksese të
qëndrueshme. Nuk ka rrugë tjetër,
dialogu duhet të ketë sukses.

Deutsche Welle: Në Kosovë
nuk fshihet zhgënjimi i politikës
ndaj BE, madje edhe kritikat
dëgjohen hapur. Edhe strategjia
e re e KE nuk përmbushi prit-
shmëritë...?

ROHAN: Mendoj se kjo kritikë
është e gabuar. Elitat politike në
Kosovë duhet të jenë të vetëdijsh-
me se e ardhmja e tyre mund të
jetë vetëm në BE. Kosova nuk
mund të bëhet anëtare e Shteteve

të Bashkuara, por e BE-së po. BE do
të jetë faktor vendimtar për një të
ardhme në mirëqenie stabilitet.
Nëse nuk është bërë liberalizimi,
atëherë kjo është përgjegjësi e
plotë e lidershipit në Kosovë, sepse
nuk e kanë ratifikuar marrëveshjen
e kufirit me Malin e Zi. Kështu
humbën dy vjet.

Deutsche Welle: Shfuqizimi i
Gjykatës Speciale e ka ndezur de-
batin në Kosovë dhe reagimet
ndërkombëtare. Nismëtarët ko-
sovarë e shohin atë si padrejtësi,
por sipas shumë gjasave nisma
nuk do të ketë sukses?

ROHAN: Kemi fajësime të rën-
da për krime, që kanë mbetur pezull
në Kosovë, ato duhet të zbardhen.
Nëse janë pa baza, kjo duhet të për-
caktohet nga një procedurë e be-
sueshme. Parlamenti i Kosovës vetë
vendosi krijimin e dhomave specia-
le. Të kthesh mbrapsht këtë vendim
tani është kontraproduktive. Nëse
ka pasur vërtet krime, atëherë
duhet që personat përgjegjës të da-
lin para drejtësisë, siç funksionon
drejtësia në një shtet ligjor. Përmes
individualizimit të fajit do të hiqej
rreziku i fajit kolektiv për Kosovën
apo për UÇK. Të gjithë duhet të
kenë interes që të zbardhen akuzat.

Deutsche Welle: Pas kaq kohë-
sh angazhimi për Kosovën, cili
është kujtimi më i bukur që do të
veçonit...

ROHAN: Po të shikosh një pe-
riudhë të tillë kaq të gjatë, unë mer-
rem prej 30 vitesh me Kosovën,
duhet të them, se kosovarët nuk i
kanë punët asnjëherë më mirë se
tani. Në 10 vitet e para, kur shkoja
aty, Kosova ishte koloni serbe, ata
shtypeshin, pastaj u dëbuan, më
pas erdhi koha e protektoratit
ndërkombëtar. Në këto 10 vitet e
fundit, ata kanë qenë zotër në shtë-
pinë e tyre dhe janë vetë përgjegjës
për fatin e tyre. Këtë do ta veçoja si
gjënë më pozitive.

ALBERT ROHAN PËR STATUSIN E KOSOVËS

Kosovarët 
vetë janë 
përgjegjës 
për fatin e tyre
Diplomati austriak dhe ish-zëvendës
emisari i OKB-së për statusin e Kosovës, 
Dr. Albert Rohan bën një bilanc të përzier në
10-vjetorin e pavarësisë së Kosovës. “Sfidat
mbeten”, thotë Rohan

MUND TË KETË KORRIGJIME TEKNIKE TË KUFIRIT 

Nënshkrimi i deklaratës së përbashkët,
respektivisht aneksit të Marrëveshjes për
demarkacionin e kufirit mes Malit të Zi dhe
Kosovës, është një hap i rëndësishëm drejt
përmirësimit të mëtejshëm të marrëdhënieve të
përgjithshme mes dy vendeve. Kështu thuhet në
deklaratën e sotme të Ministrisë së Punëve të
Jashtme të Malit të Zi, e cila shton se ka mbetur
mundësia për korrigjime eventuale teknike të
kufirit, njofton FoNet. “Në deklaratën e nënshkruar

është paraparë formimi i një grupi të përbashkët
punues për përcaktimin e kufirit,  gjë që në bazë të
Nenit 7 të Marrëveshjes paraqet fazën
përfundimtare të procesit demarkacionit dhe lë
mundësi për korrigjime eventuale teknike,  me
rastin e demarkimit të kufijve në teren”, ka njoftuar
Ministria e Punëve të Jashtme të Malit të Zi. “Me
zgjidhjen e çështjes së demarkacionit edhe me një
vend tjetër fqinj, Mali i Zi është konfirmuar si një
anëtar i përgjegjshëm dhe i besueshëm i NATO-s”. 
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Nikolas Kruz, autori i sulmit me armë të së
mërkurës në një shkollë të mesme të Floridas
rrëfeu përpara hetuesve si e kreu masakrën që
u mori jetën 17 personave. 19-vjeçari tha se ki-
shte për qëllim të shkaktonte sa më shumë
viktima. Ndërsa tha se kishte arritur të dilte
nga shkolla dhe t’i shmangej fillimisht polici-
së, duke u hequr si një prej të rinjve që kishte
rënë pre e sulmit. Ai tha se me vete, krahas
pushkës gjysmëautomatike “AR – 15” kishte

një sasi të madhe municioni. Prokurorët kanë
ngritur ndaj tij akuza për vrasje me paramen-
dim të 17 personave. Hetuesit thanë se i riu
vuante nga depresioni dhe ishte një person i
vetmuar. Gjendja e tij psikologjike ishte
përkeqësuar vitin e kaluar pas vdekjes së të
ëmës që e kishte adoptuar. Nga shkolla e ki-
shin përjashtuar për shkak se kishte dhunuar
ish-të dashurën e tij, ndërsa vazhdimisht sh-
faqte sjellje agresive.

Kurdët
“marrëveshje”
me Asadin
kundër Turqisë
Luftëtarët kurdë në veriperën-
dim të Sirisë thanë se kanë
bërë marrëveshje me Qeverinë
siriane, e cila do të dërgojë tru-
pa atje për t’iu kundërvënë
ofensivës së Turqisë. Qeveria
në Damask nuk e ka konfir-
muar marrëveshjen. Turqia i
konsideron luftëtarët kurdë,
përtej kufirit të saj në Afrin, si
terroristë dhe ka nisur ofensivë
të madhe kundër tyre, muajin
e kaluar. Në Afrin, tash për
tash, nuk ka prani ushtarake të
Sirisë. Badran Jia Kurd, zyrtar i
lartë kurd, i tha agjencisë Reu-
ters se ushtarët e qeverisë
mund të hyjnë në Afrin bren-
da ditësh. Marrëveshja e supo-
zuar është raportuar edhe nga
grupi i mediave kurde Rudaw.

Biden president i
SHBA-ve më 2020?
Ish-zëvendës presidenti amerikan Joe Bi-
den (Joseph Robinette Biden Jr.) është e
mundur të kandidojë në zgjedhjet presi-
denciale në vitin 2020. Biden ka lënë
opsion të hapur kandidimin e tij për pre-
sident të SHBA-së, duke e konsideruar
këtë si një mundësi shumë reale.
Siç shkruajnë mediat amerikane, Biden
këmbëngul se ende nuk është marrë
ndonjë vendim zyrtar dhe se sipas tij, kjo
ende nuk është e nevojshme, por se SHBA
ka nevojë për një president si ai. Biden,
gjithashtu ka shprehur interes për të sjel-
lë ë zyrën e tij një ekip në rast se ai dëshi-
ron të nisë një fushatë. Kandidat presi-
dencial për herë të dytë, Biden do të ishte
78-vjeç në Inaugurimin e tij në zgjedhjet
e 2020-ës, pra nëse vetëm e merr këtë
vendim përfundimisht.

Nxirren në shitje
kishat suedeze, 1
milion persona kanë
ndërprerë
anëtarësimin 
Në Suedi në 10 vitet e fundit 1 milion
persona kanë ndërprerë anëtarësimin
në kishë. Sipas lajmit të televizionit sh-
tetëror të Suedisë - SVT, në 10 vitet e fun-
dit 1 milion persona kanë ndërprerë
anëtarësimin në kishë. Kryetari i Këshil-
lit të Kishave, Börje Holgersson, në një
deklaratë theksoi se kisha suedeze ka
nxjerrë në shitje mbi një mijë ndërtesa
të kishës për shkak të krizës ekonomike
të shkaktuar nga zbritja e numrit të anë-
tarësimeve në 10 vitet e fundit. Pasi që
lajmi ishte përdorur në media, Kryepe-
shkopi i Kishave suedeze, Antje Jackele,
u bë shënjestër në rrjetet sociale. Në po-
stimet e bëra nga djathtistët ekstrem,
është kritikuar Jackele se "Nuk bën asgjë
pos lavdërimit të fesë Islame dhe profe-
tit të saj dhe se nuk ka dalë krah kishave
të shitura".Jackele në një deklaratë më
parë për gazetën "Morgonbladet", kishte
thënë se "Muhammedi nuk është një
profet i rremë”. “Muslimanët dhe të Kri-
shterët i besojnë të njëjtit Allah. Mendoj
se Muhammedi edhe sot është frymë-
zim për miliona njerëz për drejtësi, paqe
dhe jetë të mirë".

Vullkani Sinabung në ishullin indone-
zian Sumatra hodhi hi dhe avull të nxehtë
mbi 5.000 metra në atmosferë. Vullkani
është një ndër tre vullkanet në vend të cilët
për momentin janë në proces të eruptimit.
Për katër shekuj ai ishte "vullkan i fjetur"
para se të eruptojë në vitin 2010, me ç'rast
jetën e humbën dy persona. Katër vite më
vonë në një eruptim të ri jetën e humbën 16

persona, përderisa para dy viteve jetën e
humbën shtatë persona. Për shkak të erup-
timit të tanishëm të vullkanit, është dhënë
"kodi i kuq" i alarmit për aerokompanitë.
Kjo do të thotë se rreziqet janë të larta. Në
vitet e fundit, për shkak të eruptimeve të
shpeshtuara të vullkanit, rreth 30.000
njerëz në rajon i kanë braktisur shtëpitë e
tyre. 

Erupton vullkani Sinabung në Indonezi

19-vjeçari rrëfen masakrën: 
Doja sa më shumë viktima

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Ushtria 
gjermane 
në krizë

Mediat gjermane thonë se ushtria e
qeverisë së Berlinit është në krizë. Në bazë
të publikimit të një dokumenti konfiden-
cial, bëhet me dije se Forcat e Armatosu-
ra nuk kanë mjete të mjaftueshme ushta-
rake. Forcat e armatosura gjermane janë
në krizë dhe pa mjete ushtarake. Ky është
zbulimi i gazetës “Die Welt”, që boton
përmbajtjen e një dokumenti konfiden-
cial në sajë të pjesëmarrjes në 2019 në
Task Forcën Shumëkombëshe të emër-
tuar: Njësia Shumë e Lartë e Gatishmëri-

së. Ky është një operacion që Brigada e
Nëntë do të duhet ta drejtojë.

Dokumenti i publikuar nga e përdit-
shmja gjermane shkon deri në detaje. Si-
pas “Die Welt, në Brigadën e 9-të, e cila po-
sedon vetëm nëntë tanke “Leopard 2”
duhej të ishin 44 të tillë që janë aq shumë
të nevojshëm. Kjo njësi mund të furni-
zohet vetëm me 14 vetura të blinduara.
Mungesa e automjeteve penalizohet
rëndë nga fakti se ushtria nuk ka pjesë të
mjaftueshme rezervë. Deficiti ka të bëjë

edhe me armë dhe veshje. Shumë avionë
gjithashtu mund të përdoren disa muaj
në vit; pjesa tjetër e kohës janë nën
mirëmbajtje.Gjermania është në kërkim
të dëshpëruar për armatime në njësi të
tjera ushtarake. Ndërsa e përditshmja sh-
ton në zbulim se në bazë të rezultateve të
një sondazhi të kohëve të fundit, populli
dëshiron një Gjermani më pak të prirur
drejt misioneve ushtarake dhe është sh-
prehur kundër kostove që sjellin përforci-
met ushtarake.

Mungesa e automjeteve penalizohet rëndë nga fakti se ushtria nuk
ka pjesë të mjaftueshme rezervë. Deficiti ka të bëjë edhe me armë
dhe veshje. Shumë avionë gjithashtu mund të përdoren disa muaj në
vit; pjesa tjetër e kohës janë nën mirëmbajtje
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Gollodomor (vdekje prej uri-
së). Emër që sugjeron përpos një
enigmë, një zot pagan dhe për re-
zonancë e vendos më shumë tek e
Mira sesa tek e Keqja. Megjithatë
kjo fjalë është thjesht fantazi. Le
të kthehemi prapa në kohë. Në vi-
tet 1932-1933 diktatura e Jozef Sta-
linit urdhëroi Gollodomorin
kundër fshatarëve që mbijetonin
nën komunizëm si Republika So-
cialiste Sovjetike e Ukrainës. Kë-
shtu zbulojmë kuptimin e vërtetë
të fjalës Gollodomor, që do të
thotë “të vrasësh urie”. Saktësisht
ajo që bëri baba Stalini kundër
një numri që llogaritet të jetë
rreth 2-4 milionë shpirtra, ishte
vdekja dhe shumë familje të
asgjësuara me një akt demoniak,
pjesa më e madhe e atyre kufo-
mave që hidheshin në gropa të
përbashkëta ishin fëmijë. Pika e
nisjes, dënimi, ishte procesi i ko-
lektivizimit të fushave, shpronësi-
met e tokave që ende kishin
ndonjë zot që nga kohët e cariz-
mit. Ciniku Stalin ia atribuoi zinë
të korrave të këqija. Mashtrim.

Prodhimi ukrainas i grurit arriti
në vitin 1933 një rekord prej 22 mi-
lionë tonelatash, më shumë se në
vitin 1931 dhe akoma më shumë
se në vitin 1932.

Vetëm u krahinasit vdiqën nga
Gollodomori? Nga uria kolektive?
Sipas historianëve ishte një shfa-
rosje e qëllimshme e Stalinit
kundër kombit ukrainas për arsye
të errëta dhe që kurrë nuk u sqa-
rua. E sigurt është se shpronësimi
i tokave dhe i arave në të gjitha
anët e shtetit sovjetik solli zi, por
jo kaq mizor dhe kriminel si ai
kundër Ukrainës. Kolektivizimi,
në fakt shpërngulja, u vendos nga
Komiteti Qendror i Partisë Komu-
niste në dhjetor të vitit 1929. Një
luftë e deklaruar, e hapur dhe to-
tale kundër fshatarëve. 82% e po-
pullatës e nënshtruar nga regji-
mi. Kjo politikë shkaktoi protesta,
shqetësime dhe revolta në të
gjithë territorin. Më shumë se 3
milionë njerëz të gatshëm të nda-
lonin këtë shpronësim, por Ush-
tria e Kuqe i mbyti këto zjarre, ar-
restoi mijëra intelektualë

ukrainas me akuza të rreme për
konspiracione kundër shtetit, i dë-
noi me burg siberian dhe shumë
prej tyre u pushkatuan.

Stalini i konsideronte të
pamjaftueshme këto krime, këto
dënime urie dhe zie, aq sa në gu-
sht të 1932 i shkruan një letër Lá-
zar Kaganóvich-it (1893-1991), një
përbindëshi të quajtur “ujku i
Kremlinit”, ekspert në vrasjet ma-
sive. 

“Ukraina është sot një çështje
e rëndësishme, duke qenë në Par-
ti dhe vetë Shteti e organet e tij të
policisë së Republikës janë infek-
tuar nga agjentë nacionalistë dhe
nga spiunë polakë, duke rrezikuar
humbjen e Ukrainës. Një Ukrainë
që duhet transformuar në një for-
tesë bolshevike”.

Kukull e majtë, Kagánovichi,
organizatori i të gjitha formave të
represionit, mundimit dhe
vdekjeve masive, konsiderohet
truri i më shumë se 40 milionë të
vdekurve deri në agoni dhe
vdekjeve të komunizmit. Por “last
but not least” masakra e Gollodo-
mor me 25 mijë vdekje në ditë ka
qenë objekt i shumë diskutimeve
për dekada. Edhe pse dënimi ka
qenë unanim ose pothuaj, 15 shte-
te e kanë pranuar se zija e viteve
1932-1934 ishte pa dyshim një gje-
nocid kundër popullit ukrainas,
megjithatë 5 vende e kanë
mohuar karakterin gjenocidist
duke e thjeshtëzuar Gollodomo-
rin në vetëm një akt kriminal të
regjimit Stalinist. Këto shtete janë
USA, Republika Çeke, Sllovakia,
Kili dhe Argjentina. Një mënyrë
e çuditshme e përkufizimit për
krime kundër humanizmit, ajo e
kufizimit të së Keqes në disa pika
në hartë. (bota.al)

GOLLOMODOR. 
Historia e fjalës së
panjohur që la miliona të
vdekur në më pak se një vit
Ishte një shfarosje e
qëllimshme e Stalinit
kundër kombit
ukrainas për arsye të
errëta dhe që kurrë nuk
u sqarua. E sigurt është
se shpronësimi i tokave
dhe i arave në të gjitha
anët e shtetit sovjetik
solli zi, por jo kaq mizor
dhe kriminel si ai
kundër Ukrainës

Dëshmi e Luba Kachmarska, e mbijetuar 

“Kur filluan të shpronësonin tokat tona, i
mbuluan patatet me një pluhur të bardhë.
Ato më të mëdhatë që nëna ime i kishte
rezervuar për ne, ashtu edhe ato të voglat
që ishin për derrat. Njerëzit i hodhën
patatet në një grirëse dhe i përzien me një
pluhur të bardhë që ishte helm. Shkatërruan
gjithçka dhe morën farat që nëna ime i kishte ruajtur për vitin e
ardhshëm. Nuk e di se pse nëna ime e bëri këtë: para se të na
merrnin gjithçka, në vjeshtë, hapi një gropë të madhe afër
depos sonë dhe fshehu aty 18 thasë me patate. Më pas mbolli
një pemë për të fshehur gropën. Askush nuk i gjeti edh pse e
gërmuan gjithë sipërfaqen me shufra çeliku. Pa ato patate, as
familja e nënës sime dhe as ne, nuk do të kishim mbijetuar”. 

Dëshmi e Maria Martyniuk, e mbijetuar 

“Qeveria na tha se duhet të dorëzonim
gjithçka dhe filluan të fyenin tim atë kur tha
se: “Kam fëmijë, kam familje!” Ata na thanë
se të gjithë do të shkonim në fermën
kolektive, koljozin dhe që aty do të ishim më
mirë. I thanë tim eti të ulte kambanat e kishës,
por ai refuzoi. Nuk i kam ngritur unë dhe nuk do t’i ul unë… E
qëlluan dhe e burgosën në një qeli. Nuk u pamë për javë të tëra
dhe sa u  kthye në shtëpi, vdiq. Makineritë që korrnin grurin dhe
thekrën linin mbetje dhe imë ëmë mblodhi pak prej tyre për t’u
ushqyer, por një brigadë ia mori dhe e rrahën. Ajo u shtri në
krevat dhe kurrë nuk u ngrit më. Në këtë mënyrë vdiq imë ëmë”. 



Demiri debuton me
fitore te Mariupoli
Shkup, 19 shkurt - Besir Demiri ka debutuar në nde-

shjet zyrtare të skuadrës ukrainase në Mariupol, e cila
me rezultatin 0-3 si mysafir ka mundur skuadrën e
Zirka. Derisa, kjo fitore llogaritet si finalja e parë e garës
për kualifikim në Liga Evropë. Ndryshe, mbrojtësi i
krahut të majtë në ndeshjen e parë të sezonit pranve-
ror për 90-të minuta ishte në fushën e lojës, derisa me-
diat lokale shkruajnë se ai dhe debutuesi tjetër De-
deçko kanë pasur paraqitje të mirë. Nëse iu referohemi
reagimeve të para atëherë del se Demiri, do jetë një nga
investimet më të mira të bëra në këtë dimër kur bëhet
fjalë për angazhimin e mbrojtësve. "Jam i kënaqur nga
loja që kam treguar edhe pse jam i mendimit se mun-
dem edhe më shumë. Ishte ndeshja ime e parë zyrtare
e cila sa do pak me vete barte një përgjegjësi shumë më
të madhe", deklaroi ish-futbollisti i Shkupit, Shkëndijës
dhe Vardarit. 23-vjeçari për dallim nga ndeshjet përga-
titore në pranverë do mbajë fanellën me numër 27. 
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Bujar KURTAJ

Shkup, 19 - shkurt - Skuadra e
Shkëndijës me fitoren 0-3 ndaj
Shkupit të dielën në kuadër të
javës së 20 në Ligën e parë futbol-
listike të Maqedonisë, ka vazhduar
marshin e saj drejt titullit të dytë
në historinë e tyre. Djemtë e traj-
nerit Qatip Osmani më lehtë se sa
pritej arritën fitore më se të meri-
tuar, ndërsa për këtë meritor ishin
të gjithë futbollistët, duke marr
parasysh se secili ishte në nivelin e

tij. Ndryshe, njërin nga tre golat e
ndeshjes e shënoi mbrojtësi Ar-
dian Cuculi, i cili u rikthye në ekip
pas lëndimit në momentin e
duhur. Ai në minutën e 33 kërceu
më lartë dhe me kokë mposhti
Suad Zendelin, dhe ky gol ka bërë
që ai të festojë bashkë me bankën
rezerve. Derisa, për gazetën
KOHA, Cuculi pranoi se është
shumë i kënaqur me rikthimin e tij
në ekip pas lëndimit dhe golin e
shënuar. "Jam shumë i kënaqur
për rikthimin dhe golin sepse vija

nga një lëndim që më la jashtë fu-
shës për rreth tre javë. Kam pu-
nuar shumë gjithë këtë periudhë
dhe kjo që ndodhi ishte me rëndë-
si sepse gjithmonë kur vjen nga
lëndimi ke një ndjenjë rezerve se
si do të shkojnë gjërat. Për fat të
mirë bëra punën time si duhet në
mbrojtje, ndërsa me golin e shë-
nuar vetëm se ndihmova më
shumë ekipin të arrijë objektivin.
Golin dua t’ua dedikoj djemve të
ekipit mjekësor të cilët gjithë pe-
riudhën e rikuperimit më kanë

qëndruar pranë dhe kjo ishte një
shenjë falënderimi për ta", sh-
prehet për KOHA, Cuculi. Ai thotë
se fitorja ndaj Shkupit është
shumë e rëndësishme, fitore e cila
atyre u jep vazhdimësi në drejtim
të realizmit të ambicieve që i kanë.
"Fitore e rëndësishme që na jep
neve vazhdimësi në drejtim të rea-
lizimit të ambicieve tona sezona-
le. Mendoj se menaxhuam si
duhet këtë përballje kundër një
rivali cilësor të cilin ne e kishim
analizuar mirë dhe me një përga-
titje shumë adekuate hymë në
këtë ndeshje. 

Dominuam dhe shënuam tre
gola, duke humbur edhe shumë
shanse tjera kështu që mendoj se
me meritë morëm fitoren", shtoi
më tej numri gjashtë i kuqezinjve.
Në fund, Cuculi foli për rivalin e tij
Vardarin dhe pjesën e mbetur të
sezonit. "Për fat të mirë ne jemi
në situatë që mos varemi nga
tjerët por direkt nga rezultatet
tona. 

Çka bëjnë rivalët është punë
e tyre, ndërsa ne me qetësi mar-
rim ndeshjet një nga një për të fi-
tuar secilën prej tyre. Deri tani
gjërat kanë shkuar mirë dhe ne
jemi duke punuar që të mbajmë
këtë rritëm deri në fund të kam-
pionatit", përfundoi Ardian Cucu-
li, autori i golit të parë për Shkën-
dijën ndaj Shkupit. Ndërkohë, në
16-të xhirot e mbetura, Shkëndija
i prinë renditjes tabelore me 50-të
pikë, tetë më shumë se Vardari në
pozitën e dytë. 

Shkup, 19 shkurt - Përfaqësuesja e Maqe-
donisë deri 17-vjeç në kuadër të përga-
titjeve për turnirin kualifikues të fazës
elitare për plasman në Kampionatin
Evropian, do të zhvillojë dy ndeshje
kontrolluese kundër përfaqësueses së
Bosnjës e Hercegovinës. Të dyja përbal-
ljet do të zhvillohen në  qendrën stërvi-
tore "Petar Milloshevski më 20-të
shkurt (e martë) dhe 22 shkurt (e enjte).
Në listën e 22 futbollistëve që janë përf-
shi për këtë sfidë, janë ftuar edhe nëntë
futbollist shqiptar, Uka Vildan (St galen,
portier), Suad Jonuzi (St Galen), Agon
Elezi (Kaen), Ersan Hajdari (Arau), Jeton
Dauti (St Galen), Suhel Muharemi (FC
Shkupi), Kushtrim Taipi (Shkëndija),
Xhemal Ibishi (Vardar) dhe Arbin Vi-
sha (Mkd.Gj.P.). Cekim, përfaqësuesja
deri 17-vjeç,  turnirin kualifikues të fazës

elitare për plasman në Kampionatin
Evropian do ta zhvillojë në Poloni nga
19-të e deri më 28-të mars, ndërsa
kundërshtarët e Maqedonisë do të jenë
Polonia, Gjeorgjia dhe Republika e Ir-
landës.  Lista: Portier: Matej Andov, Uka
Vildan, Filip Xhamtovski; Mbrojtës: Kri-
stijan Trpçevski, Bozhidar Mitrevski,

Alen Liçina, Suad Jonuzi, Aleksandar
Gjurkovski, Georgie Jankullov; Mesfu-
shorë: Agon Elezi, Emil Skoko, Dimitar
Todorovski, Hajdari Ersan, Vllada No-
vevski, Amar Kollashinac, Jeton Dauti;
Sulmues: Kire Trpçevski, Suhel Muhare-
mi, Kushtrim Tairi, Xhemal Ibishi, David
Toshevski, Arbin Vosha. (B.K.)

Bekim Balaj rikthehet me gol te Akh-
mat Grozny. Sulmuesi i Kombëtares së
Shqipërisë shënoi me 11-metërsh rrjetën
e barazimit 1-1, që skuadra e Premier
Ligës ruse regjistroi në miqësoren me
Pavlodar, ndeshje e luajtur në Turqi aty
ku ekipi nga Çeçenia po zhvillon fazën
përgatitore. Edhe pse me penallti, goli
shërbeu si një sinjal i rëndësishëm për
sulmuesin shqiptar, që gjatë këtij sezo-
ni ka vuajtur dëmtime të një pas njësh-

me, të cilat nuk e kanë lejuar të shfaqë
potencialin e vërtetë. Në miqësoren e
barazuar përballë rivalëve kazakë, Balaj
u aktivizua në formacionin titullar dhe
qëndroi në fushë 90-të minuta. Kjo ish-
te hera e parë në shtatë muaj që bombe-
ri kuqezi aktivizohej përgjatë gjithë nde-
shjes, diçka që kishte ndodhur për herë
të fundit më 16-të korrik të vitit të ka-
luar, në ndeshjen që Akhmat Grozny fi-
toi në kampionat përballë Amkar Perm. 

ARDIAN CUCULI FLET PAS GOLIT DHE FITORES NDAJ FC SHKUPI"Për fat të mirë bëra
punën time si duhet
në mbrojtje, ndërsa
me golin e shënuar
vetëm se ndihmova
më shumë ekipin të
arrijë objektivin. Golin
dua t’ua dedikoj
djemve të ekipit
mjekësor të cilët
gjithë periudhën e
rikuperimit më kanë
qëndruar pranë dhe
kjo ishte një shenjë
falënderimi për ta",
shprehet për KOHA,
Cuculi

Çka bëjnë rivalët është
punë e tyre, ndërsa ne me
qetësi marrim ndeshjet një
nga një për të fituar secilën
prej tyre. Deri tani gjërat
kanë shkuar mirë dhe ne
jemi duke punuar që të
mbajmë këtë rritëm deri në
fund të kampionatit

Golin ua
dedikoj

stafit
mjekësor

Koha

PËRFAQËSUESJA E MAQEDONISË DERI 17-të VJEÇ SHPALL LISTËN

Me nëntë shqiptarë ndaj Bosnjës

Balaj rigjen golin te Akhmat Grozny
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////



20 MARKETING
Koha, e martë 20 shkurt, 2018 

U R G J E N T I S H T
Shitet shtëpi në lagjen Serava-Shkup në rr. “7 korriku” nr. 8 afër spitalit

gjinekologjik, shtëpia është e ndërtimit të ri me dokumentacion të
kompletuar. Kontakt tel. 070-775-703; 071 372 221

Në bazë të nenit 23 alineja 1 e Ligjit për marrëdhënie pune (G. zyrtare e RM nr. 62/05, dhe plotësim ligjit 
106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10, 52, 10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13 dhe 
113/14) dhe neni 80, 82 alineja 1, 3 dhe neni 86 alineja 1 i ligjit për shkolla fillore G. z. RM nr. 103/08 dhe 
pëlqimin e MASH me nr. 12-11469/10 të datës 25.01.2018, Shkolla fillore komunale “Liman Kaba” f. Luboten-
Butel shpall: 
    

K O N K U R S 
Për këtë vend pune 

1. Një pastrues me kohë të pacaktuar,shuma mujore=12.478,oo den.. 
 Kandidatët duhet të ofrojnë këto dokumente: 
  -Certifikatë të kl. së 8 të. 
 -Certifikatë të shtetsisë. 

Konkursi është i hapur 5 ditë pune nga dita e shpalljes. 
       D r e j t o r 

       Ajfer Dibrani  

Shes truall të urbanizuar Po+Pr+2 menjëherë në fillim të Industrisë së

lehtë “Momin Potok” – Shkup, me sipërfaqe të përgjithshme prej 890

m2 së bashku me objektet ekzistuese prej 180 m2. Çmimi 178.000

euro. Numri i telefonit: 078 – 201 – 960 

S H P A L L J E

Shitet 300 m2 tokë në Shkup,e cila gjendet në PK 2916, Vendi quajtur FONDZHIE, me

sipërfaqe prej 2029 m2, e regjistruar në Fletë  Pronësi nr. 366 për KK BLLACE KALE,

në pronësi të Ramadan Bardi.  

Të interesuarit dhe të gjithë ata që kufizohen me parcelën në fjalë, ofertat mund ti

paraqesin në zyrën e Noterit Naser Zyberit, 

rr. Xhon Kenedi nr. 9A, Shkup. 

S H P A L L J E

Shitet 300 m2 tokë në Shkup, e cila gjendet në PK 2916, Vendi quajtur FONDZHIE, me

sipërfaqe prej 2029  m2, e regjistruar në Fletë Pronësi nr. 152 për KK BLLACE KALE,

në pronësi të Ramadan Bardi.

Të interesuarit dhe të gjithë ata që kufizohen me parcelën në fjalë,  ofertat mund ti

paraqesin në zyrën e Noterit Naser Zyberit, 

rr. Xhon Kenedi nr. 9A, Shkup. 

Në bazë të nenit 22 pika 1 dhe 2 dhe nenit 23 të Ligjit për marrëdhënie pune (“Gazeta Zyrtare e RM nr. 158/2010),
nenit 82 të Ligjit për arsim fillor (Gazeta Zyrtare e RM nr. 103/2008) dhe Vendimit të Drejtorit me numër 02 216/1 të
datës 14.12.2017, SHF “Bllazhe Koneski” – Skudrinje publikon

SHPALLJE
Për plotësimin e vendeve të lira të punës për kohë të caktuar të punës për vitin shkollor 2017/2018

për mësimin në gjuhën maqedonase
 Mësimdhënës të gjuhës angleze me 18 orë mësimore,
 Mësimdhënës të gjuhës maqedonase me 20 orë mësimore,

Shpallja do të jetë e hapur 5 ditë nga dita e publikimit në shtypin ditor.
Kandidatët duhet të përmbushin kushtet e parapara në Ligjin për arsim fillor (“Gazeta Zyrtare e RM” nr. 103/2008).
Lutja së bashku me taksën administrative dhe dokumentacionin përkatës të parashtrohen në adresën SHF “Bllazhe
Koneski” 1257 Skudrinje.

SHF “Bllazhe Koneski” Skudrinje

        Në bazë të nenit 22 dhe 23  të Ligjit për marrëdhënie pune(“GZ të RM”nr. 54/2013), dhe neni 80 dhe 82 të Ligjit për arsim 
fillor(GZ e RM nr. 103/2008)dhe Pëlqimin nga Ministria për Arsim dhe Shkencë nr. 12-1122/1 nga 30.01.2018 Shkolla fillore 
komunale”Vasill Gllavinov” Shkup, publikon: 

SHPALLJE 
Për pranim të punësuarve me kohë të pacaktuar për vitin shkollor 

2017/2018 
1. Një rojtar me 40 orë pune rroga neto bazë prej 11.081,00  
2. Një pastrues 40 orë pune rroga neto bazë prej  11.081,00 

Orari i punës i rojtarit është para dite 06:00-14:00 h ndërsa orari i punës i pastruesit me ndërrime.  
Punëtorët kanë të drejtë pushimi ditor,javor dhe vjetor në pajtueshmëri me LMP. 
Kandidatët krahas kushteve themelore të parapara me LMP,duhet t”i plotësojnë edhe  Ligji për arsim fillor (Gaz. Zyrtare 103/08).  
  Kandidatët  duhet t”i dorëzojnë dokumentet ne vijim: 
                     -Biografi e shkurtër  
                     -Dokument për shkollim adekuat të përfunduar (në origjinal ose të verifikuar në noter) 
                     -Certifikatë për shtetësi 
Shpallja zgjat 5 ditë pune nga dita e publikimit të shpalljes. 
Dokumentet e dorëzuara që janë të pakompletuara dhe të vonuara nuk do të shqyrtohen.  
 Dokumentet e nevojshme  të dorëzohen në Sh.F K.,,Vasill Gllavinov,, rr. Xhon Kenedi–pn,Shkup   

                                                                                            Drejtor  
                                                                                          Qamuran Kuqi 

 Në bazë të nenit 39 të Ligjit për standardin e nxënësve dhe studentëve dhe nenit 37 të Statutit të Shtëpisë shtetërore të studentëve “Koço 
Racin” Manastir dhe në bazë të vendimit të Këshillit drejtues me nr. 02-133/6, Këshilli drejtues i  

SHTËPISË SHTETËRORE TË STUDENTËVE “KOÇO RACIN” MANASTIR 
publikon 

SHPALLJE PUBLIKE  
Për zgjedhje të drejtorit  

Në pajtim me nenin 39 të Ligjit për standard të studentëve, Këshilli drejtues i Shtëpisë ka sjellë vendim për publikim të shpalljes për zgjedhje të 
drejtorit, në bazë të së cilit publikohet shpallje për zgjedhje të drejtorit të Shtëpisë shtetërore të studentëve “Koço Racin” – Manastir.  

Krahas kushteve të përgjithshme të Ligjit, kandidatët duhet të përmbushin edhe kushtet në vijim: 
 Të jetë shtetas të Republikës së Maqedonisë, 
 Në momentin e zgjedhjes me vendim të plotfuqishëm gjyqësor të mos i jetë shqiptuar dënim ose sanksion kundërvajtjeje ndalesë për 

kryerjen e profesionit, veprimtarisë ose detyrës, 
 Të ketë të arritur së paku 240 kredi sipas SETK ose shkallë të VII/1 të mbaruar të arsimit, 
 Të ketë minimum pesë vjet përvojë pune, 
 Të posedojë një prej certifikatave të njohura ndërkombëtare ose certifikatave për njohje të gjuhës angleze jo më të vjetër se pesë vjet: 

-TOEFEL IBT- së paku 74 pikë  
- IELTS(IELTS) -  së paku 6 pikë  
-ILEC (ILEC) (Cammridge English:Legal) – së paku niveli B2, 
-FCE(FCE)(Cambridge English:First) – të dhënë, 
-BULATS(BULATS) – së paku 60 pikë  

 Të ketë të dhënë testin psikologjik dhe testin për integritet.  
Kandidatët të cilët do të paraqiten në konkurs duhet të dorëzojnë dokumentet në vijim: 
- Fletëparaqitje për konkurs; 
- Certifikatë të shtetësisë; 
-Vërtetim se në momentin e zgjedhjes me vendim të plotfuqishëm gjyqësor nuk i është shqiptuar dënim ose sanksion kundërvajtjeje ndalesë 

për kryerjen e profesionit, veprimtarisë ose detyrës, 
-Diplomë origjinale – certifikatë për arsim sipëror të mbaruar ose kopje të vërtetuar noter, 
- Vërtetim për përvojën e punës, 
- certifikatë për njohje aktive të gjuhës angleze; 
- Dokument për test të dhënë psikologjik dhe test për integritet. 

Fletëparaqitjet në lidhje me shpalljen së bashku me dokumentet e nevojshme të parashtrohen në arkivin e Shtëpisë ose në adresën në vijim: 
Shtëpia shtetërore e studentëve “Koço Racin” – Manastir, rr. Studentska nr. 2 në ndërtesën administrative, Manastir.  
Fletëparaqitjet e pakompletuara dhe të parashtruara pas afatit nuk do të merren parasysh gjatë shqyrtimit.  
Shpallja zgjatë pesë (5) ditë pune nga dita e publikimit në gazeta ditore, ndërsa zgjedhja do të realizohet në afatet në pajtim me Ligjin për 
standard të studentëve.  

KËSHILLI DREJTUES  
SHTËPIA SHTETËRORE E STUDENTËVE “KOÇO RACIN” – MANASTIR 

Kryetar, 
Risto Çullakovski 

Në bazë të nenit 22 dhe 23 të Ligjit për marrëdhënie pune (Gazeta Zyrtare të RM nr. 167/2015) 
dhe nenit 82 paragrafi 3 dhe 4 të LAF (Gazeta Zyrtare e RM nr. 103/2008 deri në numër 
67/2017) dhe Lajmërimit numër 12-1052/1 të datës 29.01.2018 të Ministrisë të Arsimit dhe 
Shkencës SHFK “Jan Amos Komenski” – Shkup publikon  
 

SHPALLJE PUBLIKE  
Për nevojën për punëtor realizues për kohë të pacaktuar të punës  

 
1. 3 (tre) mirëmbajtës të higjienës – për kohë të pacaktuar të punës me orar të plotë të punës 

prej 40 orëve të punës, dhe neto pagesë fillestare prej 12.000,00 denarë;  
Arsimi i nevojshëm – PKU – arsim fillor. 

Orari javor i punës është 40 orë i caktuar prej ditës së hënë deri ditën e premte, orari ditor i 
punës është 8 orë pune të caktuar me ndërrime prej ora 6,00 deri në ora 14,00 ose prej ora 11,00 
deri në ora 19,00. 
Krahas kushteve të përgjithshme të parapara me LMP, kandidatët duhet të përmbushin edhe 
kushtet e posaçme të parapara me LAF. 
Kandidatët duhet të parashtrojnë lutje sipas shpalljes me biografi të shkurtë: 
-të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë – Certifikatë të shtetësisë; 
-të ketë arsim të mbaruar për vendin e punës – dëftesë ose diplomë për arsim të mbaruar 
përkatës: 
Dokumentet të jenë në origjinal ose kopje të vërtetuara në noter. 
Afati për paraqitje sipas shpalljes është 5 (pesë) ditë pune nga dita e publikimit të shpalljes.  
Afati në të cilin punëdhënësi pas përfundimit të afatit për paraqitje do të bëjë zgjedhjen është 
30 ditë. 
Lutjet së bashku me dokumentet e nevojshme parashtrohen deri te punëdhënësi SHFK “Jan 
Amos Komenski” – Shkup, rr. “Varshavska” nr. 23 Shkup, tel. 3064645  
Telefoni për kontakt:  02 306 46 45 
Lutjet e pakompletuara dhe të parashtruara pas afatit nuk do të merren parasysh. 

SHFK “Jan Amos Komenski” – Shkup  

I. Nr. 324/2014 
 

SHPALLJE PUBLIKE  
(në bazë të nenit 46-b, të Ligjit për ndryshime dhe plotësime të Ligjit për përmbarim, Gazeta Zyrtare nr. 8 të datës 17.01.2008) 

 
Përmbaruesi Vanço Markovski duke vepruar me propozim të kreditorit Eshref Ajruli, përmes aut. avokatit Branko Trajkovski nga 

Tetova dhe vendbanim në rr. Drenoec – Poroj nr. 8, kundër borxhliut Husein Memedi nga Tetova me NVAQ dhe vendbanim në rr. Lubo 
Bozhinovski Pish nr. 69, dhe borxhliut pengmarrës Imer Shaqiri nga Tetova me NVAQ dhe vendbanim në rr. Lubotenska nr. 69 në 
Tetovë, për shkak të realizimit në holla në shumë prej 24.600.000,00 denarë më datë 15.02.2018     

FTON  
Borxhliun pengmarrës Imer Shaqiri nga Tetova me NVAQ dhe vendbanim në rr. Lubotenska nr. 69 në Tetovë të paraqitet në zyrën e 
përmbaruesit Vanço Markovski në rr. Ilindenska nr. 64 Tetovë, për parashtrim të akteve në vijim: procesverbal I. nr. 324/2014 të datës 
19.12.2017, të përpiluar në bazë të nenit 84 paragrafi 8 të LP, Procesverbalin për zbrazjen dhe dhënien në pronësi të patundshmërisë I. 
nr. 324/2014 të datës 19.12.2017, të përpiluar në bazë të nenit 226 paragrafi 1 dhe 189 paragrafi 3 të LP, Procesverbal për shitjen 
publike me gojë I. nr. 324/2014 të datës 07.02.2018, të përpiluar në bazë të nenit 175 paragrafi 4 nga LP, Konkluzion për shitjen e dytë 
publike me gojë I. nr. 324/2014 të datës 07.02.2018, Konkluzion për përcaktimin e vlerës për shitjen e dytë I. nr. 324/2014 të datës 
07.02.2018, NË AFAT PREJ 1 (NJË) DITE, duke llogaritur nga dita e publikimit të fundit të kësaj thirrje publike në shtypin ditor.  

PARALAJMËROHET borxhliu pengmarrës Imer Shaqiri se mënyra e këtillë e dorëzimit llogaritet si dorëzim në rregull dhe se 
për pasojat negative që mund të dalin i bartë vet pala.  
 Kjo shpallje paraqet PUBLIKIMIN E TRETË të thirrjes publike  

PËRMBARUES 
Vanço Markovski 

Në bazë të nenit 135 të Ligjit për arsim të lartë ("Gazeta Zyrtare e RM” nr. 35/2008; 103/2008; 26/2009; 
83/2009; 99/2009; 115/2010; 17/2011; 51/2011; 123/2012; 15/2013; 24/2013; 41/2014; 116/2014; 130/2014; 10/2015; 
20/2015; 98/2015; 145/2015;  154/2015, 30/2016, 120/2016 dhe 127/2016) dhe nenit 34 paragrafi 2 i Rregullores për 
kriteret dhe procedurat për zgjedhje në titujt mësimor-shkencor, shkencor, mësimor-profesional, bashkëpunues dhe 
asistentë-doktorantë të Universitetit “Shën Kirili dhe Metodi” në Shkup (Fletorja universitare nr. 138/09, 140/09, 
173/11, 194/11, 250/2013 dhe 274/2013), Dekani i Fakultetit juridik “Justiniani i Parë” në Shkup pranë Universitetit 
“Shën Kirili dhe Metodi” në Shkup, publikon  

 
KONKURS 

 
- Për zgjedhje të mësimdhënësit në të gjitha titujt mësimor-shkencor në sferën shkencore shkencat teorike 

politike për kohë prej 5 /pesë/ vjet ______________ /1/ 
 
Krahas kushteve të përgjithshme, kandidatët duhet të plotësojnë edhe kushtet e posaçme të parapara me 

Ligjin për arsim të lartë, Statutin e Universitetit “Shën Kirili dhe Metodi” në Shkup, Rregulloren për kriteret dhe 
procedurat për zgjedhje në titujt mësimor-shkencor, shkencor, mësimor-profesional dhe bashkëpunues dhe asistentë - 
doktorantë të Universitetit “Shën Kirili dhe Metodi” në Shkup dhe aktet e përgjithshme të fakultetit. 

 Së bashku me fletëparaqitjen kandidatët duhet të parashtrojnë: dëshmi, gjegjësisht vendim dhe/ose diplomë 
për shkallën e arritur përkatëse të arsimit – doktor i shkencave, deklaratë për përmbushjen e kushteve të përgjithshme 
dhe të posaçme për vendin e punës, certifikatë të shtetësisë, biografi të shkurtë /CV/, listë të punimeve të publikuara 
shkencore dhe profesionale dhe nga një kopje të punimeve.  

Zgjedhja e kandidatëve bëhet në pajtim me Ligjin për arsim të lartë dhe Rregulloren për kriteret dhe 
procedurat për zgjedhje në titujt mësimor-shkencor, shkencor, mësimor-profesional dhe bashkëpunues dhe asistentë - 
doktorantë të Universitetit “Shën Kirili dhe Metodi” në Shkup. 

Orari i punës së mësimdhënësit është caktuar në pajtim me aktet e Fakultetit. 
Dokumentet dorëzohen në Fakultetin juridik “Justiniani i Parë” në Shkup, bul. “Goce Dellçev” nr. 9b – 

Shkup, në afat prej 8 ditëve nga dita e publikimit. 
Informatat plotësuese në tel: 02/3117-244 

      Fakulteti juridik “Justiniani i Parë” në Shkup 
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Nga udhëheqës i Seria A, Inte-
ri e sheh veten tashmë në krizë
identiteti të dukshme. Rënia e eki-
pit të drejtuar nga Luçiano Spaleti
në vitin 2018 është evidente dhe
tani zikaltrit rrezikon të humbasin
vendin e katërt. Pra, nuk janë dhe
aq në gjendje për të goditur një

sezon të madh, kualifikimin në
Ligën e Kampionëve për edicionin
e ardhshëm. Interi ka fituar vetëm
9 pikë në 10 ndeshjet e fundit të
Seria A, me një “plaçkë” prej 48
pikësh në 25 ditë identike me atë të
sezonit të kaluar. Problemet e pje-
sës tjetër, mes lojtarëve, trajnerit
dhe klubit nuk mungojnë. Në
origjinën e ngadalësimit të
mprehtë të ecurisë së Interit, sipas
një raporti të “La Gazzetta dello
Sport”, është mosndërhyrja e pro-
narëve të klubit në merkaton e ja-
narit, duke injoruar sinjalet e eki-

pit, që tashmë kishte filluar të tre-
gonte disa kufizime. Huazimet e
Ramires dhe Texeira nga klubet si-
motra të Jiangsu kanë qenë të ngri-
ra, ndaj nuk është bërë një inve-
stim i madh. Ekziston edhe
problemi i distancës së pronësisë
nga ekipi, një faktor tjetër jo i me-
sëm: koha e fundit që Zhang Jin-
dong ishte në Milano daton më 18
shtator 2016, gjatë ndeshjes Inter-
Juventus 2-1. Ndonëse djali i tij,
Steven, është vendosur në kryeqy-
tetin e Lombardisë, mungesa e
pronarit të madh nuk mund të ne-

glizhohet. Sa i përket grupit, midis
lojtarëve zikaltër nuk ka më uni-
tet. Është prishur ajo kompaktësi,
që ka qenë një nga komponentët e
startit mbresëlënës të ekipit. Një
aspekt tjetër, që duhet theksuar
nga fjalët e fundit të trajnerit
Luçiano Spaleti, është i përfaqë-
suar nga konfuzioni i roleve dhe
nganjëherë mbivendosja e dety-
rave midis Gardini, Sabatini dhe
Ausilio. Tani edhe tifozët fillojnë
të jenë të paduruar, ata presin inve-
stime nga klubi dhe reagim në fu-
shë nga lojtarët.

Çdo ditë që kalon Klaudio
Markisio është edhe më larg Ju-
ventusit. Pas lënies jashtë listës
së të grumbulluarve për disa
ndeshje radhazi, bashkëshortja
e tij është nxituar për të dhënë
një mesazh në rrjetet sociale.
“Kur toleranca arrin në pikën e
fundit të respektit reciprok,
atëherë transformohet”, ka shk-
ruar bashkëshortja e Markisios.
“Princi” tashmë e ka kuptuar që
nuk është më në planet e
bardhezinjve, ndaj por sheh
mundësinë për të nisur një ek-
speriencë të re larg Italisë. Marki-
sio është shprehur në intervistat
e mëparshme që në Serinë A nuk
do të jetë pjesë e asnjë skuadre
tjetër, përveçse Juventusit, ndaj e
ardhmja e tij projektohet në
MLS, sapo të mbyllë sezonin me
bardhezinjtë.   

Trajneri i Barcelonës, Ernesto
Valverde, ka insistuar se skuadra
katalonjase nuk ka pranuar asnjë
ofertë për kapitenin Andres Inie-
sta, me gjithë raportimet në me-
diumet spanjolle. Mediumet
spanjolle kanë raportuar se Iniesta
33-vjeçar është duke u kërkuar nga
skuadra të Superligës së Kinës, që
planifikojnë t'i ofrojnë atij pagë
masive. “Nuk ka pasur asnjë ofertë,
po të kishte do të mundë të flisnim
për këtë. Nuk kam asgjë për të
thënë për momentin. Andres
është lojtar i skuadrës sonë, është
në nivel shumë të lartë dhe kjo
është e gjitha që them”, ka dekla-
ruar Valverde, transmetojnë me-
diumet spanjolle.

Nëse deri tani kalimi në Nica konside-
rohej si një vend rehabilitimi, ditët e fundit
është kthyer në një ferr të vërtetë dhe tani

më shumë se kurrë ai po mendon rikthimin
në Itali. Mario Balotelli nuk i ka kapërdirë dot
koret raciste me të cilat është përballur javët

e fundit në Francë dhe për më tepër pas
edhe kartonit të verdhë që mori se-

pse u ankua për koret. Sulmuesi
italian që po kalon një formë të

shkëlqyer sportive është shprehur se është gati të
rikthehet sërish në Itali, transmeton "ksp". Në muajin ja-
nar sulmuesi 27-vjeçar ishte shumë afër kalimit te Ju-
ventus, por tani radarët janë drejtuar nga Milano, ku ai
edhe shpërtheu si futbollist. Interi dhe Milani janë inte-
resuar për sulmuesin që me shumë gjasa do të rikthehet
edhe në kombëtaren e Italisë. Balotelli në 2010 u largua
nga Interi për të provuar një eksperiencë te Mançester
Siti, më pas në 2014 erdhi sërish në Itali te Milani, hua-
zuar nga Liverpuli, por pa mundur të lërë gjurmë.

Harri Kin është sulmuesi më i kërkuar i
momentit falë formës fantastike që po kalon
me Totenhemin. "Don Balon" zbulon se në
garën për shërbimet e tij është përfshirë
edhe Real Madridi që planifikon të bëjë
ofertë gjatë verës. Për më shumë, bëhet e di-
tur se Kristiano Ronaldo dëshiron që 24-
vjeçari t’i bashkohet në "Santiago Bernabeu".
Reali pritet ta forcojë sulmin për sezonin e
ardhshëm dhe është duke i shqyrtuar opsio-
net potenciale për fazën ofensive. Nga ana
tjetër, Karim Benzema mund ta vazhdojë
karrierën në ndonjë klub tjetër, ashtu që një
qendërsulmues do të ishte i domosdoshëm
për Los Blancos. Padyshim se një kombinim
i Ronaldos me sulmuesin anglez do të para-
qiste një dyshe të frikshme për portat

kundërshtare. Juventusi dhe Mançester Ju-
najtedi janë ndër klubet e shumta që i
kërkojnë shërbimet e Kin.

VETËM 9 PIKË NË 10 NDESHJET E FUNDIT

Interi në kolaps
Interi ka fituar vetëm 9
pikë në 10 ndeshjet e
fundit të Seria A, me një
“plaçkë” prej 48 pikësh
në 25 ditë identike me
atë të sezonit të kaluar.
Derisa, problemet e
pjesës tjetër, mes
lojtarëve, trajnerit dhe
klubit nuk mungojnë

Markisio në verë
shkon në MLS?

Barcelona 
nuk ka pranuar
ofertë për
Iniestan

Derbi Inter-Milan për Balotellin?

Ronaldo dëshiron 
që Kin t’i bashkohet Realit
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Çellsi dhe Barcelona do
të ndeshën edhe

njëherë mes tyre në
kuadër të raundit të
1/8-ave në Ligën e

Kampionëve. Ndryshe,
këto dy skuadra janë

takuar 15 herë në garën
evropiane, të dyja kanë fi-

tuar nga pesë përballje
ndërsa pesë të tjerat kanë për-

funduar në barazime. Ata kanë
ndarë disa nga momentet më hi-

storike në historinë e kohëve të fun-
dit të Ligës së Kampionëve, sidomos
kur goli i Fernando Torres i siguroi ven-
din Çellsit në finalen e 2012 përballë
Bajernit, të cilën e fitoi. Një tjetër epi-
sod është ai i vitit 2009, kur Barcelo-
na kaloi ne finale pas golit të Iniestës
dhe po atë vit fitoi dhe Ligën e Kam-
pionëve për herë të tretë. Ndeshja
pati shume kontestime nga lojtarët
dhe nga stafi i Çellsit.  Ndryshe, te
Çellsi respektivisht trajneri Antonio

Konte, e ka kaluar të gjithë muajin e

fundit duke analizuar në video skua-
drën e Barcelonës dhe beson se
skuadra e tij ka shanse për t’u kua-
lifikuar ndaj katalanasve në Çam-
pions Ligë. Conte i ka këshilluar
lojtarët e tij të mos fiksohen
vetëm te markimi i Lionel Messit
dhe beson se Çellsi mund ta vërë
në vështirësi Barcelonën duke e kon-
trolluar topin ashtu si katalanasit. “Kam
shumë kohë që po e analizoj këtë ekip. Më
saktësisht u bë një muaj që unë dhe sta-
fi im po shohin video të Barcelonës", – tha
italiani në lidhje me kryesuesit e La Liga.
"Padyshim që po flasim për një nga ekipet
më të mira në botë. Ne do të përpiqemi të
bëjmë një ndeshje perfekt dhe të bëjmë
zgjidhjen më të mirë që i përshtatet këtij
lloj kundërshtari. Është një ekip ndryshe
nga ato që përballemi në Angli. Ata kanë
karakteristika të shkëlqyera me topin në
zotërim, por edhe dobësi kur nuk e kanë
topin dhe kjo është ajo që ne do të përpi-
qemi të shfrytëzojmë”, deklaroi Konte. Në
anën tjetër, Sergio Buskets ka folur për
"Barça TV" në prag të ndeshjes ndaj Çell-
sit. Veterani e di shumë mirë vështirësinë
e sfidës por ai gjithashtu ka edhe recetën
për të eliminuar skuadrën angleze. “Është
një sfidë komplet ndryshe nga ato të
2009 apo 2012 pasi skuadrat kanë ndry-
shuar shumë. Ne do ta studiojmë rivalin,
do të shohim se si luajnë, ku mund t’i go-
dasim”, shprehet mesfushori spanjoll. Si-
pas Buskets, çelësi për të fituar ndeshjen
do të jetë në mesin e fushës. “Do të jetë
një ndeshje e luftuar në mesin e fushës.
Ata luajnë me tre mesfushorë qendrorë
ndërkohë që lejojnë Hazard të ndihmojë
sulmuesin. Mendoj se do të jetë një për-
ballje shumë e bukur. Do të mundohemi

të luajmë
lojën tonë,
të kontrol-
lojmë nde-
shjen dhe të
krijojmë raste
për të shënuar, por
edhe ata do të duan
të mbajnë topin në
kontroll, prandaj do të
jetë një sfidë e luftuar",
deklaroi Buskets. Ndërkohë,
në sfidën tjetër, Bajerni i  My-
nihut do të ndeshet me skuadrën
turke, Beshiktash, në kundër të raundit
të 1/8-ave të Ligës së Ligës së Kampionë-
ve. Skuadra gjermane shihet si favorite
në këtë dyluftim, megjithatë ata janë të
vetëdijshëm se edhe skuadra turke po-
sedon kualitet dhe këtë më së miri e dësh-
moi në fazën e grupeve, kur në Grupin G,
përfundoi në pozitën e parë me 14 pikë të
grumbulluara dhe pa asnjë disfatë, duke
lënë mbrapa skuadrën e Portos e cila
përfundoi e dyta dhe Laipzigun e Mo-
nakon. 

LIGA E KAMPIONËVE, 1/8 E FINALES

Rikthehen sot (e martë) dhe të mërkurën ndeshjet e Ligës së kampionëve.
Sonte me fillim në ora 20.45 do të zhvillohen dy përballje

interesante, ndërsa supersfida do të zhvillohet në
"Stamford Bridge" ku Çellsi do të pret gjigantin

spanjoll Barcelona

Lionel Mesi nuk ka
shënuar kurrë gol në

portën e Çelsit në 8
përballjet e tij të

mëparshme. Blutë e
Londrës janë skuadra që

argjentinasi është për ba -
llur më shumë në

karrierë pa i ndëshkuar

Çellsi mund ta vë në vështirësi 
Barcelonën

Leonardo Bonuçi, i cili mbërriti nga kam-
pionët italianë të Juventusit verën e kaluar,
lavdëroi trajnerin Gattuso pas ndeshjes së të
dielës, të fituar 1-0 ndaj Sampdorias: “Që kur
erdhi Gattuso, ne kemi ndryshuar plotësisht.
Ne jemi në formë më të mirë dhe kjo lidhet e
gjitha me trajnerin. Kemi bërë një hap të madh
përpara dhe tani duhet të vazhdojmë kështu.
Gattuso na ka dhënë një mentalitet, një ndjenjë
të përkatësisë. Na ka rikthyer në thelb çdo gjë që
kishim humbur. Nuk ishim një ekip para tij,
gjithashtu vuanim fizikisht. Kemi punuar
shumë për t’u bërë një grup solid. Personalisht
kam marrë disa përgjegjësi mbi shpatulla dhe

e kam rigjetur veten përsëri. Gattuso më ndih-
moi edhe në këtë drejtim, sepse më kujtoi
përgjegjësitë", shprehet Bunuçi. "Në fillim kam
qenë i gabuar dhe u përqendrova shumë në
gjithçka, që ishte përreth meje, duke menduar
se duhej të shpëtoja klubin, por duhej një
përpjekje ekipore për të punuar së bashku. Traj-
neri bëri mirë që shtypi butonat e duhur, duke
u dhënë përsëri besim atyre lojtarëve që men-
donin se ishin hedhur mënjanë, ose nuk ishin
paraqitur në mënyrën se si ata prisnin. Ai na
bindi se Milani nuk mund të ishte ekipi që ki-
shim parë në ato muajt e parë dhe na dha ide të
reja”, deklaroi shtylla e mbrojtjes kuqezi. 

Gattuso na ka rikthyer çdo gjë që kishim humbur
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Mensur
Mamuti

HUMBJE 
E MADHE GJAKU, 
GJAKRRJEDHJE

MBRET
I KAFSHËVE

FUTBOLLISTI 
I KOMBËTARES 

NË FOTO

ISH POLITIKANI 
KOSOVAR, 
MAHMUT

FUTBOLLISTI 
BELLORUS,

 ALEKSANDER

END-USER 
LICENSE 

AGREEMENT

KOMEDI E
XHON KERIT

ORGANISATION 
NATIONALE DES 

ETUDIANTS 
ALGÉRIENS

RR
----------------------------

FUTBOLLISTI 
I KOMBËTARES, 

HAMDI

I. LL.
-----------------------------

KËNGËTARI 
DIBRAN, HAXHI

H
GJUETI

-----------------------------
TEORIA 

E TË MËSUARIT 
NË SHKOLLË

BËJ
SHITJE

KOHA DISKUTIM 
I GJALLË,

DEBAT
AMPERI MBRET

(LAT.)
SHKRONJË

GREKE

NË NJË FARË 
MËNYRE, DISI

-----------------------------
METRI

PRINCIP

KRIJIMTARI 
LETRARE

-----------------------------
HARMONI 
TINGUJSH

OKSIGJENI
PËRKUL, ANOJ 

DUKE E LAKUAR
-----------------------------

I DËRGUAR

QYTET 
NË TEKSAS

-----------------------------
TAUTOLOGJIA

E FEJUARA E 
FUTBOLLISTIT NË 
FOTO, MODELJA 

FIORENZA

SHQETËSIM,
BEZDI

KËNGËTARI
AMERIKAN,

HAMER
(MC)

GRUP I ORGA-
NIZUAR MUZIKOR
----------------------------
AKTORI TIRANAS, 

GJINAJ

METRI
----------------------------

KLUB
I MADRIDIT

NOTË MUZIKORE
-----------------------------
FIGURË UESTERNI, 

SIPAS FILMIT ME 
EMRIN E NJËJTË

SHKRIMTARË
----------------------------

PËREMËR
DËFTOR

C
ERBIUMI

-----------------------------
MOHIM

BURIM
(TURQ.)

-----------------------------
NGJYRË

LETRASH BIXHOZI

RRJEDHË 
E VOGËL UJI

----------------------------
FOSFORI

K
KLUBI

I FUTBOLLISTIT 
NË FOTO

ZGJIDHJET: 1HLEB, EULA, MASK, ONEA, RR, ILL, HAMDI, GJAH, DIQYSH, PARIMI, ESE, O, EP, 
DALLAS, LEKSTAKAJ, EM SI, KOR, M, MI, LETRARË, CISKO KID, ER, KAJNAK, JAZ, KARO, NAPOLI.

Shumë i lehtë: 516729384, 842631597, 379854216, 935287641, 284516973, 761943852, 
497365128, 658172439, 123498765. Mesatar: 294875316, 815632947, 367419825, 
472381659, 931256784, 586947132, 728563491, 649128573, 153794268.
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DASHI 21. mars - 20. prill
Jeta sentimentale e çifteve do jete shume e qete sot. Do fli-

sni hapur me njeri-tjetrin dhe do bini ne mirëkuptim për gjithçka. Do
jeni me te qarte edhe për vendimet qe do iu duhet te merrni. Për be-
qaret do jete Venusi planeti me i favorshëm dhe qe do i nxite te jo-
shin pa fund. Ne planin financiar tregohuni me te kujdesshëm dhe
menaxhojini me maturi ato te ardhura qe keni.

DEMI 21. prill - 21. maj
Dite paksa e vështirë kjo e sotmja për ata qe janë ne një

lidhje. Do debatoni shpesh me partnerin dhe nuk do hapni rruge
aspak. Beqaret do njihen me persona shume interesante dhe me
shume gjasa do fillojnë një histori te bukur dashurie. Financat do
jene me te mira sesa mendoheshin dhe do i zgjidhni edhe proble-
met qe keni pasur para disa kohesh.

BINJAKET 22. maj - 21. qershor
Do jeni shume xheloze sot për ata qe keni ne krah dhe

marrëdhënia midis jush do jete goxha e tensionuar. Kujdes mos e
prekni atë ne thembrën e Akilit sepse do keni probleme te mëdha.
Beqaret nuk do jene ende gati te fillojnë një histori dashurie. Ne pla-
nin financiar do kryeni transaksione te rëndësishme dhe situata do
filloje te përmirësohet ndjeshëm.

GAFORRJA 22. qershor - 22. korrik
Marrëdhënia ne çift nuk do jete shume e mire gjate

kësaj dite dhe here pas here mund te keni mosmarrëveshje me
njeri-tjetrin. Mundohuni te mos abuzoni me durimin e partnerit
sepse gjerat mund te marrin tatëpjetën. Beqaret ka shume gjasa
te rifillojnë te pëlqejnë një person qe kane pasur ne kreh kohe me
pare. Financat do jene delikate, prandaj kujdes me shpenzimet.

LUANI 23. korrik - 22. gusht
Jeta juaj sentimentale do jete gjate gjithë kohës e mbroj-

tur sot. Do kaloni momente pasionante me partnerin dhe here pas
here do iu duket vetja sikur jeni ne një ëndërr. Edhe beqaret do
jene me fat dhe do mund ta bëjnë për vete atë qe do pëlqejnë. Ne
planin financiar duhet te reflektoni shume here para se te bëni një
investim te madh.

VIRGJERESHA                  23. gusht - 23. shtator
Për pjesën me te madhe te të dashuruarve dita do jete

shume e qete dhe pa probleme. Ai qe keni ne krah do i kuptoje te
gjitha prioritetet tuaja dhe do iu mbështetëse ne çdo moment. Be-
qaret nuk duhet te mendojnë për aventura, por te presin edhe pak
për te nisur një histori serioze. Ne planin financiar do bëni një rior-
ganizim te situatës dhe çdo gjë do shkoje për mrekulli.

PESHORJA 24. shtator - 23. tetor
Do ia shprehni partnerit tuaja si gëzimin ashtu edhe

mërzitjen dhe çdo gjë do shkoje me se miri ndërmjet jush. Edhe
ata qe kane pasur probleme do i sqarojnë. Beqaret do kenë një dite
te zakonshme dhe serish nuk do e gjejnë personin qe kane kërkuar.
Financat do jene goxha me te mira sesa kohet e fundit dhe do
mund te shpenzoni pak me tepër sesa zakonisht.

AKREPI 24. tetor - 22. nëntor
Do keni te njëjtat ide dhe mendime me partnerin tuaj

gjate kësaj dite dhe çdo gjë do shkoje me se miri ndërmjet jush. Do
i harroni mosmarrëveshjet qe keni pasur dikur. Beqaret do jene te
privilegjuarit e kësaj dite dhe do përjetojnë emocione pa fund.
Ne planin financiar nuk duhet te bëni shpenzime marramendëse
sepse do përballeni me vështirësi te mëdha me pas.

SHIGJETARI 23. nëntor - 21. dhjetor
Do diskutoni hapur për gjithçka me partnerin dhe

marrëdhënia mes jush do jete akoma me e ngrohte. Disa mund te
mendojnë te krijojnë se shpejti një familje. Beqaret do kenë disa taki-
me interesante, por nuk do dine ke te zgjedhin. Reflektoni sa kohe qe
te doni. Ne planin financiar çdo gjë do shkoje për mrekulli. Do krye-
ni disa shpenzime dhe situata serish do jete e qëndrueshme.

BRICJAPI 22. dhjetor - 20. janar
Ndikimi i yjeve ne planin sentimental do jete shume i

madh gjate kësaj dite. Ata do iu shtyjnë te tregoheni me te hapur
dhe te mos keni komplekse. Beqaret do jene te gatshëm te bëjnë
edhe sakrifica vetëm për te gjetur personin e duhur. Ne planin finan-
ciar çdo gjë do shkoje me se miri. Mund te shpenzoni edhe pak me
tepër dhe situata do jete përsëri e qëndrueshme.

UJORI 21. janar - 19. shkurt
Çdo dëshirë qe te keni gjate kësaj dite duhet t’ia shpreh-

ni atij qe keni ne krah. Vetëm ne këtë mënyrë ai mund t’iu kuptoje
dhe mund t’iu beje te ndiheni sa me mire. Beqaret do ndihen
mire edhe ashtu si janë prandaj nuk do kërkojnë me ngulm një
person. Ne planin financiar mund te përballeni me surpriza te kë-
qija nëse nuk tregoheni te kujdesshëm me shpenzimet.

PESHQIT 20. shkurt - 20. mars
Dite harmonike dhe e mbushur me surpriza te këndsh-

me kjo e sotmja për te dashuruarit. Nuk do keni aspak kohe te mër-
ziteni sepse partneri do iu mbaje ne pëllëmbe te dorës. Beqaret do
kenë mundësi te takojnë personin e tyre te ëndrrave. Për financat
dita do jete e paqëndrueshme. Mos prisni qe gjendja te stabilizohet
nëse nuk merrni sa me shpejt masa strikte.



24 MOZAIK
Koha, e martë 20 shkurt, 2018 

1831 - Revolucionarët polak mun-
din rusët në betejën e Grouçovit.

1887 - Gjermania, Austro-Hungaria
dhe Franca përfundojnë Aleancën
Trepalëshe. 

1890 - Teatri i Amsterdamit
shkatërrohet nga zjarri.

1919 - Kryeministri francez Cle-
menceau lëndohet gjatë tentimit për
vrasje.

1932 - Trupat japoneze okupojnë
Tunhua, Kinë.

1941 - Rumunia ndërpret
marrëdhëniet me Holandën. 

1947 - Shuhet ekzistimi i shtetit të
Prusisë.

1975 - Margaret Thatcher zgjidhet
udhëheqëse e Partisë Konservatore.

1978 - Egjipti lajmëron tërheqjen e
diplomatëve nga Qiproja.

1998 - Sekretari Gjeneral i OKB Kofi
Anan arrin në Bagdad për negociata
paqësore.

IMPOTENCA
Lexon diku plaku se buka është ilaç i
mirë kundër impotencës, prandaj
mësynë në furrë:
- Ju lutem pesë kilogramë bukë! 
Furrtari: - Çka po ju duhet aq shumë
bukë, do t’ju forcohet! 
- Atëherë mi jep 15 kilogramë!

Paratë nuk shkojnë kurrë në burg.
(PABLO ESCOBAR)

Muzeu i Londrës ishte ai që ia fali Ko-
sovës pergamenën
për shpalljen e
Pavarësisë! Per-
gamena e vjetër
200 vjeçare në
të cilën është
nënshkruar dekla-
rata e pavarësisë së Ko-
sovës, gjendet në zyrën e kryetarit të
Kuvendit.

Flamujt e parë
të Republikës
së Kosovës
ishin shtypur

në Turqi.

Tetë shtetet e para që
njohën Kosovën si
shtet pas shpal-
ljes së pavarësi-
së ishin: Turqia,
Kosta Rika,
SHBA, Franca,
Afganistani, Sh-
qipëria, dhe Britania e Madhe.
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Smartfonët ose telefonat inteligjentë
janë kthyer në aparate të domosdoshme
për ne. Shkojmë me ta kudo, madje edhe
në banjo dhe sigurisht flemë me ta, i ven-
dosim në komodinën e gjumit dhe rrallë
i fikim. Por cilat janë rreziqet e të fjeturit
me celular ndezur? Sipas një studimi të
publikuar në “Proceedings of the National
Academy of Sciences” (PNAS) problemi
vjen nga ekrani i aparatit, qoftë telefon,
ebook, tablet. Ndriçimi i ekranit reduk-
ton melatoninën (hormonin rregullues të
gjumit) dhe zgjat kohën që na duhet për

të rënë në gjumë. Gjithashtu vonon dhe
redukton gjumin REM, gjendja e alarmit
rritet gjatë natës, e kundërta e kësaj duhet
të ndodhë. Të gjitha këto çojnë në vonesë
të orës së gjumit dhe na bën që të vuajmë
nga pagjumësia apo nga defiçenca e gju-
mit, nga kjo ndërprerje e heshtur e ritmit
circadian të organizmit. Sikur të mos mjaf-
tonte kjo, pak sekonda para se të na zërë
gjumi dhe të mbyllim sytë, i hedhim një sy
aparatit dhe kjo e hipereksiton trurin tonë,
çka  është e kundërta e asaj që duam për
të fjetur. Që truri ynë të çlodhet dhe të

flemë sa më mirë duhet të mbyllim apa-
ratet tona dhe të mos i ndezim asnjëherë
gjatë kohës që jemi duke fjetur, sepse çdo
vibrim, tingull ose fishkëllimë mund të
na zgjojë dhe të na ndërpresë ciklin tonë
të gjumit. 

Të zgjohemi shpesh për një lajmërim
apo ndriçim të aparatit na çon në atë që
njihet si “pagjumësia teknologjike”, një
patologji që provokon pagjumësinë  në
fazën e saj fillestare, por që në disa raste
mund të provokojë zgjimin në mes të gju-
mit dhe të bëhet më e rëndë.

Pasi i’u nënshtrua një operacioni
prej 32 mijë Euro për të hequr dy
brinjë, Sophia Vegas është sigu-
ruar që ta nxjerrë gjithmonë në
pah belin e saj, i cilësuar si “më i
holli në botë”. Ylli televiziv gjer-
man ka kthyer edhe njëherë
kokat e të gjithëve teksa është
fotografuar duke bërë shopping
në Beverly Hills këtë të diel.
Bukuroshja 30 vjeçare, e lindur
me emrin Sophia Wollersheim,
kishte veshur një fustan të
shkurtër ngjyrë pink që i tregon-
te të gjithë format e saj bomba-
stike. Operacioni në bel nuk
është i vetmi që Sophia ka
guxuar të bëjë, pas tre ndërhyrje-
ve në gjoks dhe katër të tjerave
në hundë.

India njihet si vendi i çudirave. Në të
njëjtën linjë janë edhe veprimet e fermerit,
Chenchu Reddy, i cili ka vendosur posterin
e një pornostareje të famshme në vend për
t’i “ruajtur” të korrat nga syri i keq. Reddy
tha se produktet që kishte mbjellë këtë vit
në arën e tij ishin rritur shpejt dhe kishin
sjellë prodhime të bollshme, gjë që ka
shkaktuar zili tek bashkëfermerët. Për të

mbrojtur prodhimet nga “syri i keq”, ai ka
zgjedhur që të vendosë në arë një poster të
pornostares së famshme indiane, Sunny
Leone në bikini. Në një prononcim për “In-
dia Times”, Reddy tha se teknika e tij ia ka
arritur qëllimit. “Tashmë nuk i shikon njeri
të korrat e mia.” Ndërsa, sipër posterit të
pornostares shkruhet: “Mos qani dhe mos
më xhelozoni”.

Rreziqet e të
fjeturit me

telefon ndezur

Ylli gjerman 
me belin më 
të hollë në botë

Kompania e njohur gjermane ABT
Sportsline nga tani ofron paketën e re për
modifikimin edhe të modelit SQ5 të Audit.
Motori i këtij Audi SQ5, benzinë 3.0-litër,
tani është përforcuar në 425 kuajfuqi. Por, të
dhënat për përshpejtimin dhe shpejtësinë
maksimale nuk janë zbuluar. ABT Sportsli-
ne për këtë SQ5 ka zgjedhur edhe disa sete

të reja të rrotave (20, 21 ose 22-inç në di-
spozicion me ngjyra të ndryshme), siste-
min e ri të shkarkimit të gazrave, amortiza-
torët e modifikuar, etj. Gjithashtu, ka
zgjedhur edhe paketën për aerodinamikën,
që përfshinë mbrojtësit anësor të zgjeruar,
pragjet, spoilerin e pasmë, si dhe disa detaje
nga fibra të karbonit për interier.

Gjermanët përforcojnë SQ5 e Audit

Zgjidhja e fermerit, vendos
pornostaren t’i “ruajë” të korrat


