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E PËRDITSHME INFORMATIVE

Koha

Shkup, 13 mars - Dy bashkësitë më të mëdha fe-
tare në Maqedoni - Kisha Ortodokse e Maqedo-
nisë (KOM) dhe Bashkësia Fetare Islame (BFIM)
kanë ndikim ndaj politikës, tregon sondazhi i
Fondacionit "Konrad Adenauer" të zbatuar në
bashkëpunim me Institutin për Hulumtime Po-
litike - Shkup dhe Libri i Lutjes për informacio-
ne "religija.mk". Në pyetjen nëse ka dhe sa
është ndikimi i KOM-it ndaj politikës, 33 për

qind e të anketuarve janë përgjigjur se ka
ndikim të madh, ndërsa në të njëjtën pyetje
për BFI-në, 46.2 për qind kanë thënë se ka
ndikim të madh. Sipas shumicës së qytetarëve
të anketuar, ndikimi i BFI-së ndaj disa aspekte-
ve të politikës është i madh se ai i KOM-it. Në
lidhje me ndërtimin e objekteve fetare në Ma-
qedoni, 75.9 për qind kanë vlerësuar se ka mjaf-
tueshme, ndërsa 44.6 për qind...

Ndikim i madh fetar në politikë

15 DEN
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Konkurrenca
përballë
bashkëpu-
nimit, si 
koncepte për
ndërtimin 
e shtetit

Shqiptarët lëre që nuk arritën
gati se në asnjë institucion të ad-
ministratës shtetërore të plotë-
sojnë kuotën e paraparë me
Marrëveshjen e Ohrit, por këtë
normë pushtetarët shqiptarë që
erdhën në pushtet si rezultat i kë-
tij konflikti të armatosur - e sh-
frytëzuan për punësim të mili-
tantëve partiakë. Që absurdi të
jetë edhe...
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Shkolla dhe
populizmi

Për emrin, 
Zaevi e lut 

edhe Zotin!
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Shumica hedh 
hapin e fundit 
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Sipas një analize që ka bërë MASH-i enkas me testimet e TIMS-it, rezulton se nxënësit maqedonas
kanë rezultate më të larta se nxënësit shqiptarë. Në provimet e matematikës, të parët kenë fituar 452
pikë ose vendin e 24, kurse të dytët 375 pikë ose vendin e 39. Në shkencat natyrore nxënësit
maqedonas kanë 441 pikë ose vendin e 28, kurse nxënësit shqiptarë 342 pikë ose vendin e 41
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“Fjalori latinisht-shqip” (1635) i Frang Bardhit
është fjalori i parë i gjuhës shqipe, me të cilin zë
fill leksikografia shqiptare. Në këtë fjalor për
herë të parë gjuha shqipe u ballafaqua me
sukses me një gjuhë të huaj si latinishtja, që
ishte gjuha më e përpunuar ndërkombëtare e
asaj kohe. 
Fjalori përfshin rreth 4500 fjalë latine, të cilave u
përgjigjen rreth 2500 fjalë të shqipes. Krahas
fjalëve jepen edhe togfjalësha e shembuj që
tregojnë përdorimin e tyre. Fjalori përfshin edhe
lista të disa pjesëve të ligjëratës, emra qytetesh e
kështjellash të Shqipërisë dhe përshëndetje në
gjuhën shqipe. 

Aty gjejmë për herë të parë një listë prej 113
proverbash e thëniesh të urta. Fjalori i F. Bardhit
ka shërbyer e shërben si burim i rëndësishëm për
studimin e historisë së gjuhës.

BASHKËPUNIMI I PROKURORËVE 
DHE KRIMIT TË ORGANIZUAR 
“Këta të korruptuar që kanë vjedhë çdo gjë në
Shqipëri në 20 vjet; çfarë janë – kriminelë? Jo, janë
qejflinj krimesh. Këtej e tutje do të shfaqen
pronat e korrupsionit.  Gjithsesi, të gjitha abuzive
janë, por tani që po shfaqen mediatikisht pronat e
Llallës dhe Gashit, duhet që gjithsecili të kujtohet
për një gjë ?
Si i kanë fituar këta këto prona?
Është shumë e rëndë kur e mendon. 
Që të gjitha janë para të paguara nga bota e
krimit për t’iu mbyllur autorëve dosjet e krimit.
Aty, në ato prona, në pishina, hotele, vila dhe
restorante gjendet gjaku i të vrarëve nga krimi i
pandëshkuar; gjenden vjedhjet e shtëpive të
emigrantëve dhe të shqiptarëve të ndershëm me
autorë të liruar nga prokurori; gjenden para të
paguara nga Basha për 200 milionë dollarët e
grabitura nga Rruga e Kombit; gjenden paratë e
paguara nga Meta për të mbyllur aferat e tij të
korrupsionit; janë paratë e paguara për të
legalizuar aktet e vjedhjes së tokave në bregdet
nga të gjithë llojet e pushtetarëve dhe nga
familjarët e tyre; gjenden paratë e paguara të
pushtetarëve, për të legalizuar abuzimet e tyre. 
E pse të zgjatemi: thjesht aty, në ato prona,
gjendet bashkëpunimi i pastër i prokurorëve me
krimin e organizuar”, ka shkruar në profilin e tij në
FB, avokati Spartak Ngjela.

TRUMP
SHKARKON
TILLERSONIN
NGA DETYRA

Presidenti i Shteteve të
Bashkuara, Donald Trump, e
shkarkoi nga pozita sekretarin
e Shtetit, Rex Tillerson, duke e
zëvendësuar atë me drejtorin
e CIA-s, Mike Pompeo. Duke e
falënderuar Tillersonin për
shërbimin e tij, në një postim
në Twitter, Trump tha se
sekretari i ri i Shtetit do të bëjë
"një punë fantastike". Tillerson,
ish-shef ekzekutiv i kompanisë
së naftës ExxonMoibil, ka
marrë detyrën pak më shumë
se një vit më parë. Trump po
ashtu emëroi Gina Haspelin
për drejtore të CIA-s - gruan e
parë në këtë pozitë. Duke folur
për gazetarët jashtë Shtëpisë
së Bardhë, Trump tha se
dallimet e tij me Tillersonin
janë shndërruar në "kimi
personale". "Kemi kaluar mjaft
mirë, por nuk jemi pajtuar në
disa gjëra", tha Trump. "Sa i
përket marrëveshjes
bërthamore me Iranin, unë
mendoj se është e tmerrshme.
Ai ka menduar se është në
rregull. Unë kam dashur ta
prish atë ose të bëj diçka në
lidhje me të, ndërsa ai ka
menduar pak më ndryshe. Pra,
nuk kemi menduar njësoj", tha
Trump. "Me Mike Pompeon,
kemi proces shumë të
ngjashëm të të menduarit.
Mendoj se do të funksionojë
mirë", shtoi Trump. Spekulime
se Tillerson mund të
shkarkohet ka pasur që disa
muaj. Tetorin e kaluar, ai është
detyruar të thërrasë një
konferencë për media, për të
mohuar raportet se ai po
shqyrton largimin nga puna.
Në vjeshtë, ndërkaq, Trump e
ka nënvlerësuar publikisht
Tillersonin, duke shkruar në
Twitter se ai "po humb kohën e
tij" duke bërë përpjekje që të
negociojë me Korenë e Veriut
për programin e saj
bërthamor.

(REL, 13 mars)
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Sa monografi e filma dokumentarë u prodhuan në shenjë përkuj-
timi të figurave të ndryshme që kishin qenë pjesë e proceseve në të
kaluarën. Në të gjitha këto përkujtime sikur ka nevojë të nxirret në
pah madhështorja, heroikja, e papërsëritshmja.

Por, të rënët në luftërat çlirimtare nuk therorizohen vetëm për
idealet për të cilat kishin luftuar, por edhe për të reflektuar tek të
gjallët idenë e menaxhimit të lirisë. Kështu është fati i heronjve. Ata,
vdesin për të sprovuar ndërgjegjet e të gjallëve.

Ngjarjet e ashtuquajtura të mëdha që po i servohen publikut, kanë
filluar ta eklipsojnë njeriun e vogël, nënën e gruan e vetmuar nga
prapavija, dhe përgjithësisht njeriun e thjeshtë të sakrificave subli-
me gjatë viteve dramatike. Koncentrimi i vëmendjes publike vetëm
tek manifestimet pompoze që po prodhojnë njëfarë lavdie politike
dhe elektorale, me dedikime tepër përfituese, e ka bërë pa sens kuj-
desin tonë moral e kombëtar ndaj atyre mikrongjarjeve e njerëz-
ve të margjinave që ishin magma vullkanike e historisë sonë më të
re. Zakonisht në rrethana të tilla ka gjithnjë e më shumë perso-
nazhe të harruar të kësaj historie, për të cilët askush nuk harxhon
një varg kënge as një strofë poezie.

Të gjithë këta njerëz janë viktimë e harresës që vjen nga defokusi-
mi publik. Në mungesë të një gazetarie pak a shumë hulumtuese,
apo të një kujdesi më të fokusuar institucional, këta fate njerëzish
ngelin “libra të mbyllur” që askush nuk ua lexon tmerret dhe
vuajtjet që përjetuan.

Kjo mënyrë e selektimit të heronjve në komandantë e ushtarë ano-
nimë, në luftëtarë me dhe pa epoleta, në veprimtarë me dhe pa fa-
milje të mëdha, shkurajon idenë e të qenit kompakt në tribuna e
manifestime ku mungojnë familjarët e atyre që sot as që u përmen-
den emrat. Kompleksi i epërsisë së të fuqishmëve, i atyre që sot ve-
shjen e pushtetit e konsiderojnë privilegj e jo obligim, kanë kon-
struktuar një makineri të çuditshme për bluarjen e lavdisë për do
interesa meskine e klienteliste.

Lavdia që ia zë frymën lirisë dhe bëhet peng i mburracakërisë, të
përkujton tribalitetin e kohëve të lashta kur midis shkretëtirës së
skamjeve e harambashllëqeve, lirizaptuesit projektonin delirin e
luksit.

Megjithatë, njeriu i madh lind, ai nuk bëhet, ndërkohë që privilegjet
e fituara me kollajllëk në paqe, kanë prodhuar irritim të paparë tek
shtresat e gjera të njerëzve dhe nuk janë të paktë ata që shtrojnë
zëshëm pyetjen: “pse u bë lufta?”. Gjithmonë do të ketë pyetje të vë-
shtira, por liria e një populli matet pikërisht me gatishmërinë për
të dhënë përgjigje edhe atëherë kur dikujt ajo nuk i konvenon.

Okupimi nga antiheronjtë mund të jetë vazhdimi i një lufte të pa-
shpallur. Kauza kundër këtij okupimi do të duhej të jetë liria e vër-
tetë për të cilën janë flijuar luftëtarët e luftërave çlirimtare, këndej
e andej, dje e pardje. Alternativa e luftës për liri është vetëm flijimi,
por jo edhe zhvatja. Jo edhe monopolizimi i fryteve të luftës.

Duke rënë pahetueshëm në grackën e këtij monopolizimi, me-
diat, institucionet relevante dhe shoqëria në përgjithësi, sikur kanë
harruar se lufta e para ca viteve i kishte edhe heronjtë e saj të he-
shtur, por të mbetur jetim në ditët e sotme. Për ta sot nuk lexon
askush një fjalë përkujtimore, nuk këndon një këngë, nuk ndërton
një kullë. Dhe, më e pakta, me emrat e tyre nuk nderohet ndonjë
shkollë, rrugë, shesh, institucion etj.

Fundja a ka nevojë të shkruhen libra e të xhirohen dokumentar për
ata që po të ishin gjallë, do ta rishkruanin historinë ndryshe. Pez-
mi e mllefi i tyre për të protestuar do të ishte më i madh se çdo lav-
di e rrejshme e heronjve të pasluftës.

Viktimat 
e harresës 

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

Emin AZEMI

CILI ËSHTË FJALORI I PARË I GJUHËS SHQIPE

DERI NË VITIN 1981 BELGJIKA ISHTE SHTET
UNITAR
“Ra konflikti gjuhesor gati 100 vjeçar ndërmjet
valoneve dhe flamaneve qe i dha shkas legjitim
federalizimit gjuhesor te saj,projekt qe me
marreveshje u zbatua brenda 10 vjetesh. 
Një shkelje e vogël e të drejtave gjuhësore që
njeri komunitet ndodh t'ia bëjë tjetrit, mund të
bjerë qeveria, ose mund të mos formohet qeveri e
re me muaj pas zgjedhjeve, nëse nuk arrihet
konsenzus politik mbi pikat e programit qeveritar
rreth çeshtjeve te barazisë ndërkomunitare. 
Ta përkthejmë tash këtë në realitetin sociopolitik
aktual te këtushëm:ATO 40 MIJË amendamente
të VMRO-s kundër statusit juridiko-kushtetues të
gjuhes shqipe, që paraqesin një "naçertanie" më
raciste se ajo e I.Garashaninit, edhe sipas te
drejtës europiane, japin shkasin më legjitim, jo
më për "federalizim" si formulë institucionale
mbrojtëse ndaj ideologjisë shtetërore të
njëgjuhësisë dhe të kolonializmit gjuhësoro-
kulturor, por edhe për shkëputje prej kësaj
bashkësie shtetërore”, shkruan në profilin e tij në
FB, studiuesi Nijazi Muhamedi.
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Fatos RUSHITI

Shkup, 13 mars - Shtetet e Bashkua-
ra të Amerikës e mbështesin Ma-
qedoninë dhe Greqinë në
përpjekjet që të gjejnë zgjidhje të
përbashkët për çështjen për em-
rin. Maqedonia ndërmori hapa të
mëdha në angazhimin në nego-
ciatat me bashkëbiseduesit e saj
grekë dhe kjo është mundësi e
shkëlqyeshme për ardhje deri në
zgjidhje. Është shumë e rëndësi-
shme që të dy shtetet të vazhdojnë
me negociatat. Këtë e porositi
ndihmës-sekretari shtetëror ame-
rikan për Evropë dhe Euroazi, Ues
Miçel, në konferencën e përba-
shkët për shtyp me kryeministrin
Zoran Zaev. Sa i përket NATO-s,
theksoi se ftesa për anëtarësim
nuk është e lidhur me datë të saktë
ose ngjarje.

"Por, mendoj se mund të bëjmë
gjithçka që mundemi që ta shë-
nojmë progresin dhe angazhimet
e SHBA-së, Maqedonia të bëhet
anëtare edhe e NATO-s dhe BE-së.
Ky është angazhimi ynë shumë
vite dhe nuk është i lidhur me datë
ose ngjarje konkrete", tha Miçel. Ai
shtoi se SHBA-ja e mbështet Ma-
qedoninë në aspiratat e saj euroa-
tlantike dhe theksoi se dera drejt
NATO-s mbetet e hapur. Në
pyetjen e gazetarëve se nëse Ua-
shingtoni drejtpërdrejt do të për-
zihet në negociatat për emrin,
Miçel tha se SHBA-ja është mbësh-
tetës i procesit, por që të dy shtetet
duhet vetë ta zgjidhin. Kryemini-
stri Zaev lidhur me zgjidhjen e
kontestit për emrin shprehu këna-
qësi që procesi ka hyrë në fazë fina-
le dhe e konfirmoi gatishmërinë e
qartë për dialog të vërtetë. "Kur e

keni të vështirë thirren miqtë. Ne
me Bullgarinë e zgjodhëm proble-
min, dashtë Zoti t'u kumtojmë mi-
qve tanë se arritëm zgjidhje edhe
me Greqinë. Do të vazhdojmë me
negociatat, por nëse ka problem
sërish presim ndihmë nga miqtë
tanë", tha Zaev në pyetjen e gaze-
tarëve lidhur me mundësinë për
ndihmë nga ana e SHBA-së. 

DIMITROVI SKEPTIK, KËRKON TË
MOS THEKSOHEN POZICIONET

Megjithë optimizmin lidhur
me zgjidhjen e kontestit të emrit,
është vet ministri i Punëve të Ja-
shtme i Maqedonisë, Nikolla Di-
mitrov ai që është shprehur skeptik
se shpejt mund të zgjidhet ky pro-
blem me Greqinë. "Nëse thek-
sohen pozicione kyçe në opinion,
zvogëlohen shanset e procesit për
zgjidhjen e kontestit mes Maqe-
donisë dhe Greqisë rreth emrit.
Është më e dobishme të flitet për
qëllime sesa për pozicione. Gjitha-
shtu konsideroj se është shumë
më e dobishme të flitet për qëlli-
me, respektivisht çka Greqia dëshi-
ron të arrijë në këtë proces, ndërsa
gjithashtu edhe se cilat janë qëlli-

met e Maqedonisë", ka thënë Di-
mitrov, duke përmendur diferen-
cat e kompromisit që mund të ar-
rihen. "Konsideroj se në këtë
mënyrë do të kemi shanse më të
mëdha që në të  vërtetë të tejka-
lohet diferenca dhe të vijmë deri
në kompromis, i cili do të pranohet
nga qytetarët e dy palëve", tha Di-
mitrov. Ai shtoi se në gjithë proce-
sin është e pëlqyeshme nëse Ma-
qedonia dhe Greqia garojnë mes

vete se kush do të shfaqë qasje më
proevropiane në kuptim të
mirëkuptimit të tjetrit dhe sendër-
timit të vlerave evropiane dhe pa-
rimeve në proces. 

SË PARI NDRYSHIM TË
KUSHTETUTËS, E PASTAJ

NËNSHKRIM TË MARRËVESHJES
Së pari duhet të bëhet ndry-

shim i Kushtetutës, e pastaj të
nënshkruhet marrëveshje mes dy

palëve, tha presidenti i Greqisë,
Prokopis Pavlopulos në takimin
me kolegun e tij portugez, Mar-
selo Rebelo de Souza. Siç njoftoi
korrespodenti i MIA-s nga Athi-
na, në fillim të takimit, presiden-
ti grek sërish foli për tre çështjet e
hapura në politikën e jashtme,
për marrëdhëniet greko-turke, çë-
shtjen qipriote dhe kontestin me
emrin. Ai sqaroi se sipas tij,
marrëveshjes eventuale mes Ma-
qedonisë dhe Greqisë duhet t'i
paraprijë ndryshim kushtetues
dhe potencoi se kjo nuk ishte
kërkesë greke, por kërkesë "që ka
të bëjë me Bashkimin Evropian,
legjislaturën evropiane dhe re-
spektimin e asaj që në përgjithë-
si do të thotë legjislaturë
ndërkombëtare". 

"Para se të hyjë në fuqi marrë-
veshja dhe para se të kompletohet
përmbajtja, nevojitet të ketë revi-
zion paraprak të Kushtetutës së
vendit tonë fqinj, të Ish Republikës
Jugosllave të Maqedonisë, pasi ne
evropianët që e kemi këtë menta-
litet demokratik nuk mund të pa-
ramendojmë se një vend pranon,
këtë duhet ta bëjë edhe për shkak
të respektimit të legjislaturës së
saj kushtetuese, nuk mund të pa-
ramendojmë se një vend, vjen dhe
nënshkruan Marrëveshje
ndërkombëtare, obligohet
ndërkombëtarisht, duke e shkelur
kushtetutën e saj dhe duke thënë:
nuk është edhe aq me rëndësi Ku-
shtetuta jonë, mund të shkojmë
përpara dhe do të shohim kur do
të bëjmë revizion të Kushtetutës
sonë", tha presidenti grek, duke sh-
tuar se "si evropianë, e respektojnë
legjislaturën demokratike në
kuadër të Ish Republikës Jugosl-
lave të Maqedonisë".

KONTESTI ME GREQINË SA AFËR AQ EDHE LARG

Për emrin, Zaevi e lut edhe Zotin!
Kryeministri Zaev
lidhur me zgjidhjen e
kontestit për emrin
shprehu kënaqësi që
procesi ka hyrë në fazë
finale dhe e konfirmoi
gatishmërinë e qartë
për dialog të vërtetë.
"Kur e keni të vështirë,
thirren miqtë. Ne me
Bullgarinë e zgjodhëm
problemin, dashtë Zoti
t'u kumtojmë miqve
tanë se arritëm zgjidhje
edhe me Greqinë. Do të
vazhdojmë me
negociatat, por nëse ka
problem - sërish presim
ndihmë nga miqtë
tanë", tha Zaev

Nëse theksohen pozicione
kyçe në opinion, zvogëlohen
shanset e procesit për
zgjidhjen e kontestit mes
Maqedonisë dhe Greqisë
rreth emrit. Është më e
dobishme të flitet për
qëllime sesa për pozicione.
Gjithashtu konsideroj se
është shumë më e dobishme
të flitet për qëllime,
respektivisht çka Greqia
dëshiron të arrijë në këtë
proces, ndërsa gjithashtu
edhe se cilat janë qëllimet e
Maqedonisë

NIKOLLA DIMITROV

Shefi i diplomacisë greke Nikos Koxias më
22 mars, do të arrijë në Shkup për vizitë
dyditore, njoftoi gazeta greke "Ta nea".
Siç lajmëroi korrespondenti i MIA-s nga
Athina, në tekstin me titull "Me një
vonesë të vogël Koxias në Shkup", gazetari
shkruan se vizita konsiderohet si e
rëndësishme, sepse bisedimet do të përqendrohen
në "propozimet greke dhe si duket edhe propozimet
adekuate të Shkupit" për arritje të një marrëveshje
ndërkombëtare që do të jetë bazë për kompromis të
mundshëm për emrin. "Nikos Koxias më 23 mars do
të takohet me kolegun e tij Nikolla Dimitrov, ndërsa,
në natën paraprake do të ketë darkë të përbashkët.
Nuk përjashtohet, që ministri grek i Punëve të

Jashtme të ketë takime edhe me politikanë
të tjerë nga vendi fqinj, por programi ende
po formulohet. Rezultati nga bisedimet
në Shkup do të jetë i rëndësishëm në
prag të takimit të ardhshëm të

planifikuar të Koxias dhe Dimitrovit me
përfaqësuesin special të sekretarit të

përgjithshëm të KB-së, Methju Nimic", shkruan "Ta
Nea". Sipas gazetës, në fokus të propozimeve për të
cilat do të bisedohet do të jetë edhe çështja me
Kushtetutën dhe mënyrën e implementimit të
marrëveshjes që të lejohet ndarja e datës për
fillimin e negociatave inkuadruese me BE-në dhe
ftesën për anëtarësim në NATO në Samitin në
muajin korrik.

Koha
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"Maqedoni tani është në një udhëkryq që quhet të
përcaktohet në dekadat e ardhshme, gjithashtu
është një mundësi historike për të marrë një
vendim të rëndësishëm për të ardhmen e vet
për çështjen e emrit", thotë
zëvendëskryeministri për Çështje Evropiane,
Bujar Osmani në emisionin "Opinion" në televizion
Klan të Tiranës. Osmani ka dhënë sinjale pozitive sa i
përket çështjes së emrit me Greqinë duke u shprehur i sigurt se
Maqedonia është shumë afër zgjidhjes së emrit me Greqinë. "Për
shqiptarët ka shumë rëndësi integrimi i Maqedonisë në NATO duke e
ditur se zgjidhja e emrit është një parakusht për integrimin e vendit
andaj edhe shqiptarët janë të interesuar që të zgjidhet emri i
Maqedonisë", tha Osmani në emisionin "Opinion". Sipas Osmanit,
muajt qershor dhe korrik do të jenë muajt e rëndësishëm të
Maqedonisë ku nëse në Qershor zgjidhet emri atëherë Maqedonia
mund të hapë bisedimet për në BE dhe në NATO.

KOXIAS VJEN NË SHKUP MË 22 DHE 23 MARS 

OSMANI: SHUMË AFËR ZGJIDHJES SË EMRIT 



Fatos RUSHITI

Shkup, 13 mars - Sot (e mërkurë) në
ora 13 në Parlament do të vazhdojë
seanca e 32 në të cilën pikë e parë e
rendit të ditës do të jetë leximi i
tretë i Ligjit për përdorimin e gjuhë-
ve. Deri të ky vendim erdhi pas koor-
dinimit që pati kryetari i Parlamen-
tit, Talat Xhaferi, me përfaqësuesit
e grupeve parlamentare të BDI-së,
LSDM-së dhe Lëvizjes BESA të
martën në mesditë, ndërsa në koor-
dinim nuk mori pjesë përfaqësuesi
nga Grupi parlamentar i VMRO-së.
Siç pritet, shumica parlamentare
nuk do të futet fare në diskutim mbi
35 mijë amendamentet e propozua-
ra nga deputetët e VMRO-së dhe
do të shkojë direkt në votimin e
Ligjit. Ky vendim i shumicës parla-
mentare LSDM-BDI-RDK pritet të
përkrahet edhe nga deputetët e
partive opozitare shqiptare, Lëvizja
BESA, Aleanca për Shqiptarët dhe
Partia Demokratike Shqiptare. Nga
ana tjetër, VMRO pritet të prote-
stojë ashpër dhe do të mundohet të
pengojë miratimin e Ligjit për
gjuhët, ashtu siç kanë paralajmë-
ruar funksionarë të lartë të saj. Ish-
te kryetari i saj, Hristijan Mickovski,
që tha se deputetët e partisë së tij
do të marrin pjesë në seancën ku
pritet të miratohet Ligji për gjuhët.

Nga Strumica, të martën, Mickovski
deklaroi se pret të hapet debat mbi
amendamentet dhe të shqyrtohen
ato nga ana e deputetëve. Mickoski
theksoi se në të kaluarën, partia bëri
thirrje për respektim të ligjeve, Rre-
gulloren e punës së Parlamentit
dhe Kushtetutën e Maqedonisë. Në
pyetjen e gazetarëve se si do të ve-
projë VMRO në seancën e sotme,
udhëheqësi i kësaj partie u përgjigj
se deputetët e tyre do të marrin pje-
së në seancë dhe për hapat e mëtej-
shëm - publiku do të informohet në
kohën e duhur. Edhe shefi i grupit
parlamentar të kësaj partie, Dragan
Danev, tha se pret të punohet në
bazë të Rregullores së punës dhe
Kushtetutës së Maqedonisë. “Nuk
dua të besoj se votimi do të bëhet
pa shqyrtimin e amendamenteve
të parashtruara nga VMRO-DPM-
NE. Jam i bindur se do të punohet
në bazë të Rregullores së Parlamen-
tit dhe Kushtetutës. Amendamen-
tet patjetër duhet të shqyrtohen.
Nuk marrim pjesë në koordinim me
Xhaferin dhe mbetemi në qëndri-
met tona”, ka theksuar Danev. Ai sh-
toi se në parti po shqyrtohen të
gjitha opsionet në raport me vepri-
met e shumicës për miratimin e
Ligjit për gjuhët duke mos përjash-

tuar bllokimin e seancës plenare.
Por, Artan Grubi nga BDI pret që
VMRO të mërkurën të tregojë fytyrë
të re duke u bërë bashkëautore e
votimit të Ligjit për gjuhët. “VMRO-
DPMNE ka një shans që nesër (sot)
të tregojë fytyrën e saj të re, duke
votuar për një ligj që ata bashkëau-
torizohen njësoj si BDI dhe LSDM”,
theksoi Grubi për TV NOVA. Se këtë
javë do të miratohet sigurt Ligji për
gjuhët, dy ditë më parë paralajmë-
roi edhe kryeministri Zoran Zaev,
dukë thënë se duhet lejuar që Ligji
për gjuhët të votohet me ç’rast, sh-
toi Zaev, do të mbyllet aspekti i fun-
dit legal i Marrëveshjes së Ohrit.
Megjithatë, shumica parlamentar
BDI dhe LSDM si dhe vetë kryepar-
lamentari Talat Xhaferi bënë

përpjekje maksimale që të binin
VMRO-në të tërhiqet nga 35 mijë
amendamentet dhe të gjejnë
zgjidhje politike, por që nga VMRO
kushtëzohej kjo me lirimin e gja-
shtë deputetëve të saj nga parabur-
gimi. VMRO gjithashtu i mbeti be-
snik qëndrimit të vet që Ligji për
gjuhët të mos kalojë ashtu siç është
propozuar nga LSDM-BDI. Kjo e
fundit, kur u votua nga qeveria Zaev
në qershor të vitit të kaluar, u zotua
se pas votimit të Qeverisë, Ligji për
gjuhët do të jetë ligji i parë që do të
votojë përbërja e re parlamentare.
Më pas LSDM duket se nuk pati vul-
lnet të kalojë ky Ligj para zgjedhje-
ve lokale për të mos u dëmtuar në
elektoratin e saj edhe përkundër
presioneve të BDI-së dhe ASH-së që

Ligji të miratohej para zgjedhjeve
lokale. Më pas, kryeministri Zaev
para se të votohej Ligji në lexim të
dytë, meritat më të mëdha ia atri-
buoi vetes dhe partisë së tij. Ndry-
she, deri tek leximi i tretë erdhi pasi
që presidenti Gjorge Ivanov nuk e
nënshkroi Ligjin në fjalë me arsye-
timin se është kundërkushtetues.
Më pas VMRO dorëzoi mbi 35 mijë
amendamente - shumica ndaj vë-
rejtjeve të presidentit ku mbi 90 për
qind e tyre kishin të bënin më nenet
për dënimet. VMRO ishte kundër
tërë kohën që Ligji për gjuhët ti
vihet shenja e BE-së dhe të kalojë
përmes Komisionit për çështje
evropiane, ku debati në këtë komi-
sion lidhur me ligjet me shenjën e
BE-së është i kufizuar në tre ditë. 

PAS NJË PRITJE TË GJATË NËNTË MUJORESiç pritet, shumica
parlamentare nuk do të
futet fare në diskutim të
mbi 35 mijë
amendamenteve të
propozuara nga
deputetët e VMRO-së
dhe do të shkojë direkt në
votimin e Ligjit për
përdorimin e gjuhëve. Ky
vendim i shumicës
parlamentare LSDM-BDI
-RDK pritet të përkrahet
edhe nga deputetët e
partive opozitare
shqiptare - Lëvizja BESA,
Aleanca për Shqiptarët
dhe Partia Demokratike
Shqiptare

Shkup, 13 mars - Kryetari i Parlamen-
tit të Maqedonisë, Talat Xhaferi,
realizoi takim me nënkryetaren e
Qeverisë së Republikës të Kroacisë
dhe ministre e Punëve të Jashtme
dhe Evropiane, Marija Pejçinoviq
Buriq, e cila qëndron për vizitë zyr-
tare në Republikën e Maqedonisë.
Siç kumtoi Kabineti i kryetarit të
Parlamentit, Xhaferi shprehu kë-
naqësinë për marrëdhëniet e shkël-
qyera dhe miqësore ndërmjet Re-
publikës së Maqedonisë dhe
Republikës së Kroacisë dhe thek-
soi se është për respekt të veçantë
mbështetja e fuqishme që e pra-

non vendi ynë në integrimet euroa-
tlantike për të cilat presim të fina-
lizohen me anëtarësim të plotfu-
qishëm në NATO në Samitin e
ardhshëm të Aleancës, si edhe me
raport pozitiv nga Komisioni Evro-
pian, i cili do të përmbajë rekoman-
dim të pakushtëzuar për fillim të
negociatave.  Xhaferi e ka infor-
muar mysafiren e lartë se si kryetar
i shtëpisë ligjvënëse u kushton vë-
mendje të madhe proceseve aktua-
le reformuese dhe rolit të Kuvendit
në krijimin e dialogut të balancuar
ndërmjet pushtetit dhe opozitës
për miratimin e ligjeve të rëndësi-

shme strategjike, mirëpo edhe për-
parimit dhe ringjalljes së sërishme
të diplomacisë parlamentare, si
formë veçanërisht të rëndësishme
të rolit reprezentativ të parlamen-
tit në planin ndërkombëtar. Në
lidhje me bashkëpunimin ekono-
mik, Xhaferi nënvizoi se i njëjti
duhet edhe më tutje të përparohet,
sidomos në pjesën e bashkëpuni-
mit turistik, i cili është tradicional
ndërmjet dy shteteve, ndërsa në
kontekst të nënshkrimit të marrë-
veshjeve me të cilat do të avan-
cohen lidhjet e ndërsjella afariste,
tregtare dhe ekonomike, theksoi se

parlamentet, përmes ratifikimit do
e lehtësojnë shndërrimin e tyre në
instrumente juridike efikase. Zë-
vendëskryeministrja Pejçinoviq Bu-
riq, u falënderua për takimin dhe
për mundësinë për këmbim të
mendimeve dhe për ndarje të për-
vojave kroate në planin e euroin-
tegrimit.  Përveç kësaj, e theksoi
edhe rëndësinë e Parlamentit në
procesin e negociatave para ade-
ruese, si edhe rëndësinë e pasjes së
qasjes konstruktive dhe konsen-
suale ndaj procesit, diçka që par-
titë parlamentare në Republikën e
Kroacisë e kanë bërë që në fillimin

me atë që janë pajtuar me konsen-
sus për raport proaktiv ndaj inte-
grimit euroatlantik të vendit, për
arsye se ai proces nuk do të thotë
vetëm integrim, por njëkohësisht
është edhe tranzicion i jetës së
përgjithshme shoqërore. "Anëtarë-
simi i plotfuqishëm në NATO dhe
në Bashkimin Evropian do të thotë
ndërtim të shtetit stabil, shtetit në
të cilin investuesit e huaj do të kenë
gjithmonë interes të investojnë
dhe kjo më tutje do të sjellë deri
në zhvillim të shtetit në tërësi", ka
thënë Pejçinoviq-Buriq, theksohet
në kumtesë. (R.K)

TAKIM I XHAFERIT ME ZËVENDËSKRYEMINISTREN KROATE BURIQ 

Eurointegrimet, Kroacia konfirmon mbështetjen 
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GRUEVSKI KËRKON T'I JEPET KOHË MICKOVSKIT

Ish-lideri i VMRO-DPMNE-së, Nikolla Gruevski, thotë
se rrallë takohet me pasardhësin e tij Hristian
Mickovski, i cili siç pohon Gruevski, në mënyrë të
pavarur e udhëheq partinë. "Nuk do ta vlerësoja
punën. Kjo është udhëheqësi e re e cila ka prioritete
të veta dhe duhet t'i jepet kohë të dëshmohen me
punën dhe kapacitetet e tyre. Besoj se punët do të
shkojnë në drejtim të mirë", tha Gruevski, duke u
përgjigjur në pyetjen e gazetarëve nëse Mickovski
konsultohet me të për vendimet që i merr. Lidhur me

proceset që po zhvillohen në Gjykatën Penale kundër
tij, vlerësoi se nëse bëhet fjalë konform ligjit jo
vetëm që nuk duhet të më dënojnë, aspak nuk duhej
të ketë gjykim. "Gjykata që në fillim duhej t' hedhë
poshtë këto akuza. Kjo u bë një lloj teatri i
absurditetit. Kur keni gjyqësi të robëruar dhe nuk
punohet sipas ligjit gjithçka është e mundur, por të
lëmë mundësi për gjykatësit të punojnë sipas ligjit",
deklaroi Gruevski para Gjykatës Penale në Shkup ku
sot u mbajt seanca për "Dhunë në Qendër".

Shumica
hedh hapin 

e fundit 
për shqipen

Koha
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Evis HALILI

Shkup, 13 mars - Dy bashkësitë më
të mëdha fetare në Maqedoni - Ki-
sha Ortodokse e Maqedonisë
(KOM) dhe Bashkësia Fetare Isla-
me (BFIM) kanë ndikim ndaj poli-
tikës, tregon sondazhi i Fondacio-
nit "Konrad Adenauer" të zbatuar
në bashkëpunim me Institutin për
Hulumtime Politike - Shkup dhe
Libri i Lutjes për informacione "re-
ligija.mk". Në pyetjen nëse ka dhe
sa është ndikimi i KOM-it ndaj po-
litikës, 33 për qind e të anketuarve
janë përgjigjur se ka ndikim të
madh, ndërsa në të njëjtën pyetje
për BFI-në, 46.2 për qind kanë
thënë se ka ndikim të madh. Sipas
shumicës së qytetarëve të anke-
tuar, ndikimi i BFI-së ndaj disa
aspekteve të politikës është i madh
se ai i KOM-it. Në lidhje me ndërti-
min e objekteve fetare në Maqe-
doni, 75.9 për qind kanë vlerësuar
se ka mjaftueshme, ndërsa 44.6
për qind se tempujt janë më

shumë në funksion në shënimin e
territoreve në ndikim. Gjithsej 89.1
për qind e të anketuarve men-
dojnë se KOM-i nuk duhet të heqë
dorë nga kërkesa për statusin auto-
qefal dhe barazisë së plotë me ki-
shat e tjera, ndërsa në pyetjen se
cila duhet të jetë kisha e parë. e cila
do ta njohë statusin autoqefal të
KOM-it, 42.1 për qind e kanë thek-
suar Kishën serbe kundrejt 18.6 për
qind të cilët ishin për Kishën bull-
gare. Gjithsej 76 për qind men-
dojnë se BFI arrin ta ruajë islamin
tradicional në Maqedoni, 56.9 për
qind e miratojnë regjistrimin e

bektashinjve në Kërçovë dhe men-
dojnë se bektashinjve nga Tetova
duhet t'ju lejohet regjistrim, ndër-

sa 55.7 për qind janë kundër kësaj
ideje. Në pyetjen nëse përveç shte-
tit, edhe bashkësitë fetare do të

duhej të hapin shtëpi për fëmijë
pa prindër ose spitale për perso-
nat e rrezikuar social, 81.2 për qind
janë përgjigjur me konfirmim,
ndërsa 10.8 për qind ishin kundër.

Në sondazh, 74.8 për qind janë
deklaruar si krishterë ortodoksë,
22.2, si myslimanë, 0.5 katolikë, po
aq si pjesëtarë të religjioneve të
tjera, ndërsa 1.9 për qind ateistë.
Sondazhi në temë "Religjioni-Poli-
tika-Shoqëria. Ndikimi i religjionit
në politikë dhe shoqëri" është zba-
tuar përmes telefonit, në nivel
kombëtar, në janar të vitit 2018. Ka
përfshirë 1107 të anketuar, ndërsa
është hulumtimi i tretë i Fondacio-
nit "Konrad Adenauer", institutit
për hulumtime politike - Shkup
dhe "religija.mk". Në dy hulumti-
met e tjera është analizuar shkalla
e religjionit të popullatës dhe për-
dorimi i religjionit në fushata poli-
tike.

Zejnulla VESELI

Shkup, 13 mars - Dëshirojmë që tërë-
sisht ta zbatojmë Ligjin për zhvillim
të barabartë rajonal, i cili do të
thotë 100 milionë euro para shtesë
për komunat, prej asaj që deri tani
shteti e ka zbatuar dhe prej asaj që
duhet në mënyrë shtesë ta sigu-
rojmë si vëllim, deklaroi të martën
kryeministri Zoran Zaev. "Kjo do të
thotë se në të ardhmen, sa të për-
gatiten kapacitetet e komunave, sh-
presoj që deri nga fundi i vitit 2018

do të jenë të gatshme, do të tran-
sferohen investimet kapitale për
ndërtimin e shkollave fillore dhe të
mesme nga Ministria e Arsimit dhe
Shkencës te komunat. Ndërtimi i
kopshteve për fëmijë, një pjesë e
shtëpive shëndetësore si mbrojtje
primare dhe parandaluese shën-
detësore, me siguri edhe pjesa më
e madhe e shtëpive të kulturës, për-
veç atyre që janë me interes
kombëtar, do të mbahen. Përqindje
e madhe e shtëpive të kulturës
ende janë nën Ministrinë e Kul-
turës dhe ato duhet të zbriten në
nivel lokal", tha Zaev pas nënshkri-

mit të Marrëveshjes mes Ministrisë
së Transportit dhe Lidhjeve dhe
BNJVL-së për transmetimin e së
drejtës për shfrytëzim të përher-
shëm, menaxhim dhe mirëmbajtje
të sistemit informativ
www.gradezno-zemiste.mk. Krye-
ministri sqaroi se planifikojnë ta
transferojnë në nivel lokal me-
naxhimin e pyjeve dhe të tokës buj-
qësore, si dhe pjesën e ndërtimit të
rrugëve të Maqedonisë, me qëllim
që të përforcohet kapaciteti finan-
ciar për ndërtimin e rrugëve lokale,
ku janë kompetentë vetë komunat,
e posaçërisht, tha ai, madje edhe

rrugët rajonale të cilat kanë aspekt
rajonal, respektivisht  vlefshmëri
për një nga tetë rajonet planore.

"Qëllimi i fundit është t'i tran-
sferojmë këto shuma të mëdha të
parave prej 100 milionë eurosh. Me
këto institucione shumë të rëndësi-
shme në Republikën e Maqedoni-
së, qytetarët të ndjejnë përparim
të shërbimeve dhe përparim të cilë-
sisë së zhvillimit të infrastrukturës,
e jo të jetë frenim për shkak se kemi
komuna të vogla me kapacitet më
të vogël, për të cilat u nevojitet or-
ganizim në pjesën e projektimit,
implementimit të projekteve të

caktuara konkrete infrastrukturore,
por edhe organizim në pjesën e
menaxhmentit të institucioneve të
caktuara", tha Zaev.  Kryeministri
paralajmëroi se mendojnë edhe në
pjesën e politikës sociale, respek-
tivisht për qendrat për punë socia-
le. Sipas tij, nëse vendoset në nivel
lokal për qendrat për punë sociale,
atëherë ato do të jenë më transpa-
rente, ndërsa paratë me të vërtetë
do të arrijnë te kategoritë e preku-
ra të qytetarëve. "Kjo në fakt do të
thotë se do të kemi proces më tran-
sparent, demokratizimi në shtet do
të rritet, por edhe do të thotë kur-
sim të parave për qytetarët e Repu-
blikës së Maqedonisë" , tha Zaev.
Duke iu përgjigjur pyetjes së gaze-
tarëve se çka ka ndodhur me idenë
që Qeveria të huazohet në emër të
komunës, ai tha se punojnë në atë
dhe se i presin ofertat e bankave.
"Për ne është shumë me rëndësi të
marrim shkallë sa është e mundur
më të ulët të interesit dhe të kemi
mundësi me rrugë të negociimit
për pagesë të të gjitha atyre
borxheve, të cilat komunat i kanë
ndaj furnizuesve dhe të marrin ku-
shte më të mira", tha Zaev. 

BUXHET SHTESË PËR ZHVILLIM TË BARABARTË 

Edhe 100 milionë euro shtesë për komunat"Kjo do të thotë se në
të ardhmen, sa të
përgatiten kapacitetet
e komunave, shpresoj
që deri nga fundi i vitit
2018 do të jenë të
gatshme, do të tran -
sfe rohen investimet
kapitale për ndërtimin
e shkollave fillore dhe
të mesme nga
Ministria e Arsimit dhe
Shkencës te
komunat...", tha
kryeministri

Koha

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

SONDAZH PËR LIDHJET POLITIKË-RELIGJION

Ndikim i madh fetar në politikë
Në lidhje me ndërtimin e objekteve
fetare në Maqedoni, 75.9 për qind
kanë vlerësuar se ka mjaftueshme,
ndërsa 44.6 për qind se tempujt
janë më shumë në funksion në
shënimin e territoreve në ndikim

KOB-i TË MBAJË LLOGARI PËR AFËRSINË ME MAQEDONINË 
Presidenti bullgar Rumen Radev vlerëson se çështja
për angazhimet e Kishës Ortodokse Bullgare për
pranimin e pavarësisë së KOM-AO janë në
kompetencë të plotë të KOB-së, por duhet të mbahet
llogari për afërsinë me Maqedoninë. "Kjo çështje
është tërësisht në prerogativat e Kishës Ortodokse
Bullgare. Por në kuadër të vizitës sime zyrtare në
Republikën e Maqedonisë, unë isha me dy
metropolitanët bullgar - Nikollaj dhe Kiprijan. Këtu
shteti nuk mund të përzihet, por duhet të mbajë

llogari kur kishat ortodokse do ta zgjidhin këtë
çështje se në dy anët e kufirit mes Maqedonisë dhe
Bullgarisë kemi emra të përbashkëta, kemi histori të
përbashkët, kemi festa të përbashkëta dhe jemi
shumë të afërt. Le të mbajë llogari për atë edhe
kisha", deklaroi presidenti bullgar Rumen Radev.
Përgjigja e Radevit ishte për atë nëse i përkrah
angazhimet e KOB-së për pranimin e pavarësisë së
KOM-Arkipeshkopia e Ohrit dhe shërbimet e
përbashkëta mes dy kishave. 
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Laura PAPRANIKU

Shkup, 13 mars - Kushtet në të cilat
organizohet procesi mësimor nga
njëra anë dhe në anën tjetër cilësia
e shkollimit janë dy komponentë
pashmangshmërisht të lidhura një-
ra me tjetrën. Këtë e vërtetojnë edhe
rezultatet që tregojnë nxënësit në
përfundim të vitit shkollor apo edhe
gjatë testimeve të ndryshme dhe ku
shqiptarët janë çdoherë të pozicio-
nuar më keq. Në testimet ndërkom -
bëtare të provimeve të matematikës
dhe shkencave natyrore (TIMS) si
për lëndën e matematikës ashtu
edhe për lëndët e shkencave natyro-
re, analizat sipas gjuhës në të cilën
është zhvilluar mësimi, kanë treguar
se nxënësit e paraleleve shqipe kanë
treguar rezultate më të dobëta. Si-
pas një analize që ka bërë në këtë
pikë MASH-i enkas me testimet e
TIMS-it, rezulton që në provimet e
lëndës së matematikës, nxënësit
maqedonas kanë fituar 452 pikë,
ndërsa nxënësit shqiptarë 375 pikë.
Rrjedhimisht të parët janë renditur

në vendin e 24, ndërsa të dytët në
vendin e 39. Në shkenca - dallimi
është gjithashtu evident. Nxënësit
maqedonas kanë fituar 441 pikë ose
vendin e 28, kurse nxënësit shqip-
tarë 342 pikë ose vendin e 41. Nota
mesatare që kanë arritur të fitojnë
nxënësit maqedonas është 3.32,
ndërsa nxënësit shqiptarë 3.01. Një
analizë e këtillë nuk është bërë për
testet ndërkombëtare të PISA-s,
ndërsa viteve të fundit nuk pu-
blikohen as ranglistat me emrat e
shkollave sipas rezultateve që ar-
rijnë nxënësit në provimet e ma-
turës shtetërore. Por, për aq vite sa në

fillim bëhej publike ajo listë, shkol-
lat me mësim në gjuhën shqipe
gjendeshin të renditura zakonisht
nga vendet e fundit. Prej vitesh është
i njohur fakti se nxënësit shqiptarë
mësojnë në kushte shumë herë më
të vështira se nxënësit maqedonas,
me shkolla të stërngarkuara, numër
të madh të nxënësve në klasë dhe
me më pak profesorë se maqedo-
nasit. Në Kumanovë, për shembull,
paralelet maqedonase të shkollave
të mesme gjenden në objekteve e
shkollave amë, ndërsa bashkëmo-
shatarët e tyre shqiptarë nëpër
objekte të improvizuara në hapësi-

rat e ish-Kombinatit Industrial-Buj-
qësor, në ish-Universitetin e Punë-
torëve apo në godinat e ish-Ka-
zermës ushtarake. Për paralelet e
mesme të makinerisë, nxënësit
maqedonas kanë laboratorë, sallat
e makinerive për mësimin praktik,
ndërsa të dytët vetëm shkumësin
dhe dërrasën e zezë. Situata është
thuajse identike për paralelet e me-
sme bujqësore në Likovë, të cilët
nuk kanë një objekt të vetin dhe
funksionojnë në kuadër të shkol-
lës fillore “Dituria”. Paralelet e Zhi-
toshës, edhe pse janë pavarësuar
nga gjimnazi i Kërçovës, sot e kësaj

dite vuajnë mungesën e kompju-
terëve. E thënë në formën më të
butë, nxënësit e këtyre shkollave
nuk kanë se ku të zhvillojnë orën e
informatikës. Në Veles, sikurse
dihet - ka mungesë të jashtëzakon-
shme të profesorëve për paralelet
me mësim në gjuhën shqipe. Në
Strugë, Tetovë, Gostivar dhe shumë
shkolla të kryeqytetit numri i
nxënësve shqiptarë në paralele dhe
shkolla është tej mase i ngarkuar.

Përveç kësaj, nxënësve shqiptarë
u mungojnë edhe tekstet shkollo-
re, në kohën kur nxënësit maqedo-
nas në mungesë të librave të rinj të
pabotuar ende nga MASH-i, mund
të shfrytëzojnë librat e vjetër (që më
herët nuk kanë qenë përkthyer në
gjuhën shqipe). Sakaq, librat e rinj të
përkthyer edhe në gjuhën shqipe
janë rëndomë me gabime të rënda
përmbajtjesore. E gjithë kjo tablo
kushtesh të disfavorshme për
nxënësit shqiptarë, duke nis nga
mungesa e kushteve hapësinore, li-
brave dhe pajisjeve të tjera për
shkollim profesional për të vazhduar
me mbingarkesën e paraleleve dhe
shkollave, është përgjigja më e mirë
për shumë pikëpyetje që mund të
hapen rreth cilësisë më të ulët të
shkollimit në gjuhën shqipe kraha-
suar me cilësinë e shkollimit në
gjuhën maqedonase. 

Shkup, 13 mars - Kryeministri Zoran
Zaev informoi se ka caktuar takim
me ministrin dhe me zëvendësmi-
nistrin e Drejtësisë, këshilltarin e ri
për punë juridike dhe kryetarët e
Odave të noterëve dhe të avokatë-
ve dhe përfaqësuesin e Odës Eko-
nomike i cili punon në këtë proble-
matikë. "Besoj se sot do të gjejmë
zgjidhje e cila është e pranuesh-
me për të dyja palët, ndërsa në
funksion të ligjit i cili para së
gjithash do t'ju shërbejë qytetarë-
ve. E harrojnë luftën e cila do të
marrë më shumë mundësi për të
përfituar se të gjithë ju kemi
shërbyer qytetarëve përmes auto-
rizimeve të transmetuara. Para së
gjithash, noterët, por natyrisht
edhe avokatët", theksoi Zaev. Qël-
limi ynë përfundimtar si Qeveri, siç
tha, është që t'i zvogëlojmë shpen-
zimet e qytetarëve para cilësdo
procedurë.

"Në këtë, unë shpresoj se sot
do të kemi mirëkuptim edhe nga
përfaqësuesit e të dyja odave dhe
nga Oda Ekonomike e Maqedoni-

së për të gjetur zgjidhje të duhur
ku secili do të marrë shans korrekt
në pajtim me Kushtetutën dhe
ligjet për të përfituar në Repu-
blikën e Maqedonisë, por edhe qy-
tetarët të marrin llogari më të ulë-
ta gjatë procedurave të tyre
juridike-formale të cilat i zhvillojnë
para institucioneve", tha Zaev. Ligji
për noterinë, siç tha, natyrisht do të
pësojë ndryshime.

"Në një segment të caktuar të
paktën në një pjesë është e sigurt
se avokatët kanë të drejtë, ndërsa
në një pjesë tjetër është e sigurt se

të drejtë kanë noterët. Ka edhe
praktika ndërkombëtare. Ne nuk
e paramenduam këtë dhe do t'i
zbatojmë të gjitha shembujt mirë
të njohur ndërkombëtare dhe ajo
që është praktikë në Republikën e
Maqedonisë, duke i dëgjuar argu-
mentet e të dyja palëve që në fund
të sillet zgjidhje juridike ligjore për
palët e interesuara, por edhe në in-
teres të qytetarëve", potencoi Zaev.
I pyetur për Këshillin për imple-
mentimin e sistemit gjyqësor, Zaev
tha se këto ditë presin të përfun-
dojnë negociatat në nivel politik,

për aspektet politike të vetë ligjeve.
"Pikërisht formimi i Këshillit

për implementimin e Strategjisë
do të jetë ai korrigjues, i cili së ba-
shku me ekspertizat në disa mo-
mente shumë të rëndësishme do
t'i kumtojë qëndrimet e tij. Prandaj
është formuar Këshill nga prak-
tikantët, njerëz të cilët e zbatojnë
ligjin dhe do ta zbatojnë ligjin e ri,
në pajtim me reformat", tha Zaev.
Në periudhën e ardhshme, Zaevi
pret të arrijnë mendimet e ek-
spertëve për shembull si dënohet
dhe shkarkohet gjykatësi ose si
shpërblehet dhe avancohet
gjykatësi. Ose mendime të tjera të
ekspertëve në ligjin në të cilin, siç
tha, "ne politikanët absolutisht nuk
duhet të përzihemi". Ndryshe, për
dy ditë më radhë, avokatët kanë
kërcënuar se nëse miratohet Ligji
për noterë ashtu siç ishte plani-
fikuar, të gjithë avoktatët do fil-
lojnë grevë të përgjithshme dhe
do të bllokojnë punën e gjykatave
në vend. Kjo, sepse siç kishin aku-
zuar avokatët, Ligji për noterë i

Një i lënduar
rëndë në
rrugën
Manastir-Prilep
Shkup, 13 mars - Një person
është lënduar rëndë në një
aksident që ka ndodhur me-
sditen e së hënës në aksin rru-
gor Manastir-Prilep, para
fshatit Topollçan. Në aksident
janë përfshirë një automjet
motorik për udhëtarë "Merce-
des" me targa të Resnjës, i
drejtuar nga S.V. (62) nga Re-
snja dhe një automjet moto-
rik transportues "MAN" me
targa të Strumicës i drejtuar
nga V.M. (46) nga Berova. Nga
aksidenti me lëndime të rën-
da trupore kanë kaluar shofe-
ri i  automjetit motorik S.V., i
cili me automjetin e
Urgjencës është dërguar në
Spitalin klinik Manastir, ndër-
sa tek shoferi i automjetit
transportues janë konstatuar
lëndime trupore. Është kryer
ekspertizë në vendin e
ngjarjes", kumtoi MPB-ja.

PAS PROTESTAVE TË AVOKATËVE DHE KËRCËNIMIT ME GREVË

Tërhiqet Qeveria, Ligji për noterët pëson ndryshime

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

TESTIMET TIMS

Nxënësit shqiptarë 
më të dobët se maqedonasit

Sipas një analize që ka
bërë MASH-i enkas me
testimet e TIMS-it,
rezulton se nxënësit
maqedonas kanë
rezultate më të larta se
nxënësit shqiptarë. Në
provimet e matematikës,
të parët kenë fituar 452
pikë ose vendin e 24,
kurse të dytët 375 pikë ose
vendin e 39. Në shkencat
natyrore nxënësit
maqedonas kanë 441
pikë ose vendin e 28,
kurse nxënësit shqiptarë
342 pikë ose vendin e 41
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Omer XHAFERI

Shkup, 13 mars - Millan Andonov-
ski, njëri prej 11 të akuzuarve në ra-
stin “Shuplakat”, brenda një viti tre
herë ka munguar në seancat gjy-
qësore për dhunën e ushtruar në
Komunën Qendër, në qershor të
vitit 2013. Duke e pasur parasysh se
ky i akuzuar disa herë nuk e ka ar-
syetuar mungesën e tij apo mos
prezencën e tij e ka mbështetur në
arsyetime të pabaza, ndikoi që
prokurorja speciale, Fatime Fetai,
të martën të kërkojë shqiptimin e
masës së paraburgimit. Avokati i
këtij të akuzuari, Dimitar Dangov,
e kundërshtoi kërkesën e PSP-së,
dhe tha se klienti i tij pushimin e
fundit mjekësor e ka hapur më
datë 9 mars dhe për shkak të
përkeqësimit të gjendjes shën-
detësore, i njëjti brenda 14 ditëve
do të duhet të pushojë.

“Prej se ka filluar shqyrtimi i kë-
saj lëndë, i akuzuar Millan Ando-
novski tre herë ka qenë shkaktar
për anulimin e seancave gjyqësore.
Fillimisht më 10 mars të vitit 2017
ai nuk u paraqit në seancë,
përkundër asaj se gjykata rregulli-
sht e kishte ftuar të marrë pjesë në
gjykim. I akuzuari në këtë rast nuk
e arsyetoi mungesën e tij. Hera e
dytë ishte me 28 shtator të vitit të
kaluar, me çka i akuzuari dorëzoi

vërtetimin për gjendjen e përke-
qësuar shëndetësor, e cila nuk ish-
te e arsyetuar siç duhet. Dhe sot
është hera e tretë kur ky i akuzuar
dorëzon vërtetim për pushim
mjekësor, për shkak se lëngon nga
sëmundja e laringitisit, e cila nuk e
pengon të akuzuarin të marrë pje-
së në gjykim, megjithatë ai nuk
është paraqitur. Vlerësoj se janë
përmbushur kushtet ligjore për sh-
qiptimin e masës së paraburgimit”,
tha prokurorja Fetai. 

Pala mbrojtëse e të akuzuarve
ne rastin “Shuplakat” theksoi se
kërkesa për paraburgim është e
ngutshme dhe se ky propozim i
PSP-së iniciohet në gjendje nervo-
ze nga prokurorët special. “Dia-
gnozën shëndetësor të klientit të
im e ka dhënë specialist nga Kli-
nika për vesh, hundë dhe fyt. Nga
ana tjetër, vërtetimi për pushim
mjekësor është ndarë nga një insti-
tucion publik i shëndetit, i cili pu-
non me lejen e shtetit dhe i njëjti
ka konstatuar se Andonovski nuk

duhet të ketë ngarkesë fizike dhe
për këto shkaqe - duhet pushoj. Ar-
syetimi se me vendosjen në para-
burgim klientit tim do t’i jepet traj-
tim i nevojshëm mjekësor, është i
pabazë. Kërkojë refuzimin e kërke-
sës”, u shpreh, avokati Dimitar
Dangov.

Pas i dëgjoi me vëmendje për-
plasjet dhe replikat e palëve mes
vete, Trupi gjykues vendosi mos ta
pranojë kërkesën e PSP-së për pa-
raburgimin e Andonovskit dhe kë-
shtu seancën për “Shuplakat” e
anuloi për datë 3 prill. Sulmi ndaj
Komunës Qendër i kryer në qer-
shor të vitit 2013, ndonëse ka fil-
luar të gjykohet për një vit e më
tepër, ai edhe tutje nuk ka epilog
gjyqësor. 

Zvarritja e seancave të proce-
sit gjyqësor për “Shuplakat” lidhej
me gjykatësen kontroverse, Tatja-
na Mihajllova. Por, pas largimit të
saj nga kjo lëndë, pala mbrojtëse e
Nikolla Gruevski dhe Mile Ja-
nakievski, sipas PSP-së, po vepron

me një strategji të re për prolongi-
min e këtij procesi gjyqësor. Ndry-
shimi i autorizimeve dhe angazhi-
mi i avokatëve të ri, udhëtimet
zyrtare të palës mbrojtëse dhe së-
mundjet e të akuzuarve, paraqe-
sin shkaqet më të shpesh se pse
kjo lënde është prolonguar deri
më tani. 

Ndryshe, ish kryetari i Ko-
munës Qendër, Andrej Zhernov-
ski, në cilësinë e dëshmitarit, kohë
më parë tha se sulmi dhe brutalite-
ti i ushtruar në hapësirën e objek-
tit të Komunës Qendër është reali-
zuar në bashkëpunim me
Ministrinë për Punë të Brendsh-
me. Denoncimet dhe kërkesat për
zbardhjen e kësaj ngjarje, të drej-
tuar nga Zhernovski deri te poli-
cia, nuk kanë rezultuar me sukses.
Qëndrimi i zyrtar i MPB-së të asaj
kohë ka qenë se nuk kanë njohuri
për dhunuesit, pavarësisht faktit
se Komuna Qendër me fotodoku-
mentacion e ka mbështetur pa-
dinë e saj.

Shkup, 13 mars - Në Prokurorinë Pu-
blike të vendit, në emër të 32 the-
meluesve juridikë të Lëvizjes BESA
(prej 57 gjithsej), krahu i BESËS me
kryetar Afrim Gashi ka dorëzuar
padi për vepër penale ndaj Bilall
Kasami për, siç thuhet në padi,
abuzim me detyrën zyrtare dhe
falsifikim të dokumentacionit të
Lëvizjes, ndërsa në Gjykatën Ad-
ministrative "është dorëzuar kërke-
sa për anulimin e falsifikimit që e
ka bërë ai në dokumentet e Lë-
vizjes BESA në gjykatën përkatëse
themelore". "Ashtu siç kishim njof-
tuar para do ko kohe, dje në Proku-
rorinë Publike të vendit - në emër
të 32 themeluesve juridikë të Lë-
vizjes BESA (prej 57 gjithsej) - është

dorëzuar padia për vepër penale
ndaj ish kryetarit të Lëvizjes BESA
për abuzim me detyrën zyrtare
'përfaqësues juridik i Lëvizjes BESA
para organeve të drejtësisë' dhe

falsifikim të dokumentacionit të
Lëvizjes, ndërsa në Gjykatën Ad-
ministrative është dorëzuar kërke-
sa për anulimin e falsifikimit që e
ka bërë ai në dokumentet e Lë-

vizjes BESA në gjykatën përkatëse
themelore. Pas kësaj, ai dhe klani i
tij, disa prej të cilëve aq shumë e
kanë dëshirë të thirren në legalitet,
tashmë do të duhet të japin lloga-
ri para organeve të drejtësisë se si
i bëhet puna që të kidnapohet par-
tia politike për interesa të ngushta
individuale dhe klanore. Këtu po e
përsërisim se ky manipulim është
bërë në kohën kur të gjithë aktivi-
stët e Besës i besonin atij dhe i sh-
faqnin lojalitet, gjë që flet se ai
detyrën e nëpërkëmbjes së Besës
dhe përçarjen e kishte filluar që-
moti, natyrisht me direktivë", ka
thënë Skender Rexhepi-Zejd në
konferencën e së hënës për gaze-
tarë.

Skadon mandati
i Bogovit, Besimi
kandidat
Shkup, 13 mars - Mandati sh-
tatëvjeçar i guvernatorit ak-
tual të Bankës Popullore të
Republikës së Maqedonisë,
Dimitar Bogov, skadon më 21
maj të këtij viti. Tani për tani
nuk ka propozim kush do ta
trashëgojë, por nga kabineti i
presidentit të Maqedonisë
thonë se procedura për
zgjedhje do të zbatohet në
konform Ligjit dhe praktikës
së viteve të kaluara.
"Zgjedhja e guvernatorit të
BPRM-së është paraparë
konform Ligjit për BPRM-në
dhe do të zbatohet konform
praktikës së deritanishme,
ndërsa kjo do të thotë nga
pavarësia nuk ka ndodhur të
mos ketë guvernator të
Bankës Popullore të Maqedo-
nisë", theksojnë nga Kabineti
i presidentit të RM-së. Dimi-
tar Bogov është zgjedhur për
guvernator i Bankës Popullo-
re të Republikës së Maqedo-
nisë në mars të vitit 2011,
ndërsa funksionin e mori më
21 maj të vitit 2011, prej kur
edhe fillimi i mandatit i tij.
"Kohëzgjatja e mandatit të
anëtarëve të Këshillit të
BPRM-së, mes të cilëve edhe
guvernatori dhe kryesues i
Këshillit, është përcaktuar në
nenin 49 të Ligjit për Bankën
Popullore të Republikës së
Maqedonisë. Konform këtij
neni të Ligjit, mandati zgjat
shtatë vjet. Prej këtu, manda-
ti i guvernatorit Dimirat Bo-
gov zgjat deri më 20 maj të
këtij viti", theksojnë nga
BPR;-së. Konform Ligjit, gu-
vernatori zgjidhet në propo-
zim të presidentit, i cili e
dorëzon deri te Parlamenti
dhe votohet në seancë me
shumicë të thjeshtë. Pa-
sardhësi i Bogovit do të jetë
guvernatori i pestë me radhë
i Bankës Popullore të Repu-
blikës së Maqedonisë. 
Ndryshe, në opinion disa
herë ka qarkulluar emri i ish-
ministrit të Ekonomisë, Fat-
mir Besimi si propozim i shu-
micës qeveritare, megjithëse
nuk ka asgjë konkrete.
Nga viti 1992 këtë funksion e

kanë kryer Borko Stanoevski,
Lube Tërpeski, Petar Goshev
dhe Dimitar Bogov aktuali-
sht. (Z.V)

BESA e Gashit dorëzoi dy padi kundër Kasamit
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

DHUNA NË QENDËR PA EPILOG GJYQËSOR

nuk zbardhen dot!
"Shuplakat" 

Zvarritja e seancave të
procesit gjyqësor për
“Shuplakat” lidhej me
gjykatësen
kontroverse, Tatjana
Mihajllova. Por, pas
largimi të saj nga kjo
lëndë, pala mbrojtëse
e Nikolla Gruevski
dhe Mile Janakievski,
sipas PSP-së, po
vepron me një
strategji të re për
prolongimin e këtij
procesi gjyqësor

Koha



8 AKTUALE
Koha, e mërkurë 14 mars, 2018 

Në bazë të nenit 22 dhe 23 të Ligjit për marrëdhënie pune – teksti i pastruar (“Gazeta Zyrtare e RM” nr. 167/2015 ), nenit 142 të 
Ligjit për mbrojtje të fëmijëve (“Gazeta Zyrtare e RM” nr. 23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15, 27/16 dhe 163/17), 
nenit 35 paragrafi 2 alineja 2 e Statutit të IPKÇF “Kokiçinja” – fshati Tarinci, ndërsa në pajtim me Rregulloren për organizim dhe sistematizim të 
vendeve të punës, 

Drejtori i Institucionit publik komunal – Çerdhja për fëmijë “Kokiçinja” – fshati Tarinci, publikon:  
 

SHPALLJE PUBLIKE nr. 02/2018 
Për plotësimin e vendeve të lira të punës për kohë të pacaktuar të punës  

 
 

 1. Institucioni publik komunal – Çerdhja për fëmijë “Kokiçinja” – fshati Tarinci ka nevojë për punësim të: 
Nr. rend 
 Shifra  Titulli i vendit të punës  Nr. i realizuesve  

1 DEZ 03/03/G01/001  Përkëdhelës  1 
2 DEZ 04/01/ 01/001 Mjeshtër të përgjithshëm  1 

 
2.  Marrëdhënia e punës për të gjitha vendet e punës themelohet për kohë të pacaktuar të punës. 
3. Marrëdhënia e punës për të gjitha vendet e punës themelohet për orar të plotë të punës (40 orë në javë), ndërsa gjatë ditës së punës do 
të zgjasë 8 orë, për vendin e punës me numër rendor:   

- 1 me fillim prej ora 07.30 deri në ora 15.30,  
- 2 me fillim prej ora 05.30 deri në ora 13.30,   

4.  Secili kandidat duhet të përmbushë kushtet e përgjithshme: 
- Të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë  
- Në mënyrë aktive të përdorë gjuhën maqedonase dhe alfabetin cirilik  
- Të jetë i moshës së rritur  
- Të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës,  
- Të mos i jetë shqiptuar dënim ose sanksion kundërvajtjeje ndalesë për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës, dhe  
- Të mos i jetë shqiptuar dënim me vendim të plotfuqishëm gjyqësor me të cilën dënohet për vepër penale për dhunë familjare, 

marrje të personit të mitur ose abuzim farefisnor, për vepër penale të grupit të veprave kundër lirisë gjinore, pavarësisht 
sanksionit të shqiptuar dhe tek i cili në pajtim me ligjin është përcaktuar sjellje diskriminuese.  

5. Kandidatët të cilët do të paraqiten për vendin e punës me numër rendor 1 dhe 2 duhet të përmbushin kushtet e posaçme të përcaktuar anë 
Rregulloren për sistematizim të vendeve të punës në IPKÇF “Kokiçinja” – fshati Tarinci, gjegjësisht:   

- Për vendin e punës me numër rendor 1: për nivelin G1 përkëdhelës të nivelit të parë arsim të mesëm të mbaruar katërvjeçar dhe 
licencë valide për përkëdhelës, me ose pa përvojë pune në profesion;  

- Për vendin e punës me numër rendor 2: Mjeshtër të përgjithshëm – mirëmbajte të pajisjeve niveli 1 të kenë të mbaruar 
arsimin e mesëm katërvjeçar ose trevjeçar të mesëm drejtimi elektroteknik dhe të makinerisë, me ose pa përvojë 
pune në profesion; 

- Për vendin e punës me numër rendor 4: Mirëmbajtës të higjienës – Mirëmbajtje të pajisjes niveli 1, të kenë të mbaruar arsimin 
fillor, me ose pa përvojë pune në profesion.  

6. Neto pagesa fillestare për orar të plotë të punës për vendin e punës me numër rendor: 
- 1 është: 14.700,00 denarë, 
- 2 është: 13.100,00 denarë për arsim të mesëm katërvjeçar dhe 12.580,00 denarë për arsim të mesëm trevjeçar,  

7. Kandidatët për punësim paraqiten në shpalljen publike përmes parashtrimit dhe nënshkrimit me dorë të fletëparaqitjes. Së bashku me 
fletëparaqitjen kandidatët duhet të parashtrojnë: 

- Për të gjitha vendet e punës:  
- Biografi të shkurtë, 
- Certifikatë të shtetësisë së Republikës së Maqedonisë (origjinal ose kopje të vërtetuar në noter), 
- Dëshmi për përdorim aktiv të gjuhës maqedonase dhe alfabetit të saj cirilik, 
- Kopje të letërnjoftimit, 
- Certifikatë të mjekut, 
- Certifikatë se nuk i është shqiptuar dënim për ndalesë për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës (origjinal ose kopje 

të vërtetuar në noter), të dhënë nga Regjistri qendror i Republikës së Maqedonisë, 
- Certifikatë se nuk i është shqiptuar dënim me vendim të plotfuqishëm gjyqësor me të cilën dënohet për vepër penale për dhunë 

familjare, marrje të personit të mitur ose abuzim farefisnor, për vepër penale të grupit të veprave kundër lirisë gjinore, 
pavarësisht sanksionit të shqiptuar dhe tek i cili në pajtim me ligjin është përcaktuar sjellje diskriminuese, 

- Dëshmi për arsimin e mbaruar (diplomë origjinal ose kopje të vërtetuar në noter), 
- Për vendin e punës me numër rendor 1 licencë valide për përkëdhelës, 

8. Fletëparaqitjet së bashku me shtojcat të parashtrohen personalisht në IPKÇF “Kokiçinja” – fshati Tarinci ose përmes postës në adresën 
IPKÇF “Kokiçinja” – fshati Tarinci nr. 256, 2207 Karbinci.  
Shpallja është e hapur 5 ditë pune duke konsideruar nga dita e publikimit. 
Fletëparaqitjet e dorëzuara pas afatit, jo të plota dhe të parregulluara nuk do të jenë lëndë shqyrtimi nga ana e komisionit për realizim të 
procedurës për punësim. 
9. Procedura për përzgjedhje të kandidatëve të paraqitur përbëhet me kontrollimin e fletëparaqitjeve dhe besueshmërisë së të dhënave dhe 
dëshmive të parashtruara të bashkëngjitura me fletëparaqitjen. Mendimin deri te drejtori, për zgjedhjen e kandidatëve nga kjo shpallje do 
të japë Komisioni për përzgjedhje, ndërsa vendimin përfundimtar për zgjedhje do ta sjellë drejtori i IPKÇF “Kokiçinja” – fshati Tarinci 
brenda afatit të caktuar me ligj.  
 

Numër 04 - 138/2 
13.03.2018  
Karbinci  

 IPKÇF “Kokiçinja” – fshati Tarinci  
Drejtor  

Marina Stojanova  

KORIGJIM I SHPALLJES PUBLIKE 08/2018
AGJENCIA PËR ADMINISTRATË

Në kërkesë të Sekretariatit të Ligjeve, bëhet korrigjim i shpalljes
publike numër 08/2018 publikuar më 07.03.2018, ku për vendet
e punës numër

1.Bashkpunëtor për mbrojtje dhe sigurim, Njësia për mbrojtje
dhe sigurim, Sektori për sistem politik dhe resurse njerëzore
dhe zhvillim të qëndrueshëm

QËNDRON:

VËREJTJE: Sipas planit vjetor për punësim në institucionin
përkatës për vitin 2018 janë të parapara: Shqiptar(e) 1.

DUHET TË QËNDROJË:

VËREJTJE: Sipas planit vjetor për punësim në institucionin
përkatës për vitin 2018 janë të parapara: Turk(e) 1.

2.Bashkpunëtor i ri për mbrojtje dhe sigurim, Njësia për mbrojtje
dhe sigurim, Sektori për sistem politik dhe resurse njerëzore
dhe zhvillim të qëndrueshëm

QËNDRON:

VËREJTJE: Sipas planit vjetor për punësim në institucionin
përkatës për vitin 2018 janë të parapara: Turk(e) 1.

DUHET TË QËNDROJË:

VËREJTJE: Sipas planit vjetor për punësim në institucionin
përkatës për vitin 2018 janë të parapara: Shqiptar(e) 1.

Afati i aplikimit në shpalljen publike zgjatë 15 ditë, duke
llogaritur nga dita e publikimit të korrigjimit.

Evis HALILI 

Shkup, 13 mars - Në Strugë e Dibër,
disa fshatra në Manastir, Prilep..,
kanë filluar përgatitjet për shëni-
min e një prej datave më të rëndë-
sishme të kalendarit të festave et-
nokulturore të shqiptarëve, 14
marsi - Dita e Verës. Fëmijë dhe të
rinj dalin një ditë përpara për të
mbledhur lulet e para të dimrit -
luleborë, lastarë thane e dushku,
që do të shërbejnë për të festuar
me të gjitha nishanet festën e ndër-
rimit të stinëve dhe nderimit ndaj
tokës. Festë kjo që vazhdon të ruhet
në zona të caktuara, në qytete e pak
fshatra, një traditë që po e humb
gjithnjë e më shumë rëndësinë dhe
tiparet me të cilat karakterizohej
në çdo krahinë shqiptare. Madje
etnologët janë të mendimit se nëse
do të vazhdohet kështu, mund të
vijë edhe ajo kohë që pakkush do të
kujtohet për të. Si pjesë e identite-
tit kombëtar, etnokultura së ba-
shku me gjuhën duhet të ruhen
njëlloj, thotë studiuesi i folklorit
dhe etnologjisë, Izaim Murtezani,
punonjës shkencor në Institutin e
Folklorit. “Kohët e fundit nuk shë-
nohen sa duhet, një prej arsyeve

është se jetojmë në kohën e globa-
lizmit, kohë kjo që i rrënon ato kul-
turat e vogla, po ashtu ka ndikim
edhe kleri radikal që këto festime i
cilëson si të papranueshme për ka-
rakterin shumëhyjnor që kanë dhe
si të tilla bien ndesh me besimin
monoteist. Por në fakt shënimi i
këtyre datave është festim që ne i
bëjmë relikteve tona kulturore,
identitetit tonë shumështresor që
shtrihet që në periudha shumë të

lashta Duhen festuar sepse
përbëjnë një hallkë të rëndësish-
me të zhvillimit tonë kulturor. Nuk
bën aspak keq nëse e festojmë, nuk
bëhesh pagan, përkundrazi janë
pjesë e jona, e të qënurit shqiptar”,
thotë Murtezani. Instituti i Trashë-
gimisë Shpirtërore dhe Kulturore,
dy vjet më parë ishte pjesë e orga-
nizimeve me rastin e kësaj ditë në
Strugë dhe verifikimit të kësaj feste
dhe si pjesë e Regjistrit Nacional të

trashëgimisë. Studiues nga ky in-
stitucion pohojnë se në Maqedoni
kjo ditë është festë e kalendarit po-
pullor përveç disa qyteteve, shë-
nohet edhe nëpër zona më të thel-
la, ku banorët janë më të izoluar
dhe tradicionalistë, një prej tyre
është Karnavali Ilir që u zhvillua të
dielën në Bozovcë dhe është pjesë
e Ditës së Verës. Etnologu Rini Usei-
ni thotë se pavarësisht emërtesa-
ve festat e kalendarit popullor

duhen respektuar, të ruhen dhe të
kultivohen së bashku me të gjitha
ritet. “Dita e verës dhe festa të ngja-
shme, si ajo e Shëngjergjit janë të
rëndësishme dhe duhet të ruhen,
sepse tregojnë lidhjen me vendin
dhe hapësirën ku jeton dhe shër-
ben dhe autenticitetin si popull dhe
të vihen në dukje çdo vit në mënyrë
që të mos i largohemi traditës, të
respektohet modernia dhe të mos
anashkalohet tradicionalja duke e
shënuar pa ndonjë qëllim religjioz.
Në Strugë përveç se manifestohet,
është mirë se është shndërruar
edhe në një ditë argëtuese për fë-
mijë. Në esencë është një festë e
natyrës, e nderimit që i bëhet tokës
vegjetacionit.., e të tjera. Por nëse të
themi në Shqipëri kjo ditë është
shndërruar një festë kombëtare ne
jemi në një stad tjetër më pak të
zhvilluar ku ende nuk ka ndikuar
globalizimi”, thotë Useini. Festimet
më 14 mars nisin me zbukurimin e
shtëpive me lule dhe lastarë shkur-
resh, gatime tradicionale, si birjam,
byrekë me barishte, vendosja e ve-
roreve të thurura me penj të kuq e
të bardhë, ndezja e zjarreve, vizi-
tat e fëmijëve nëpër shtëpi, piknik
në natyrë e të tjera. 

DITA E VERËS 

Luleborë dhe verore, erdhi 14 marsi 

Publicitet

Fëmijë dhe të rinj
dalin një ditë
përpara për të
mbledhur lulet e
para të dimrit -
luleborë, lastarë
thane e dushku,
që do të shërbejnë
për të festuar me
të gjitha nishanet
festën e ndërrimit
të stinëve dhe
nderimit ndaj
tokës

Koha
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Policia zvicerane arrestoi 
127 kriminelë, në mesin e
tyre edhe nga Maqedonia 
Policia nga kantoni zviceran Cyrih, ndër-
mori aksion për  shkatërrimin e  krimit
dhe arrestoi 127 persona, në mesin e të
cilëve ka shtetas të Maqedonisë, Serbisë,
Kosovës, Gjeorgjisë, Francës, Kolumbisë,
Mongolisë, Polonisë, Rumanisë dhe Sirisë.
Policia ndërmori shumë kontrolle, ndërsa
në mesin e të burgosurve janë vjedhës të
dyshuar. Aksioni ka zgjatur nga tetori deri
në shkurt të këtij viti, ndërsa në kohën e
kësaj periudhe është rritur numri i patrul-
lave në kanton, si dhe kontrolli i veturave,
bëhet e ditur në kumtesën e policisë zvi-
cerane. Në bazë të kontrolleve janë burgo-
sur 24 persona të dyshuar për mashtrim,
nga të cilët 21 i janë dorëzuar prokurorisë
përkatëse. Gjithsej 55 persona janë arre-
stuar për shkak të shkeljes së ligjit për të
huaj ose ligjit për narkotikë, Gjithashtu,
janë ngritur 180 akuza dhe janë dhënë
shumë dënime.

Vetura e vjedhur në Zajas
gjendet në Vrapçisht
Të hënën rreth orës 15 e 30 minuta, në
fshatin Vrapçisht, pjesëtarë të Policisë nga
stacioni policor në Gallatë, kanë gjetur
veturën e tipit Opel Vektra, me targa të
Kërçovës, e cila ishte vjedhur nga një per-
son në Zajas i punësuar përkohësisht në
Zvicër. Krahas veturës, në vendngjarje
janë hasur edhe tre persona dhe gjatë
tentimit për të legjitimuar ata, njëri ka
ikur, kurse dy të tjerët, M.R 23 vjeçar dhe
Q.R po ashtu 23 vjeçar që të dy nga Sh-
qipëria janë arrestuar. Dy shtetasit e Sh-
qipërisë janë mbajtur në Stacionin Policor
në Gostivar, kurse policia punon në kapjen
e personit të tre që u arratis gjatë arresti-
mit.

I vjedhin veturës 
në mes të ditës 
56 vjeçari A.E nga fshati Tenovë të hënën
ka denoncuar se rreth orës 11 në rrugën
"Jane Sandanski" e ka lënë të parkuar ve-
turën Golf 2, me targa të Tetovës, por pa
e mbyllur, kurse çelësat i kanë lënë bren-
da në veturë. Në ndërkohë, një person i
panjohur e ka shfrytëzuar këtë pakuj-
desi, ka marrë veturën dhe është larguar
në drejtim të panjohur. Punohet në
gjetjen e veturës dhe personit që ka
vjedhur veturën.

Vjedhje në shitoren për
teknikë të bardhë
Të martën në orët e para të mëngjesit
persona të panjohur kanë kryer vjedhje
të rëndë në shitoren për teknikë të
bardhë “Neptun Maqedonia” prona e 43
vjeçarit A.P nga Shkupi që ndodhet në
rrugën "Boris Kidriç" në Tetovë. Pas që me
një copë të bekatonit e kanë thyer drita-
ren e derës hyrëse, nga shitorja kanë
marrë 6 telefona celularë dhe katër pake-
ta të telefonave dhe janë larguar. Ata
kanë përfituar kështu në mënyrë të ja-
shtëligjshme 240 mijë denarë, kurse
dëmi material është vlerësuar rreth 3000
denarë. (U.H)
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Urim HASIPI

Tetovë, 13 mars - Fillimi i krismave
të para në Malësinë e Tetovës
mobilizoi ushtrinë dhe policinë e
Maqedonisë. Ata menjëherë u
spostuan në shumë punkte poli-
core në Tetovë dhe rrethinë si-
domos në hyrje-daljet e qytetit
që u bënë edhe një tmerr i vër-
tetë për qytetarët në atë pe-
riudhë. Pikërisht në dalje të qyte-
tit të Tetovës për në Jazhincë, në
atë kohë ushtronte biznesin e tij
Remzi Aliu, një banor i lagjes
Drenoc. Por që kur u vendosën
forcat policore në punktin afër
stadiumit të qytetit dhe përreth
pronave të tij, ai u detyrua të
braktis këtë biznes duke i lënë
objektet në mëshirë të forcave
policore. Çdo herë kur vjen mar-
si, atij i rikthehen kujtimet kur i
është dashur që të lë në duart e
policisë dhe ushtrisë pronën e
tij, gjegjësisht barakat ku kishte
biznes të tij familjar dhe prej nga
siguronte kafshatën e gojës. “Fati
im i keq ishte që gjatë asaj pe-
riudhe, deri sa zhvillohej konflik-
ti, në objektet e mia afariste, në
mënyrë të dhunshme, pa pëlqi-
min tim, u futën forcat policore,

duke m’i demoluar objektet dhe
vjedhur tërë mallin, orëmatësin
e rrymës elektrike, orëmatësin e
ujësjellësit, inventarin, kompju-
terin, makinën e shkrimit dhe
gjithçka që kam patur brenda
objekteve”, kujton periudhë e
para 17 viteve Remzi Aliu, banor
i lagjes Drenoc të Tetovës. Pas
përfundimit të luftës, ai kërkon
dëmshpërblim nga shteti, por
gjyqi sjell vendim negative duke
mos mundur të konstatojë se
kush i ka shkaktuar dëmin, ush-
tria apo policia. Për Aliun, ky
konstatim ishte jo i logjikshëm
dhe i paargumentuar ngase
dihet se aty kanë qëndruar të dy
formacionet e uniformuara, kur-

se sipas tij, padia ka qenë ndaj
shtetit dhe jo ndaj njërës prej
këtyre dy institucioneve të sigu-
risë.

“Normal që pas përfundimit
të konfliktit, kërkova dëmshpër-
blim nga shteti, sepse shteti ma
bëri dëmin. Procedura gjyqësore
vazhdoi tetë vite me radhë dhe
në fund - me vendim të gjykatës,
humba gjyqin me një arsyetim
banal. Nga të gjitha argumentet
e ofruara në mënyrë zyrtare të
formuluara dhe të nënshkruara
nga ekspertë të kësaj lëmie, gjy-
qi nuk mund të konstatojë se
kush ka qëndruar në objektet e
mia afariste: ushtria apo forcat
policore”, thotë Aliu. Për dëmin

që pësoi Aliu thotë se askush
deri më tani nuk e ka vizituar 17
vite pas përfundimit të luftës.

“Prej atëherë e deri më tani,
asnjë nga të zgjedhurit e popul-
lit, qoftë pozitë apo opozitë, nuk
erdhi të ma qajë hallin për ka-
trahurën që përjetova. Për mua
viti 2001 ishte një vit i shpresave,
për një të ardhme më të mirë,
sepse si i diferencuar politik nga
ish-sistemi monist, natyrisht se
më erdhi mirë që filloi ky kon-
flikt, në mënyrë që edhe ne sh-
qiptarët në Maqedoni t’i gë-
zojmë të drejtat e barabarta,
ashtu siç i gëzojnë popujt dhe
nacionalitetet e ndryshme në
gjithë botën demokratike, por
në realitet nuk ndryshoi asgjë”,
shprehet i revoltuar ai. Pas luftës,
Aliu renovoi barakat ku kishte
biznesin e tij, dhe vazhdoi më
punë deri në vitin 2006, kur edhe
përfundimisht ato baraka u lar-
guan ngase nga ai vend sepse u
zgjerua rruga dhe u ndërtua
rrethrrotullimi tek stadiumi i qy-
tetit dhe njëherë e përgjithmonë
u shuan shpresat se ky banor i
Tetovës do të mund të marrë
dëmshpërblimin për dëmin që
pësoi 17 vite më parë.

Shkup, 13 mars - Ndalesa për lë-
vizje të automjeteve motorike
në Vodno tash për tash mbetet
në fuqi. Më tej do të komu-
nikojmë nëse dhe çfarë masash
do të ndërmerr më tej Qyteti i
Shkupit. Këtë të martën e kum-
toi kryetari i Qytetit të Shkupit
dhe kryetari i Bashkësisë së Një-
siteve të Vetëqeverisjes Lokale

(BNJVL), Petre Shilegov. Në
pyetjen e gazetarëve nëse do t'ia
japin përmendoren e Andon Ja-
nev-Qoseto, Komunës së Sopi-
shtes, Zaev tha se Qoseto është
pronë e Shoqatës për bashkim
shpirtëror të Setincëve, Popa-
dinëve dhe Krushoradëve nga
Follorina, ndërsa për të zhvil-
lohet edhe procedurë ligjore.

"Përmendorja është edhe
lëndë e procedurës gjyqësore
për shkak se Shoqata nuk e ka
paguar bustin. Nuk është pronë
e Qytetit që ta ndajë dhe as Sopi-
shte nuk ka të drejtë të kërkojë
nga Qyteti in Shkupit t'i jepet",
theksoi Shilegov në nënshkrimin
e Marrëveshjes mes Ministrisë
së Transportit dhe Lidhjeve dhe

BNJVL-së për bartjen e së drejtës
së shfrytëzimit të përhershëm,
menaxhimit dhe mirëmbajtjes
së sistemit informativ
www.gradezno-zemiste.mk.
Theksoi se analizohet gjendja
me përmendoret e projektit
"Shkupi 2014" dhe shtoi se të
gjitha përmendoret nuk janë
nën Qytetin e Shkupit.

Ndalesa për automjete në Vodno mbetet në fuqi
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

17 VITE NË KËRKIM TË DREJTËSISË

Pas luftës, Aliu renovoi
barakat ku kishte

biznesin e tij dhe vazhdoi
me punë deri në vitin

2006, kur edhe
përfundimisht baraka u

larguan ngase në atë
vend u zgjerua rruga dhe
u ndërtua rrethrrotullimi

tek stadiumi i qytetit.
Dhe, si për 2001-shin

ashtu sikurse për vendin,
Aliu asnjëherë nuk u

dëmshpërblye

I shkatërruan pronat,
shteti nuk e dëmshpërbleu
Koha
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Themelues: Arben Ratkoceri dhe Lirim Dullovi
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H
apja e një shkolle, mbyll një burg; do
parafrazoja gjeniun e letrave frenge
Viktor Hygo. Si atëherë edhe sot, për
të kuptuar çfarë shteti është, shihe

se çfarë arsimi ka. Shembulli i Finlandës këtë
e shpjegon më së miri. Një shtet i vogël, por
me sistem model të arsimit- krijoi një brend
global: “Nokia”. Po në Ballkan? Cili është bren-
di ynë? Çka krijuan ballkanasit në përgjithësi
dhe çka shqiptarët në veçanti?  Çka mund të
ofrojmë me vendet tona të fundit në tabelën
e PISA? Shumë diploma, e pak dije? Sasi- por
jo cilësi gradash arsimore? 

SI DERI TE SHOQËRIA 
E BAZUAR NË DIJE?

Nëse pas Luftës së Dytë Botërore, shqip-
tarët në Maqedoni nuk kishin as edhe një
fakultet, sot i kanë tri universitete. Atëherë sfi-
da e mësuesve të parë ishte ç’ rrënjosja e anal-
fabetizmit masiv. Sot, ndërkaq po përballemi
me analfabetizmin funksional, sepse në uni-
versitet vjen ai brum që ngjeshët në fillore
dhe të mesme. Me tri vite universitare, nuk
mund të korrigjohen nëntë vite të humbura
shkollore. Nëse, para shtatë dekadash duhej
prodhuar sa më shumë mësues për të hapur
sa më shumë shkolla shqipe; sot ndërkaq ar-
ritëm në pikën që të prodhojmë doktor e
magjistra të papunë: 38 nga të parët dhe 863
të fundit presin në byronë e punësimit. Jo pa
arsye top 500 universitetet botërore janë ato
që janë, sepse 90% e të diplomuarve të tyre,
punësohen një vit pas diplomimit.

Madje, edhe për një Bashkim Europian-
një nga tri tregjet më të pasura botërore dhe
vendndodhja e demokracive më të avancua-
ra liberale- arsimimi mbetet prioritet stra-
tegjik. “Knowledge based society”, nuk është
vetëm një spot propagandues i Brukselit, se-
pse miliardat euro të tatim-paguesve euro-
pian shpenzohen për programet arsimore:
“ERASMUS +” dhe “Horizon: 2020”. 

Shoqëria e bazuar në dije, është aq më e
nevojshme për periferinë e BE- këtu ku, qyte-
tarët po varfërohen e shtetarët po pasurohen.
Sot, në Maqedoni, 33,5 % e qytetarëve e kon-
siderojnë veten të varfër (sipas hulumtimit të
javës së kaluar nga “Finance think”). Shqipëria,
sipas Bankës Botërore llogaritet se “kushton”
153,6 miliardë dollarë, apo aq sa vetëm pasu-
ria e pronarit të “Amazonit”. Prandaj viteve të
fundit, ishin shpërngulur 330 mijë qytetarë të
saj. Ndërkaq, në Kosovë, gjatë pesë viteve të
fundit, vetëm për aplikim për viza shengeni,
qytetarët e saj kishin paguar 25 milionë EURO. 

Paradoksalisht, vendet e Ballkanit dhe
Moldavia, janë të fundit për nga ekonomia,
por të parat për nga ndotja e ambientit! Bo-
snja e Hercegovina mban vendin e parë për
nga vdekshmëria ekologjike dhe e dyta në
botë, (pas Koresë Veriore), kurse pas saj vijnë:
Shqipëria, Mali i Zi, Maqedonia dhe Serbia.
Organizata Botërore e Shëndetësisë thekson
se nga ndotja e ajrit, në Bosnje e Hercegovinë
vdesin dhjetë herë më shumë se në Gjermani!
Pra, flasim për Ballkanin e pa-industrializuar,
që nga feudalizmi kaloi direkt në komunizëm-
pa tranzituar nëpër industrializmin borgjez.
Vendet ballkanike edhepse subindustriale,
prodhojnë, më shumë helm se sa vendet e in-
dustrializuara! Mungesë inovacioni tekno-
logjik? Po, por kjo teknologji nuk mund të
krijohet pa dije; e as dija pa arsim cilësor.
Vetëm një model cilësor i arsimit, shpie drejt
një shoqërie të bazuar në dije.

NACIONALIZMI KORRUPTIV
Varfëria dhe paperspektiva në shtetet e

kapura, krijoi shoqëri me qytetarë të pakëna-
qur. Humbja e besimit në sistemin, shtyu qy-
tetarët në kërkimin e “shpëtimit” - duke ikur
nga realiteti i zymtë. Çdo i dyti i ri - siç tregojnë
anketat e fundit, do të ikte nga ky realitet de-
presiv, me largim nga vendi. Të tjerët e zë-
vendësojnë botën reale me botën hyjnore dhe
shkollat me xhamitë.  Prandaj, sot shumë të
rinj preferojnë ta dëgjojnë hoxhën- para ar-
simtarit, ndërkaq midis dy komuniteteve më
të mëdha në vend, vazhdon gara se kush do
ndërtoj më shumë kisha e xhamia; e jo më
shumë shkolla.

Jo pak të rinj lënë shkollat për ty zhytur në
realitetin e vrazhdë të rrugës.  Po bie autorite-
ti i mësuesit e po forcohet arroganca e nxënë-
sit. Prandaj edhe shkollat po na zbrazen dhe
burgjet po na mbushen. Shiringat i gjeni edhe
në oborret shkollore. Në ato oborre mund ta
shihni edhe imitimin e “bosave”- nga adole-
shentët. Ky është fatkeqësisht ideali i atyre- që
një ditë të bëhen “bosa”, sepse të tillë e kemi
shoqërinë: të sunduar nga bosat. Në çdo shtet
ka mafi, por në Ballkan, mafitë kanë shtete. Jo
rastësisht BE, nga viti 2016, shtetet ballkanike
filloj ti quante “shtete të kapura”.

Një tabllo e tillë e de-iluzionizimit me
gjendjen e shoqërisë, vetëm sa u ndihmoi
agjendave populiste. E kemi të freskët ende
mjeshtrin e qeverisjes populiste të 11 viteve të
kaluara. Duke manipuluar me pakënaqësinë
reale të qytetarëve, populizmi u ofronte atyre
kornizën ideale të shoqërisë. Pra, premtohej
një shoqëri virtuale, në vend të asaj reale. Sim-
bolet dhe sloganet populiste iu përshtatën
asaj - çka qytetarët donin të dëgjojnë. 

Ky populizëm ballkanik ka bazën ideo-
logjike në nacionalizmin korruptiv. Elitatat
shtetërore pasurohen, duke i shitur masave-
opiumin nacionalist. Në treg nxirren idetë e
mëdha  për: kombin, flamurin, emrin e shte-
tit dhe kufijtë. Por, ky “nacionalizëm”, më së
paku është ideologji. Aq më pak atdhetare;
por kryesisht një profesion pasurues, ku ma-
fio-kracia zëvendësoi demokracinë. Na kum-
bojnë ende sloganet: “emrin nuk e japim”.
Mirëpo, po këta autorë të parullave të tilla,
nuk i jepnin as llogaritë e tyre bankare në pa-
rajsat e huaja tatimore. Sa më shumë që zgja-
ste fiksimi i popullit me emrin, aq më shumë
zgjatej qeverisja dhe po aq shumoheshin llo-
garitë bankare jashtë shtetit. Me parulla të
mëdha patriotike, funksiononte perfekt mo-
deli i shtetit: me shtetarë të pasur dhe qytetar
të varfër. 

DEMOKRACIA POST- POPULISTE FILLON
NGA SHKOLLA

Gjatë çerek shekullit post- komunist, në
Ballkan nuk u ofrua alternativa liberale. Ky
nacionalizëm korruptiv nën petkun populist,
nuk mbylli asnjë çështje të hapur kombëtare,
vetëm se hapte kontot bankare të shtetarëve.
Bile populistët e këtushëm të vegjël, provuan
të imitojnë “babën e madh” të populizmit pu-
tinian si alternativë të BE-së. Jo rastësisht
vetëm qeveria e kaluar bashkë me atë të Ser-
bisë, ishin të vetmet, që nuk iu bashkuan sank-
sioneve ekonomike të BE-së ndaj Rusisë.

Ç është e vërteta populizmin putinist, pro-
vuan ta imitojnë madje edhe ca lider vendesh
anëtare të BE që para 15 viteve ishin anëtarë-
suar në Bashkimin Europian. Pamundësia e
kapjes së hapit me zhvillimin ekonomik- me

pjesën tjetër të BE-së- vegjetoi politikat po-
puliste në këto vende, disa nga të cilat, janë
ende nën gjysmën e mesatares së GDP në ni-
vel të Bashkimit Europian. Sipas Bankës Botë-
rore, fitimet e qytetarëve të këtyre vendeve  të
“Europës së re“,  viteve të fundit u ulën për 7%;
krahasuar me rritjen për 66% të qytetarëve të
“Europës së vjetër”. Kjo shpjegon se pse edhe
përkundër pamundësisë së populistëve për
të formuar qeveritë në dy shtyllat kryesore të
BE-së: në Francë e Gjermani; populistët euro-
skeptik sundojnë në Europën Qendrore dhe
Lindore. Nëse në Gjykatën Europiane të së
Drejtës, u inicua procedura kundër një shteti
anëtar të BE, për shkak të aprovimit të ligjit për
mbylljen e një universiteti, kjo flet më së miri
pse madje edhe në Europë, politikat populiste
nuk e duan aq shkollën. Sidomos jo arsimin
kritik që e çjerr maskën populiste. Prandaj:
demokracia post-populiste fillon nga shkolla.
Ne nuk kemi as naftë, as gaz natyror, e as dia-
mante. Nuk i kishte as Japonia e rrafshuar dhe
e de-sovranizuar pas Luftës së Dytë Botërore,
por sistemi i saj shkollor ishte baza e “bumit:
të saj teknologjik nga vitet e shtatëdhjeta të
shekullit të kaluar. 

Ballkani, ka shumë deficite, por nëse asgjë
tjetër, ka suficit të të rinjve. Kjo “armatë” rino-
re vetëm duhet kornizuar brenda një sistemi
të avancuar arsimor, për të qenë nesër bartës
i progresit. Nëse e humbim edhe rininë, kemi
humbur edhe asetin e vetëm të mbetur. Dija
është baza e një shoqërie të shëndoshë. Çdo
gjë fillon nga koka. Do bëhemi pjesë e botës së
civilizuar, vetëm atëherë kur shoqërinë do e
sundoj truri dhe jo muskujt.

(Autori është kolumnist 
i rregullt i gazetës KOHA)

KOHA PËR KARIKATURËN E DITËS

Shkolla dhe populizmi Nga 
Blerim REKA
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K
ëtë shkrim e filloj duke u
bazuar në një koncept të
thjeshtë ekonomik por që
vlerësoj se është esencial

në ndërtimin e Maqedonisë si një
shtet i cili do të ketë potencën e
mjaftueshme që të krijojë mirëqe-
nie për gjithë qytetarët pa marrë
parasysh dallimet e tyre në baza et-
nike, religjioze ose përkatësie tjetër.

Teoria ekonomike produktet i
ndanë në dy grupe kryesore: pro-
dukte komplementare (plotësue-
se) dhe produkte zëvendësuese
(substitute). Pa dashur të futem më
thellë në shpjegimin e koncepteve
ekonomike, vetë esenca e kësaj
ndarje të produkteve na jep të kup-
tojmë se edhe njerëzit rrjedhimi-
sht edhe kombet janë të ndryshëm
për të plotësuar njëri-tjetrin para
se të jenë konkurrentë. Konkurren-
ca është baza e ekonomisë së tre-
gut, një sistem që duam të ndër-
tojmë edhe ne për këto gati tre
dekada të  transformimit të siste-
mit ekonomik. Por, që të mund të
jemi konkurrentë me shtetet tjera
në kushte të një ekonomie globale,
që shpesh emërtohet edhe si “fsha-
ti global” për të treguar afërsitë dhe
komunikimin mes shteteve dhe
ekonomive botërore, duhet ndër-
tuar një sistem ekonomik që mbë-
shtetet mbi vlerat komplementare
mes kombeve të ndryshme me të
cilët ndajmë këtë shtet të përba-
shkët.

Shtetet,  gjegjësisht ekonomitë
evropiane edhe pse radhiten në me-
sin e ekonomive më të fuqishme
botërore janë duke ndërtuar një si-
stem të përbashkët ekonomik, i cili
do të ju japë një forcë të re për tu
përballur me ekonomi të fuqishme si
që janë SHBA, Kina, Rusia, India etj.
Fundja, një ndër karakteristikat dal-
luese të ekonomisë amerikane që i
jep asaj një përparësi konkurruese
përballë ekonomive tjera është edhe
diversiteti i shoqërisë së saj. 

Për tu kthyer në realitetin tonë,
është vërtetë e pakuptimtë që në
një shtet që po të ketë një regjistrim
të mirëfilltë ndoshta nuk arrin as
dy milionëshin e banorëve, të
kërkojmë ndarje të mëtutjeshme
duke i konkurrua njëri tjetrit në
gjithçka. E gjithë kjo në kushte kur
kombet e Maqedonisë ndajnë
shumë vlera të përbashkëta
njëherësh duke pasur edhe shumë
dallime mes tyre, këto dallime më
shumë jua shtojnë vlerën nëse të
njëjtat shfrytëzohen për të ndër-
tuar një sistem shoqëror ku çdo in-
divid, gjegjësisht grup etnik do ta
gjejë veten të vlefshëm. Në kohën
kur duhet të jemi të koncentruar që
të jemi më konkurrues me shtete
tjera ne i konkurrojmë vetvetes gati

në gjithçka. Kjo konkurrencë vjen
në shprehje veçanërisht në relacio-
net mes dy kombeve më të mëdha,
shqiptarëve dhe maqedonasve.
Këtu do të paraqes dy raste që i kanë
kushtuar Maqedonisë shumë
vetëm shkaku i kësaj mendësie të
mbrapshtë të ndërtimit të relacio-
neve mes kombeve të ndryshme në
shtet.

Rasti i parë ka të bëjë me tran-
sformimin e sistemit ekonomik,
nga sistemi i centralizuar bazuar në
konceptin e  pronës së përbashkët
drejt një sistemi ekonomik që ba-
zohet në ekonominë e tregut dhe
pronën private. Dhe kur jemi këtu,
kemi shembullin më eklatantë të
mendësisë së ndërtimit të shtetit,
gjegjësisht themeleve të tij e që
është konkurrenca mes kombeve
në gjithçka. Është botërisht e njohur
që shqiptarët edhe në kuadër të Ish-
Jugosllavisë vlerësoheshin si popull
me shpirt ndërmarrës dhe rrjedhi-
misht të vetmet biznese, gjegjësisht
iniciativa privati gjithandej në Ju-
gosllavi gati se në dominancë ishin
në pronësi të tyre. Me transformi-
min e sistemit ekonomik tanimë
drejtë një ekonomie të tregut ba-
zuar në pronën private, shqiptarët
ishin të gatshëm që këtë përvojë ta
shfrytëzojnë në drejtim të ndërti-
mit të një ekonomie të fuqishme
që do të krijojë mirëqenie për të
gjithë pa dallim. 

Pra, këtu kishim një potencial
të fuqishëm që disponohej nga sh-
qiptarët e që kërkonte një qasje kor-
rekte dhe bashkëpunuese nga pu-
shteti gati se tërësisht i dominuar
nga maqedonasit. Dhe, kur duhej
që pushtetarët maqedonas të
shohin interesat më të gjëra të shte-
tit dhe këto interesa ti nxjerrin në
planë të parë ata u treguan shpirtn-
gushtë dhe me një qasje jo shtet
ndërtuese.  

Duke shfrytëzuar e ekskluzivi-
tetin  në vendimmarrje për shumë
çështje të rëndësishme shtetërore
ndër ta ajo më e rëndësishmja
vlerësoj unë, të drejtën që të ven-
dosin se kush do të menaxhoj në të
ardhmen me pronën shoqërore të
krijuar për më shumë se pesë deka-
da, tanimë si pronë private, ata ven-
dosën që këtë pronë ta mbajnë për
vete duke eliminuar nga kjo garë të
gjithë kombet e tjera dhe veçanëri-
sht shqiptarët. Ideja ishte shumë e
thjeshtë dhe me motive të ulëta, të
krijojnë afaristët e tyre (maqedo-
nas) dhe mos i lejojmë shqiptarët
që duke dominuar ekonominë të ju
bëhen hisetarë edhe në çështje tje-
ra të rëndësishme shtetërore.  Ndo-
shta, do të ishte e pranueshme si
qasje nëse do të kishin pasur sukses
që të gjithë këtë pasuri kombëtarë

ta privatizonin dhe të vazhdonin që
gjithë këto kapacitete ekonomike
ti transformojnë në biznese të suk-
sesshme. Por duke e ditur që po
marrin diçka që nuk e meritojnë,
vetëm bazuar në faktin se janë në
pozitë që favorshme, të gjithë këta
afaristë duke shfrytëzuar lidhjet e
ngushta me pushtetin në emër të
një nacionalizmi të rrejshëm e
vodhën pa skrupull një pasuri të
ndërtuar me djersën e prindërve
tanë, pa dallim. Nga ana tjetër ata
as që e kishin idenë e menaxhimit
të këtyre kapacitete kapitale në ku-
shtet e reja të një sistemi ekonomik
që duhej ndërtuar e që mbështetej
në iniciativën e lirë dhe pronën pri-
vate. Si rezultat i një qasje të tillë
në momente edhe shoviniste, sot
gati tre dekada më vonë, ballafa-
qohemi me një situatë absurde. 

Me një qasje të tillë, ata nuk ar-
ritën që të ngrenë afaristë të suk-
sesshëm maqedonas duke ua falur
gjithë pasurinë shoqërore të krijuar
në të kaluarën dhe në anën tjetër
nuk arritën që të ndalojnë shqip-
tarët të ngrenë biznese të sukses-
shme në nivele shtetërore, rajonale
por edhe më gjerë. Gati se në çdo
qytet të Maqedonisë, veçanërisht
në pjesën veri-perëndimore të saj,
ballafaqohemi me këtë fenomen.
Në njërën anë kemi biznese të suk-
sesshme në pronësi të shqiptarëve
të ngritur nga “hiçi” dhe menjëherë
pranë tyre do ti shihni gërmadhat e
kapaciteteve në krijuara nga prindë-
rit tanë në kohën e Jugosllavisë e të
shkatërruara nga paaftësia e pro-
narëve të tyre maqedonas. 

Dhe si rezultat i kësaj kemi një
situatë të një konkurrence jolojale,
konkurrencë kjo lëre që nuk e ndih-
mon zhvillimin e mëtutjeshëm të
sistemit ekonomik, por edhe e pen-
gon atë. Kjo edhe nga shkaku se pu-
shtetarët maqedonas edhe më
tutje vazhdojnë me po të njëjtën
qasje karshi bizneseve duke i ndarë
në baza etnike e jo se cilët janë të
suksesshme e cilët të dështuar.
Duke i penguar bizneset e suksessh-
me vetëm se pronarët e tyre janë
shqiptarë dhe duke i përkrahur ata
të dështuarit vetëm se pronarët e
tyre janë maqedonas.  Rasti i dytë
ndërlidhet më qasjen e barabartë të
qytetarëve deri te administrata sh-
tetërore. Të ballafaquar me pa-
drejtësi permanente gati se në të
gjitha fushat, veçanërisht me një di-
skriminim të hapur nga administra-
torët shtetëror pothuajse në tërësi të
përkatësisë etnike maqedonase, sh-
qiptarët në vitin  2001 organizuan
një kryengritje të armatosur për të
fituar të drejtat e tyre. Dhe gati se e
gjithë sakrifica e 2001 në fund
degjeneroi me një marrëveshje  e

cila ju garantonte shqiptarëve përfa-
qësimin adekuat në administratën
shtetërore. Dhe përsëri kemi një si-
tuatë që mbështet në mendësinë e
zëvendësimit dhe jo në mendësinë
e plotësimit. Me fjalë tjera edhe një
herë vendosëm që ti konkurrojmë
njëri tjetrit edhe në një dimension
tjetër, atë të administratës shtetë-
rore, para se të ulemi e të merremi
vësh që të bashkëpunojmë. Tanimë
shqiptarët përmes tytës së pushkës
ju drejtuan maqedonasve dhe ju
kërkuan që edhe këta, pra shqip-
tarët duan të kenë administratorët e
tyre të punësuar në administratën
shtetërore. 

E gjithë çështja ndërlidhej me
qasjen e shqiptarëve deri te shërbi-
met që ofron administrata shtetëro-
re dhe kjo qasje të jetë pa diskrimi-
nim etnik. Një element i
rëndësishëm ishte përdorimi i
gjuhës shqipe në administratën sh-
tetërore, përdorim ky që do të ju
mundësonte qasje të barabartë
edhe atyre shqiptarëve që nuk e di-
nin gjuhë maqedonase. 

Dhe e gjithë situata mund të
zgjidhej përmes dy rrugëve. E para,
zyrtarizimi i plotë i gjuhës shqipe në
të gjitha nivelet e administratës sh-
tetërore dhe njëherësh edhe ndry-
shim rrënjësor të qasjes së admini-
stratorëve shtetërore karshi
qytetarëve duke i trajtuar si të bara-
bartë. Po të kishte një marrëveshje
që të gjithë administratorët që
punësoheshin në administratën sh-
tetërore të jenë të obliguar që të
njohin gjuhët e dy komuniteteve më
të mëdha, shqiptarëve dhe maqe-
donasve, vlerësoj se një dimension i
rëndësishëm i këtij problemi do të
ishte zgjidhur. Këtu nuk duhet har-
ruar që të gjithë qytetarët detyrimi-
sht të kenë mundësi të barabarta
punësimi në administratën shtetë-
rore, dhe kjo mos të jetë vetëm një
zgjidhje e imponuar me ligj por një
marrëveshje e dakorduar mes dy ko-
muniteteve shumicë.

Zgjidhja e dytë, ishte ajo që doli
si rezultat i Marrëveshjes së Ohrit,
kuota e përfaqësimit të drejtë dhe
adekuat e shqiptarëve në admini-
stratën shtetërore. Marrëveshje kjo
lëre se nuk e zgjodhi problemin, por
e thelloi edhe më shumë. Tanimë
shqiptarëve ju vështirësua edhe më
shumë qasja deri te shërbimet e ad-
ministratës shtetërore, kjo nga
shkaku i acarimit edhe më të madh
të marrëdhënieve ndëretnike si re-
zultat i së cilës administratorët ma-
qedonas qytetarëve shqiptarë ju
drejtoheshin me nënçmim se ta-
nimë ata nuk kishin obligim që të ju
shërbejnë sepse këta (shqiptarët) i
kishin administratorët e tyre.

Në anën tjetër, shqiptarët lëre

që nuk arritën gati se në asnjë insti-
tucion të administratës shtetërore
të plotësojnë kuotën e paraparë me
Marrëveshjen e Ohrit, por këtë
normë pushtetarët shqiptarë që
erdhën në pushtet si rezultat i këtij
konflikti të armatosur - e shfrytë-
zuan për punësim të militantëve
partiakë. Që absurdi të jetë edhe
më i madh, kemi situatë kur admi-
nistratorët shqiptarë marrin rrogë
shtetërore duke mos e ditur edhe
vendin e punës se ku janë të punë-
suar, në kohën kur shumica e insti-
tucioneve shtetërore nuk e kanë
plotësuar kuotën e paraparë me
Marrëveshjen e Ohrit. 

Nëse këtë zgjidhje e kombi-
nojmë me një zgjidhje gjysmake të
zyrtarizimit të gjuhës shqipe rezul-
tati është edhe më dëshpërues. Ta-
nimë, ballafaqohemi me absurde
të reja kur të gjithë palët të jenë sh-
qiptarë dhe zyrtarisht të jenë të
obliguar të komunikojnë në gjuhën
maqedonase (gjyqësori).  

Por, shqiptarët (pushtetarët e
tyre) tanimë kanë mundësi të
krekosen se edhe ata krijuan “ad-
ministratorët e tyre shqiptarë” në
administratën shtetërore ashtu si
maqedonasit i krijuan “afaristët e
tyre maqedonas” edhe pse edhe të
parët edhe të dytët nuk janë në
shërbim të rritjes së mirëqenies së
qytetarëve të këtij shteti të përba-
shkët.

Me situata të tilla ballafaqohe-
mi gati se në të gjitha fushat e jetës
shoqërore dhe lirisht këtu mund të
numërojmë me dhjetëra raste të
ngjashme me ato të përshkruara
më lartë në këtë tekst. Qëllimi i kë-
tij shkrimi nuk është që ti numë-
rojmë rastet e diskriminimit, raste
këto që pasuan me zgjidhje të ga-
buara të problemeve. 

Qëllimi është të tregojmë se
duhet të ndryshojmë qasjen karshi
shtetit dhe pronësisë mbi të. Kur do
ta kuptojmë se të gjithë jemi pro-
narë të barabartë të shtetit detyri-
misht do të ulemi që të merremi
vesh se kush çka do të bëjë bazuar
në atë se çka dinë më mirë të bëjë
edhe si individ, por edhe si përfa-
qësues i një grupi të caktuar. 

Në esencë ky është koncept i RI-
DEFINIMIT  të shtetit, koncept që
mundëson ndërtimin e një shteti
të përbashkët që do të krijojë mirë-
qenie për të gjithë. Të gjithë
zgjidhjet e deritanishme vetëm se
në vazhdimësi kanë rrënuar theme-
let e shtetit duke krijuar dy kombe
të cilët gjithnjë e më shumë janë
konkurrent të njëri tjetrit dhe
gjithnjë e më pakë kanë karakteri-
stika plotësues të njëri-tjetrit.

(Autori është kolumnist i rregullt 
i gazetës KOHA)

Konkurrenca përballë bashkëpunimit, 
si koncepte për ndërtimin e shtetit

Nga Bilall KASAMI



Delvina KËRLUKU

Prof. Shaqir Fetahu u lind më 25
Prill të vitit 1959, në fsh. Çegran - Go-
stivar. Gjatë mbarimit të shkollës fillo-
re, respektivisht në moshën 15 vjeça-
re arrin të kryejë edhe hifzin e Kur’anit
Famëlartë, nën udhëheqjen e imamit
të xhamisë “Loke” të fshatit Çegran,
rahmetli H. Hafiz Kebir ef Mahmudi.
Me të kryer shkollën fillore regji-
strohet në Shkollën e Mesme Islame
Medreseja “Alaudin” në Prishtinë, të
cilën me sukses e kryen në vitin 1980.
Po në të njëjtin vit vazhdon studimet
në Fakultetin e shkencave Islame në
Sarajevë të Bosnjës dhe Hercegovinës
të cilin poashtu me sukses e kryen në
vitin 1984. Pas kryerjes së Fakul-
tetit të shkencave islame në
Sarajevë punësohet në fsh. Çe-
gran si imam dhe mualim, dhe
në bazë të rezultateve të tre-

guara gjatë kësaj kohe, emërtohet si
ligjërues në SHMI “Medreseja Isa beu”
- në Shkup, ku si ligjërues punon plotë
10 vjet, kryesisht si ligjërues i lëndës
Apologjetika islame (Akaidii), lëndën
e Imamatit (Lënda e mënyrës së
kryerjes së detyrës së imamit), Lëndën
e Vaz-daves (Retorika islame) dhe Tef-
sirin (Komentimi i Kuranit). Në vitin
1994 emërtohet Drejtor i Sektorit për
shkencë e kulturë islame pranë BFI
në RM, pastaj plot katër vite kryen
edhe detyrën e Sektorit fetar - arsi-
mor, derisa në vitin 2001 zgjidhet
mufti i Muftinisë së Gostivarit, të cilën
detyrë me suksesin më të madh e
kryen edhe sot. Prej ditëve të para në
Medresenë e “Alaudin” në Prishtinë

fillon të merret me shkrime
duke i botuar ato në Ga-
zetën e Shoqatës së nxënë-
sve të medresesë me emrin
“Nur”. Ka botuar mbi 150 ar-

tikuj edhe në Gazetat si: “Dituria Isla-
me”, “Hëna e re”, “Flaka”, “Fakti”, “Ve-
pra”, “Drita islame”- Tiranë, “Lëvizja
islame”- Gostivar, etj.

Prej ditëve studentore, përveç
shkrimeve si autor, është marrë me
përkthime edhe atë ka qenë anëtarë
i grupit për përkthimin e veprës së
Rozhe Garodit me titull :“Islami kultu-
ra dhe socializmi”, të botuar në Sa-
rajevë, pastaj botoi veprën origjinale
me titull “Feja fenomen i vërtetë”, bo-
tuar nga BFI - në Shkup, “Akaid - I”, pa-
staj “Gjashtë kushtet e besimit”, që të
dyja këto libra janë botuar nga Ko-
muniteti mysliman në Tiranë, vitin e
kaluar nga shtypi doli edhe vepra e
fundit e tij, me titull “Islami - Porosi
hyjnore”, dhe tani është gati për botim
vepra e radhës “Drejtimi racionalist
në Islam - Mu’tezilijët”. Është inicia-
tori kryesor i hapjes së Paraleles së
shtrirë të vajzave në Gostivar, si dhe
për momentin Koordinator i saj, e ha-
pur në vitin shkollor 2008/ 2009 -
Degë e SHMI - “Medreseja Isa beu” -
Shkup Është pjesëmarrës i disa semi-
nareve, konferencave dhe simpoziu-
meve në vend dhe jashtë. Për aktivite-
tin e tij të bujshëm jetësor ka marrë
mirënjohje të ndryshme nga institu-
cione , shoqata dhe ente të sferave të
ndryshme, në veçanti duhet theksuar
Dekoratë “Myfti Vebi Dibra” që ndahet
nga Reisul Ulema Haxhi Sulejman ef
Rexhepi në nivel të BFI, në RM si dhe
Dekoratën e fundit qe ju nda nga Aka-

demia internacionale e shkencave so-
ciale në Florida na SHBA (Internacio-
nal Academi of Social Sciences (IASS),
USA. etj. Tashmë ka kryer provimet
postdiplomike në USHT, në Fakultetin
Filozofik -Dega e Historisë në Tetovë.
Është prind i tre fëmijëve.

KOHA: Z. Fetahu, bota e juaj e fë-
mijërisë lidhet me fshatin Çegran.
Cila ishte jeta e juaj në fshat?

FETAHU: Padyshim vendlindja
është vendi më i dashur i njeriut. Ash-
tu,edhe Çegrani, vendi ku kam lindur
dhe ku jam rritur paraqet vendin e
kujtimeve më të bukura të jetës sime.
Unë rrjedhë prej një familje patriarka-
le, me një edukim të traditës së fortë
fetare e kombëtare. Mbi të gjitha pri-
mare e kemi pasur të jemi në shër-
bim të besimit, kombit dhe vatanit.
Fëmijëria ime, mund të them se ka
qene e qetë dhe këndshme, sepse
edhe materialisht kemi qëndruar
mirë, bazuar në faktin se kemi qenë
familje të një kurbeti stabil, me profe-
sion të ëmbëltoristëve dhe afaristëve
të kohës. Ishte kohë e një fëmijërie të
gërshetuar me një jetë që zhvillohej
në mes lojërave fëmijërore, mësime-
ve shkollore dhe fetare, shoqërisë së
shkaqeve të bukura të kohës dhe
bukurive të gjelbërimit të fushës së
Pollogut që i jepte freskinë lumi Var-
dar mu aty përreth fshatit të bukur. Si
fëmijë, nën mbikëqyrjen e edukimit
fetarë dhe kombëtarë të familjes me

seriozitetin më të madh ju qasa mësi-
meve shkollore që ua bashkëngjitja
aktivitetet e lira në gara të ndryshme
lokale dhe republikane, ato në mani-
festime të ndryshme, etj.. Krahas
këtyre aktiviteteve kohën e lirë e sh-
frytëzoja në nxënien e mësimeve feta-
ro- islame dhe shumë herët mësova
leximin e Kur’anit Famë lartë, të cilin
edhe e memoriozova të tërin dhe
mora titullin “Hafidh i Kur’anit”. Ki-
sha fatin gjatë kësaj kohe të kem më-
sues të shkëlqyeshëm të kohës në
sferën e mësimeve të rregullta shkol-
lore, si dhe imamë shembullor në më-
simet fetare. Lirisht mund të them se
kam kaluar një fëmijëri të lumtur, me
gjithë presionet që vinin herë-herë
nga rrethanat e frymës së egër të si-
stemit komunist, të cilët i tejkaloja
me vështirësi, por i vetëdijshëm se
nga dhe pse vinin ato. Qysh në fëmijë-
ri hetoja se populli im është i diskrimi-
nuar qoftë në sferën fetare, poashtu
edhe në atë kombëtare. Kjo më nxite
edhe më tepër të jem i vyeshëm që
vërtetë nesër të jem në shërbim të po-
pullit tim.

KOHA: Edhe pse Gostivari me
Prishtinë sot kanë disa kilometra
rrugë, por atëbotë ju keni marrë
rrugën e gjatë për të ndjekur shkol-
lën e mesme në Medresenë “Alaud-
din”. Si ishte jeta rreth medresesë?

FETAHU: Ishte viti 1975 kur po
përgatitesha për të vendosur për
shkollimin e mesëm. Para meje ishin
dy opsione, të vazhdoja shkollimin e
mesëm në vendet arabe apo në Prish-
tinë në shkollën e Mesme “Allaudin”.
Mendoja në vete do shkojë në Prish-
tinë nga se kisha informata se arsi-
mimi islam kishte një frymë të
veçantë që në vete kombinonte
frymën fetare dhe kombëtare. Kisha
informata se bartës të mësimit islam
janë dy kolosët e Islamit të famshmit
dhe patriotët si Hasan ef Nahi dhe
Sherif ef Ahmeti, më vonë përkthye-
sit e parë të Kur’anit në gjuhën shqipe.
Vërtetë medreseja nuk kishte kushte
të medreseve tjera, por ishte e pasur
me një frymë të fuqishme të mësimit
islam dhe frymës së lartë reformato-
re me një të kuptuar burimor dhe mo-
dern të Islamit. Mësimdhënësit ishin
me përvojë të lartë dhe shkollim të
nivelit të lartë në Universitete të ndry-
shëm botërore. Mbizotëronte një am-
bient vëllazëror, të vendosur për idea-
le më të larta. Mësimdhënësit tonë
ishin të afërt me ne, ishin në çdo mo-
ment me nevojat dhe kërkesat tona.
Ideali i tyre ishte të jemi gjithmonë në
shërbim të ngritjes së vlerave dhe të
ndryshimeve drejt pozitives. Aty për
herë të parë u njoftuam me rrjedhat
e kohës për liri të trojeve shqiptare,
respektivisht të Kosovës. Hetohej
pakënaqësia e shqiptarëve dhe
ndjenja për një përgatitje të fuqish-
me, për t’i thënë mjaft robërisë. Ne
kryem Medresenë në vitin 1980, dhe
në vitin 1981 ndodhën edhe demon-
strata e para, si fillim i një nisme të
rrezikshme, por të ndritshme për Ko-
sovën dhe gjithë shqiptarët, që u vër-
tetua më vonë deri në Pavarësinë e
Kosovës. Kemi kujtime të jashtë-
zakonshme dhe të paharruara. Aktivi-
tete të shumta në suaza të Shoqatës
së nxënësve, kryetar i së cilës isha unë.

SHAQIR FETAHU, MYFTI I MYFTINISË SË GOSTIVARIT 

Tolerancën
ta ruajmë 
si dy sytë 
e ballit

Besimet në përgjithësi janë tolerante, sepse porositë fetare janë të Zotit. Keqinterpretimi i tyre sjell intolerance
në botë. Pra, kudo në botë besimet i ofrojnë njerëzit të jenë në shërbim të njëri-tjetrit. Sa i përket asaj shqiptare,
kam bindje se ajo vërtetë është unike në botë dhe model i respektimit të bindjeve të njëri-tjetrit. Këtë e kemi
amanet nga kokat e mëdha të rilindësve tanë dhe duhet ta ruajmë si dy sytë e ballit...
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Formuam Korrin e medresesë dhe
mbanim manifestime te ndryshme
në të gjithë Kosovën si dhe në
Sanxhak. Vizituam qytete të ndrysh-
me, njoftuam tradita dhe vlera të po-
pullit tonë. Fituam një guxim dhe kre-
nari të veçantë. Botuam për herë të
parë revistën e Shoqatës së nxënësve
me emrin “Ikre”. Aty filluam me boti-
min e shkrimeve të para. Formuan një
ekip të mirë të futbollit të vogël, lua-
nim bukur dhe fitonim në tërë Ko-
sovë, kështu prezantonim edhe Me-
dresenë tonë. Me të gjitha këto
aktivitete përhapnim idenë se Islami
mbi të gjitha është jetë dhe se në for-
mimin e ardhmërisë sonë pjesë
përbërëse duhet të jenë edhe vlerat
islame. Ishte një kënaqësi e vërtetë.
Ishim një gjeneratë shumë premtue-
se dhe kjo u vërtetua në të ardhmen.
Sot nga kjo gjeneratë që veprojnë fu-
qishëm si imamë, profesorë, drejtorë,
muftinjë, dekanë, shkencëtarë, kul-
turolog dhe organizatorë të fuqishëm
të gjithë në shërbim të Zotit dhe të
atdheut.. 

KOHA: Ku dallohet dhe cila është
e përbashkëta e medresesë “Isa Beu”
në Shkup me atë ku ju keni kryer
shkollën e mesme në medresenë
“Alauddin”?

FETAHU: Ta them të vërtetën që
të dyja veprojnë si dy motra mendje
mprehta, aktive, përparimtare dhe të
gatshme në çdo moment të jenë në
krye të detyrës. Kam bindje se i për-
shkon e njëjta frymë pa dallim vendi
dhe kohe. Sot kuadrat e tyre janë
bartës të jetës fetare në të gjitha trojet
shqiptare si dhe në Diasporë. Në mo-
mentet e emigrimit të popullit tonë
kuadrot e të dy medreseve janë në
mesin e tyre për të mos harruar vlerën
e besimit dhe kombit të tyre, për të
mbrojtur dinjitetin e tyre dhe për të
ngritur vetëdijen e tyre se vatani i tyre
është shqiptaria dhe se duhet të jenë
ngushtë të lidhur me të shpirtërisht
dhe fizikisht. Në momentet më të vë-
shtira të kombit në luftën e Kosovës,
në Preshevë dhe në Maqedoni, ata
ishin bashkë me subjektet tjera të
kombit, bartës të ngjarjeve të mëdha,
për ngritjen e kombit, të disa pjesë-
tarë aktiv të luftërave në trojet shqip-
tare, ku një numër ranë dëshmorë
duke e dhënë jetën e tyre për fe e
atdhe.

KOHA:Ju keni studiuar në Sa-
rajevë, në Fakultetin teologjik të stu-
dimeve islame. Çfarë ju dha ky vend,
përpos dijes?

FETAHU: Me të kryer Shkollën e
Mesme islame “Alaudin” vazhdova
studimet në Fakultetin teologjik isla-
mik në Sarajevë të Bosnje dhe Her-
cegovinës. Ishte një ambient i ri në
këtë qytet ku gërshetoheshin kultura
të popujve të ndryshëm. Plot katër
vite pata fatin të jem nën ndikimin e
ideve të dy mendimtarëve të nivelit
botëror Prof. Husein Gjozo dhe Prof.
Dr. Ahmed Smajloviq. Në mënyrë të
veçantë iu përkushtova Apologjetikës
Islame dhe Filozofisë së përgjithsh-

me dhe asaj islame duke mos ana-
shkaluar edhe sferat tjera të dijes. Në
Sarajevë nisëm iniciativën për hapjen
e një xhamie me ligjërim në gjuhën
shqipe, kërkuam dy faqe në gjuhën
shqipe nga Gazeta “Preporod” Organ
i Kryesisë së Bashkësisë Islame të B
dhe H. U botua vepra e Rozhe Garodi
me titul “Islami, kultura dhe socializ-
mi” të cilën e përkthyem në gjuhën
shqipe. Përveç tjerash u ballafaquam
me lëvizjet boshnjake për barazi na-
cionale në krye me politikologun dhe
filozofin e mirënjohur Allija Izetbe-
goviq dhe të tjerë. E gjithë kjo ishte
një përvojë dhe përgatitje e mirëfilltë
për të vazhduar jetën në shërbim të
kultivimit të vlerave islame. 

KOHA: Si profesor, çfarë mund të
na thoni sa janë të përkushtuar
nxënësit në arsim dhe a ka shpresë
te brezi i ri në mbrojtjen e fesë dhe
avancimin e vendit tonë?

FETAHU: Arsimi është vlerë e
shenjtë dhe shtylla kyçe e zhvillimit
njerëzor. Së pari duhet biseduar rreth
kontributit dhe përgjegjësisë së or-
ganeve kompetente për një arsim të
mirëfilltë. I gjithë potenciali material
dhe intelektual duhet të vendoset në
shërbim të këtij procesi. Megjithatë,
unë jam optimist dhe kam besim tek
gjeneratat e reja. Një pjesë e tyre me
përkushtimin më të madh i jepen ar-
simit dhe unë mendoj në kohën e
dijes dhe shkencës edhe më fuqi-
shëm do të jenë bartës të vlerave feta-
re dhe atdhetare. 

KOHA: Z. Fetahu, ju tashmë jeni
kryetar i Myftinisë së Gostivarit. Cili
është kontributi juaj për avancimin
e jetës fetare në Gostivar?

FETAHU: Plot 16 vjet kryej
detyrën e Myftiut të Myftinisë së BFI -
Gostivarit. Prej momentit të parë iu

qasa këtij funksioni me seriozitetin
më të madh. Filluam punën me pro-
gram mirë të përgatitur dhe me stra-
tegji afatgjate. Së pari ngritëm nivelin
e anëtarësisë me qëllim të stabilizimit
të standardit të nëpunësit fetar - ima-
mit që është kusht për një veprimta-
ri të mirëfilltë të tij, ngritëm selinë e re
për kushte bashkëkohore. Brenda
katër vitesh arritëm të kthejmë
pronën - vakëfin e nacionalizuar nga
shteti monist, me çka siguruam mje-
tet materiale për një punë më të
madhe, nisëm iniciativën për hapjen
e Shkollës së Mesme Islame “Medre-
seja Isa Beu” - Paralelja e vajzave në
Gostivar, e cila ide u realizua në vitin
2008, dhe pas kësaj morëm inicia-
tivën për ndërtimin e godinës së re të
Medresesë në Gostivar dhe në vitin
2017 u bë hapja solemne dhe u fut në
funksion. Zhvilluam jetën fetare me
manifestime, debate shkencore, tri-
buna fetare, seminare, konferenca,

etj., duke krijuar një ambient fetar-
shkencor që tubonte të gjithë shtresat
intelektuale dhe më gjerë të popullit
tonë, duke ngritur nivelin e të kup-
tuarit e fesë, kontribuuam shumë në
sferën humanitare duke iu solidari-
zuar me raste të vështira të popullit
tonë, etj. etj. Pas gjithë kësaj, sot vër-
tetë kemi një Muftini mirë e mobili-
zuar dhe e organizuar që mund të jetë
model e një veprimtarie të mirëfilltë
bashkëkohore. E gjithë kjo është bërë
falë të Madhit Zot, përkrahjes pa re-
zervë të Reisul Ulema Haxhi Sulej-
man ef. Rexhepit dhe të gjitha orga-
neve të BFI e RM si dhe unitetit të
pashoq të nëpunësve fetarë të Mufti-
nisë sonë.

KOHA: Feja është natyrshmëri e
lindur tek vet individi, tek njeriu si
krijesë më e përsosur mbi sipërfa-
qen e tokës. Si është gjendja e ko-
muniteteve fetare, veçmas në Gosti-
var?

FETAHU: Shikuar nga prizma e
organizimit të jetës fetare islame, me
bindje të plotë them se ai është në
një nivel të lartë dhe se me suksesin
më të madh ju përgjigjet nevojave
dhe kërkesave të kohës dhe vendit.
Kam bindje se edhe komunitetet tje-
ra tentojnë ngritjen e tyre dhe rolin sa
më të madh në jetë. Komuniteti orto-
doks shqiptar është në fillet e tij dhe
herët është të bisedohet për rezulta-
tet e tij. Veprimtaria e tij shumë varet
edhe nga rrjedhat politike në këtë
shoqëri me një gjendje të ndërlikuar.
Sido që të jetë, është mirë që të gjitha
vlerat fetare të kultivohen në vijën in-
stitucionale, me qëllim që të mos nge-
lin në mëshirë dhe jo mëshirë të indi-
vidëve që mund t’i përdorin për
qëllime individuale dhe destruktive.

KOHA: Me siguri keni pasur dhe
keni takime dhe konferenca të për-
bashkëta me komunitetet tjera dhe
vlen të theksohet se në këtë nënqiell
mund të jetojnë dhe të frymojnë lir-
shëm edhe pjesëtarë të besimeve
tjera, në veçanti edhe shqiptarët or-
todoksë. Sa ky komunitet i gëzon të
drejtat e tyre në Gostivar dhe më

gjerë?
FETAHU: Padyshim toleranca fe-

tare është njëra ndër parimet kryeso-
re të Islamit. Islami jo që toleron, por
e garanton lirinë e të shprehurit të
bindjes fetare. Këtë e kemi diskutuar
në të gjitha takimet dhe konferencat
me faktorë të ndryshëm po edhe ato
fetar. Në Gostivar asnjëherë nuk kemi
patur momente konfliktuoze në fu-
shën e ndjenjave fetare. Sa i përket
Komunitetit Ortodoks shqiptar, men-
doj se bartësit e këtij organizimi janë
në fillim e sipër dhe ende nuk shoh
ndonjë program apo platformë të or-
ganizimit për të dhënë ndonjë men-
dim. Si çdo besim edhe ky komunitet
mund të veproj pa ndonjë problem
me qëllim që të jep kontributin e tij
kultivimin e marrëdhënieve të mira
në të gjitha sferat.

KOHA: Z. Fetahu, mund të na tre-
goni një shembull të një lidhje të vet-
me të politikës dhe fesë, në Maqe-
doni, sa këto të dyja mund të jetojnë
pa ndikimin e njëra-tjetrës?

FETAHU: Feja dhe politika ekzi-
stojnë prej njeriut të parë dhe ato i
gjejmë gjatë tërë historisë njerëzore.

Që të dyja kanë qenë dhe janë pro-
blem që sot merren shkenca të
ndryshme. Nuk mund të
mohohet ndikimi i politikës në fe

dhe anasjelltas dhe në të shumtën
e rasteve - edhe janë keqpërdorë.

Por unë mendoj se është e patjetër-
sueshme një lidhje në mes tyre duke
respektuar natyrën e njëra-tjetrës.
Është e domosdoshme që feja të jetë
përcjellëse e rrjedhave politike, në

veçanti sot në kohën e një demokra-
cie të brishtë me karakteristika de-
struktive, me qëllim që feja me vlerat

e saja të shenjta duhet të japë kontri-
butin e saj, duke e humanizuar, mora-
lizuar, pastruar nga elementet
shkatërruese të saj si: amoraliteti, kor-
rupsioni, vjedhja, lufta, interesat
vetjake, dhe shumë vese të shëmtuar
që po e deformojnë politikën. Poli-
tika në esencë është vlerë e lartë që ka
për qëllim të organizojë jetën shoqë-
rore me qëllim të zhvillimit të mirëfil-
ltë të saj që njeriu dhe familja të gjejë
lumturinë dhe kënaqësinë e saj në fa-
milje dhe shoqëri. Fundja, Islami e ka
këtë detyrë të ndryshojë çdo një seg-
ment të jetës drejt pozitives. Do isha
kategorik kundër keqpërdorimit të
njërës apo tjetrës për interesa de-
struktive, që aspak nuk ka të bëjë as
feja, e as politika e mirëfilltë.

KOHA: A ka ndonjë dallim trinia
fetare shqiptare me atë të shteteve
arabe?

FETAHU: Besimet në përgjithësi
janë tolerante, sepse porositë fetare
janë të Zotit. Keqinterpretimi i tyre
sjell intolerance në botë. Pra, kudo në
botë besimet i ofrojnë njerëzit të jenë
në shërbim të njëri-tjetrit. Sa i përket
asaj shqiptare, kam bindje se ajo vër-
tetë është unike në botë dhe model i
respektimit të bindjeve të njëri-tje-
trit. Këtë e kemi amanet nga kokat e
mëdha të rilindësve tanë dhe duhet ta
ruajmë si dy sytë e ballit.

KOHA: Si e balanconi kohën, pra
sa i përkushtoheni familjes dhe
punës?

FETAHU: Të dyja segmentet janë
shumë të rëndësishme në jetën time.
Të dyjave ju kushtojë maksimumin e
angazhimit tim, sepse të dyja janë
ngushtë të lidhura njëra me tjetrën.
Krejt jetën time ia kam përkushtuar
familjes dhe punës. M’u për këtë sot
kam një familje mirë të shkolluar, të
profesionalizuar dhe edukuar dhe me
vetëdije të lartë mbi jetën dhe
rrjedhën e saj. Në të njëjtën kohë
edhe punën për kultivimin e vlerave
islame e konsiderojë, së pari si mision
të shenjtë që më obligon të jem në
shërbim të tij, e pastaj si profesion.
Vetëm kështu do të jem në shërbim të
Zotit dhe njeriut. 
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Një raport i kohëve të fundit nga
Dhoma e Lordëve në Britani eviden-
ton se Bashkimi Europian ka
zgjedhur "stabilitetin mbi vlerat de-
mokratike" në Ballkanin Perëndi-
mor dhe shpreh "shqetësim serioz
se arritjet e bëra drejt qeverisjes së
mirë dhe sundimit të ligjit janë në
rrezik të humbasin teksa vendet e
rajonit rrezikojnë të kthehen në një
udhëheqje autoritare", shkruan Fo-
reign Policy duke shtuar se autorët
e raportit e kanë një pikësynim:
shumica e qeverive post-Jugosllave
janë bërë më tepër "stabilizuese"
sesa demokratike - dhe askund se
sa në Serbi kjo dinamikë nuk është
më e dukshme.

Teksa shpjegon se si Vuçiç ngji-
ti shkallët e karrierës pasi partia e tij
mori pushtetin në 2012-ën, duke ka-
luar nga ministër i Mbrojtës, krye-
ministër, e tashmë president, nuk
anashkalon periudhën kur ai shër-
bente si ministër e Informacionit në
Qeverinë e Milosheviçit në ditët e
fundit të luftës në Jugosllavi, një rol
që përfshinte gjobitjen e mediave
që kritikonin regjimin, si edhe largi-
min e rrjeteve televizive jomiqëso-
re. Foreign Policy shkruan se vetëm
një pjesë e vogël e mediave pu-
blikojnë akuzat për korrupsion dhe
kërcënimet e votuesve. Sipas ame-
rikanes Foreign Policy, në 6 vitet e
fundit Vuçiç ka vendosur në Serbi
atë që mund të përshkruhet më së
miri si një autokraci e butë.

Në sipërfaqe, Serbia vijon të
mbetet një shoqëri demokratike
me zgjedhje të ndershme dhe opo-
zitë, ku zërat kundër janë në
gjendje të kritikojnë partinë në pu-
shtet pa frikën e zhdukjes gjatë
natës. Por kontrolli i Vuçiçit mbi
qendrat e pushtetit të Serbisë është

aq i plotë dhe procesi demokratik
është kaq i shtrembër në favor të tij
sa kundërshtitë nuk përbëjnë kërcë-
nim për sundimin e tij, shkruan Fo-
reign Policy, duke theksuar se
kundërshtarët politikë janë të lirë
të garojnë kundër tij, por ata kanë
shumë pak mundësi që të
dëgjohen. Institucionet janë kaq të
kontrolluara nga aleatët e Vuçiçit
se nuk ka asgjë për ta ndaluar atë
nga përmbysja e normave demok-
ratike, thuhet në raportimin e Fo-
reign Policy. E sipas saj kjo është më
e dukshme te media, ku Vuçiç ka
arritur ta "mbysë" duke marrë kon-
trollin e burimit kryesor të të ardhu-
rave: reklamat. Siç raporton FP shu-
mica e agjencive reklamuese në
Serbisë janë në pronësi të disa
manjatëve të mediave besnike ndaj

Vuçiçit, i cili, në vend që të bazojë
buxhetet e publicitetit në faktorët e
tregut, blejnë hapësirë reklamash
nga stacionet televizive dhe gazetat
që i japin presidentit mbulim të fa-
vorshëm. E mediat që i dalin
kundër, e gjejnë veten me llogaritë
bankare të ngrira nga autoritet tek-
sa hetohen për parregullsi në finan-
ca. Foreign Policy jep rastin e ga-
zetës Danas, e cila ka ulur numrin e
faqeve nga 32 në 24 për shkak të rë-
nies së ndjeshme të reklamuesve,
pavarësisht se ofron edhe hapësirën
më të lirë në treg.Në një intervistë
me Radio Evropa e Lirë në tetor
2017, presidenti i Federatës Evropia-
ne të Gazetarëve, Mogens Blicher
Bjerregard, veçoi Serbinë si komb
me shkeljet më të rënda të lirisë së
mediave në Ballkan. Megjithatë,
zyrtarët e BE-ë, si Johannes Hahn,
komisioneri evropian për politikën
evropiane dhe zgjerimin e fqinjësi-
së, kanë qenë më se të lumtur të
shohin mënyrën tjetër ashtu siç
Vuçiç përçmon "vlerat evropiane".
Kancelari i ri i Austrisë, Sebastian
Kurz, dikur e përshkroi atë si "një
spirancë të stabilitetit", ndërsa kan-
celarja gjermane Angela Merkel
kohët e fundit i tha Vuçiç se "jemi të
impresionuar nga fakti se sa i suk-
sesshëm është Serbia në rrugën e
saj për t’u reformuar". Heshtja e tyre

lidhur me sjelljen e tij antidemokra-
tike është shurdhuese. Duke qenë
se Serbia nuk është në BE, vijon FP,
kjo e fundit mund të shkëputet
lehtë nga veprimet e Vuçiç, por pa-
varësisht se ai mund të jetë një për-
faqësues i dobët për projektin evro-
pian, Presidenti serb është një
person i besueshëm që i lejon Bruk-
selit të lëvizë më pranë qëllimeve
gjeostrategjike në Ballkan. Pasi
Vuçiç ofron stabilitet në një rajon
të paqëndrueshëm dhe ka mbikë-
qyrur me sukses një sërë masash
shtrënguese të Fondit Monetar
Ndërkombëtar për të reduktuar
borxhin e Serbisë dhe deficitin
buxhetor duke ulur pagat dhe pen-
sionet në sektorin publik, të cilat
janë pjesë e një ristrukturimi më të
gjerë të ekonomisë serbe që synon
përmbushjen e kritereve të zgjeri-
mit të BE. Jashtë kësaj analize nuk
mund të mbetej marrëdhënia e Ser-
bisë me Kosovën, për të cilën FP
thotë se normalizimi i marrëdhë-
nieve mes tyre, çka do të thoshte
përgatitjen e një terreni për njohjen
e Pavarësisë, duket se është priorite-
ti i BE. Në shkrimin e Foreign Policy,
evidentohen politikat pro-ruse të
Vuçiç duke kundërshtuar mbësh-
tetjen e sanksioneve të vendosura
nga BE kundër Kremlinit, duke pre-
feruar që të luaj në të dyja kahet.

Sistemi kosovar i drejtësisë nuk është i përqendruar
për të luftuar korrupsionin e nivelit të lartë dhe kri-
mit të organizuar. Ky konstatim ka dalë nga rapor-
ti vlerësues i tre ekspertëve të angazhuar nga Ba-
shkimi Evropian në shtator të vitit të kaluar, për të
vlerësuar kapacitetin e Kosovës në luftën kundër
këtyre dy dukurive. Raporti, një kopje të së cilit e po-
sedon “Koha Ditore”, u është dorëzuar para disa
ditësh eprorëve të institucioneve të drejtësisë në Ko-
sovë, duke përfshirë edhe Ministrinë e Integrimeve.
Ky dokument konsiderohet i brendshëm dhe nuk
është i qasshëm për publikun. Vërejtjet e ekspertë-

ve janë përqendruar në mungesën e harmonizi-
mit të ligjeve me ato të BE-së, me sfidat në proce-
durën hetimore e gjyqësore, me mungesën e pro-
fesionalizimit të prokurorëve e gjyqtarëve,
mungesën e kapaciteteve e deri te mungesa e pa-
varësisë së këtij sistemi si tërësi. Ekspertët Maurizio
Varanese, Theo Byl dhe Camelia Bogdan vlerësi-
min e kanë bërë përmes analizës së rasteve që janë
trajtuar gjatë fazës së hetimit, përndjekjes dhe
gjykimit, deri në aktvendimin e plotfuqishëm. Po
ashtu janë zhvilluar edhe disa takime me krerët e
institucioneve të sistemit të drejtësisë.

Mishi i
vjetër 
12 vjet u
eksportua
nga Belgjika 
në Kosovë
Mishi që ishte eksportuar nga
thertorja belge “Veviba” në
Kosovë ndonjëherë ka qenë i
vjetër 12 vjet, raportoi sot
“Het Laatste Nieuws”. Sipas
gazetës belge, dokumentet e
gjykatës tregojnë se një ka-
mion me mish nga “Veviba”
në Bastogne ka arritur në Ko-
sovë më 19 shtator, 2016. Shu-
mica e etiketave ishin shqyer,
por nga ato që ende ishin të
dukshme, u pa se mishi ishte
nga viti 2004. Po ashtu u zbu-
lua se një pjesë e mishit vinte
nga thertoret “Izegem” dhe
“Harelbeke” dhe se ishte ri-
paketuar në pako me etiketën
e “Veviba”-s. Në po të njëjtin
muaj, Agjencia Federale bel-
ge për Siguri në Ushqim (AF-
SCA) ishte kontaktuar dhe u
informua për zbulimin e
shërbimeve kosovare gjatë
një inspektimi ushqimor. Ga-
zeta ka kontaktuar një profe-
sor në Universitetin e Ghentit,
Bruno De Meulenaer, i cili tha
se mishi i ngrirë për 12 vjet
nuk do të thotë automatiki-
sht se është i rrezikshëm për
ushqim, së paku “nëse zinxhi-
ri i ftohjes nuk është ndër-
prerë dhe mishi ka mbetur i
magazinuar në minus 18
gradë”.

Kosova dështoi në luftën kundër korrupsionit

Si u bë Vuçiçi autokrati 
i preferuar i Europës
Bazuar në një raport të fundit të Dhomës së Lordëve në Britani se BE ka
zgjedhur stabilitetin mbi vlerat demokratike në Ballkanin Perëndimor,
Foreign Policy ka publikuar edhe një analizë për Presidentin serb,
Aleksandar Vuçiç, duke vënë në dukje se gjithnjë e më tepër po krijon një
pushtet autokrat

Kancelari i ri i Austrisë, Sebastian
Kurz, dikur e përshkroi atë si "një
spirancë të stabilitetit", ndërsa
kancelarja gjermane Angela
Merkel kohët e fundit i tha Vuçiç
se "jemi të impresionuar nga
fakti se sa i suksesshëm është
Serbia në rrugën e saj për t’u
reformuar". Heshtja e tyre lidhur
me sjelljen e tij antidemokratike
është shurdhuese



2017-ta vit 
i frikshëm, 
910 fëmijë të
vrarë në Siri
2017-a ishte viti më i keq për fë-
mijët sirianë, me 910 prej tyre që
janë vrarë në një konflikt që nuk po
kursen askënd. Sipas një raporti të
UNICEF vrasjet mes të miturve u
rritën me 50 për qind vitin e kaluar
ndërsa numri i ushtareve fëmijëve
është trefishuar që prej 2015-s. Të
dhënat hedhin poshtë pretendi-
met se lufta, e cila ka hyrë në vitin e
8 të saj, po e humbet vrullin. Ata
më të rrezikuarit përballen me
kërcënimin në rritje për t’u gjym-
tuar rëndë nga luftimet, ose për të
pësuar dëme të pakthyeshme
psikologjike nga abuzime të tilla si,
puna apo martesat e detyruara,
mungesa e ushqimeve dhe aksesi
minimal ndaj shëndetësisë apo
edukimit. “Këto lënë shenja të thel-
la tek fëmijët, shenja që nuk do të
fshihen kurrë”, komentoi Geert
Cappelaere, drejtor i UNICEF për
Lindjen e Mesme dhe Afrikën Ve-
riore. Më shumë se 13 milionë
njerëz brenda Sirisë kanë nevojë
për mbështetje humanitare e më
shumë se gjysma e tyre janë fë-
mijë. Nga 6.1 milionë e personave
të shpërngulur brenda vendit, po
ashtu gjysma janë të mitur. Sipas të
dhënave të vitit të fundit një mesa-
tare prej 6550 personash janë
shpërngulur çdo ditë në Siri. Gjatë
muajve të parë të 2018-s ka pasur
përshkallëzim të ndjeshëm të
dhunës në Idlib, Guten lindore dhe
ne Afrin.
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Si shumë grekë të tjerë edhe
Nikos Varthimiadis falimentoi.
Borxhet e mëdha ia shkatërruan
vitin e kaluar furrën e bukës dhe e
detyruan këtë mesoburrë, baba të
tre fëmijëve të regjistrohet në
radhët e të papunëve, një numër
që në Greqi është më i madhi mes
28 vendeve të Bashkimit Evropian.
Muajt në vijim pasuan herë me
punë e herë pa punë. Por kërkimi i
një pune të përhershme në Gre-
qinë e mbytur nga kriza më e
madhe financiare, që mund të
ketë goditur ndonjë vend të Ba-
shkimit Evropian, ishte e kotë. Kë-

shtu i joshur nga një shok, po ash-
tu i papunë, si dhe reklama e
shkëlqyer që premtonte të ardhu-
ra deri 1.300 euro në muaj, Varthi-
miadisi firmosi kontratën me një
agjenci greke që rekrutonte punë-
torë lokalë për një fabrikë japone-
ze në Republikën Çeke. Kushtet e
punës në fabrikën që ndodhet në
Kadan, rreth 90 km në verilindje të
Pragës, dukeshin shumë të mira,
por konfiguracioni i kontratës ish-
te mashtrim.

"Sa shkuam atje", tregon
Varthimiadis, "përfaqësuesit e
shërbimit të rekrutimit na vunë
përpara një kontratë, në të cilën
shkruheshin gjëra krejt të tjera:

rroga mujore ishte 540 euro, pa
pagesë për orët jashtë orarit ose
përfitime të tjera që na ishin
premtuar". Ish-bukëpjekësi dhe
shoku i tij refuzuan të firmosnin
dhe u kthyen menjëherë në Greqi.
Por të tjerët, pjesa më e madhe të
rinj që po konfrontohen me pa-
punësinë 50 për qind të lartë në
vend, qëndruan. 

"Që në minutën kur hipëm në
autobusin e rrënuar për të bërë
udhëtimin 40 orë deri në Kadan, u
duk qartë se kishim të bënim me
një mashtrim", i tregon Deutsche
Welles Christina Neri. "Por kur
është i dëshpëruar njeriu ka ten-
dencën të mos shikojë shumë gjë-

ra". Rreth 55 mijë agjenci në gjithë
Evropën rekrutojnë çdo vit qindra
mijëra punëtorë për punë krahu
dhe punë në sektorin e shërbimit.
Agjencitë u mundësojnë
punëdhënësve të marrin punëtorë
më fleksibël për të kursyer kostot
gjigande të punës.

Më shumë se 427.000 grekë
janë larguar nga Greqia për të
kërkuar punë jashtë vendit, që kur
ekonomia pësoi kolaps në vitin
2009. Truri i vendit po largohet,
shkruan Banka Greke. Niveli i emi-
grimit e rendit Greqinë në vendin
e tretë pas Qipros dhe Spanjës, sa
u përket shifrave të të rinjve që lar-
gohen nga vend.

Organizata Amnesty Interna-
tional ka thënë se forcat e armato-
sura të Mianmarit në vendet e
fshatrave të shkatërruara të mu-
slimanëve në Arakan kanë ndër-
tuar vendbanime të reja dhe në një
shkallë të frikshme kanë militari-
zuar zonën. Organizata
ndërkombëtare Amnesty Interna-
tional në një raport të titulluar
"Rindërtimi i provincës Arakan"
thekson se ushtria e Mianmarit ka
pushtuar tokën e pakicës musli-

mane të dëbuar Rohingya. Rapor-
ti është bërë në bazë të imazheve
satelitore, deklaratat e dëshmi-
tarëve dhe aktivistëve të organiza-

tave humanitare, ndërsa aty
gjithashtu potencohet se në janar
ushtria e Mianmarit me buldozerë
plotësisht ka shembur fshatrat

muslimane dhe filloi ndërtimin e
vendbanimeve të reja. Gjithashtu
theksohet se ushtria e Mianmarit
ndërton komplekset ushtarake
dhe militarizon zonën në të cilën
muslimanët e dëbuar duhet të
kthehen. Drejtoresha e shtabit të
krizave të Amnesty International,
Tirana Hassan ka ngritur alarmin
se me militarizimin e fshatrave të
Arakanit, fshihen gjurmët e krime-
ve mbi popullatën e atjeshme mu-
slimane. "Forcat që kanë kryer kri-
me kundër njerëzimit mbi
popullatën e Arakanit, tani po
ndërtojnë baza të reja ushtarake
atje. Këto imazhe na largojnë nga
mundësia e kthimit vullnetar, të
sigurt dhe të ndershëm të re-

fugjatëve të Arakanit", tha Hassan.
Muslimanët Rohingya të Arakanit
për vite janë pakica etnike më e
rrezikuar në botë ndërsa nga 25
gushti i vitit të kaluar po përbal-
len me një valë të re të dhunës në
rajonin Arakan të Mianmarit.  Nën
pretekstin e luftës kundër grupeve
militante, ushtria e Mianmarit ka
shkatërruar disa qindra fshatra
muslimane nga të cilat të paktën
700 mijë banorë u detyruan të ikin
në Bangladesh. Sipas shifrave zyr-
tare në Arakan në vitet e '70-ta të
shekullit të kaluar kanë jetuar
rreth dy milionë muslimanë kurse
aktualisht në këtë rajon jetojnë më
pak se 300 mijë muslimanë
Rohingya.

Vendbanime të militarizuara në fshatrat e shkatërruara në Arakan

Viktimat 
e shpresave
të mëdha

TRANSHË ME VLERË 5.7 MILIARDË EURO PËR GREQINË 

Transhë të re me vlerë 5,7 miliardë euro do të marrë
Greqia në gjysmën e dytë të marsit, u vendos në
takimin e mbrëmshëm të Eurogrupit. Kryetari i
Eurogrupit, Mario Senteno para gazetarëve deklaroi
se në prill në rend dite do të jetë edhe çështja për
lehtësimin e borxhit grek. Eurokomesari për çështje
ekonomike dhe financiare, Pjer Moskovisi shprehu
kënaqësi nga negociatat e Greqisë me kreditorët e

saj. Njëheri, ai paralajmëroi se për Qeverinë greke
vijojnë 100 ditë kritike, para takimit të Eurogrupit më
21 prill, ku duhet të sillet zgjidhje për finalizim
pozitiv të programit për shpëtim për vendin që gjatë
verës së ardhshme. Gazeta "Katimerini" vlerëson se
afati deri nga fundi i programit është shumë i
shkurtë, sepse deri atëherë Greqia duhet të
përmbushë edhe 88 masa të kërkuara nga kreditorët. 

Një numër i madh
agjencish punësimi
nga Greqia ofrojnë
krah të lirë pune
nëpër Evropë. Por
shumë grekë kanë
rënë viktimë e
shpresave të mëdha
dhe e kontratave
mashtruese të
punësimit

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

Tirana Hassan ka ngritur alarmin se me
militarizimin e fshatrave të Arakanit fshihen
gjurmët e krimeve mbi popullatën muslimane
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REPUBLIKA E MAQEDONISË 
AGJENCIA E ADMINISTRATËS 

Në bazë të nenit 35 të Ligjit të Nëpunësve Administrativë („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16 dhe 11/18) dhe Rregullores së mënyrës së zbatimit të 
procedurës për punësim të nëpunësve administrativë („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 27/18), lidhur me nenin 20-g të Ligjit të punësuarve në sektorin publik  („Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë” nr.  27/14, 199/14, 27/16 dhe 35/18) dhe Rregullores së elementeve të obligueshme të shpalljes publike të plotësimit të vendit të punës në sektorin publik përmes punësimit dhe fletëparaqitjes për 
punësim, si dhe të formës, përmbajtjes dhe mënyrës së mbajtjes së regjistrit të personave që kanë dhënë të dhëna të rrejshme gjatë punësimit në sektorin publik  (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” 
nr. 34/15), Agjencia e Administratës publikon 

SHPALLJE PUBLIKE NUMËR – 13/2018 

     për punësimin e  4 nëpunësve shtetëror nga grupi I, nëngrupi I në „Qytetin e Shkupit “për vendet e punës në vijim:  
 

1. UPR0101V04000 Bashkpunëtor i ri për përcaktim dhe pagesë të tatimit 
mbi shitjen e pasurive të patundshme dhe tatimit të trashëgimisë dhe dhuratë, 
Njësia për përcaktim dhe pagesë të tatimit mbi shitjen e pasurive të 
patundëshme dhe tatimit të trashëgimisë dhe dhuratë, Sektori për çështje 
financiare 

1 realizues(ë) 

Kushtet e përgjithshme:  
- Të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë, 
- Ta njohë mirë gjuhën maqedonase, 
- Të jetë i moshës madhore, 
- Të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës, 
- Me vendim gjyqësor të mos i jetë shqiptuar dënim ndalese për kryerjen e profesionit, veprimtarisë 
ose detyrës. 
 

Kushtet e posaçme: 
-   niveli i kualifikimeve VI B sipas kornizës maqedonase të kualifikimeve dhe së paku 180 kredi sipas 
ECTS ose të kryer shkallën VII/1, shkencat juridike ose ekonomike  

-   me ose pa përvojë pune  

 
 
 

    Kompetencat e përgjithshme:  

 -   zgjidhje të problemeve dhe marrje të vendimeve për çështje të sferës së tij 

 -   mësim dhe zhvillim 

 -   komunikim 

 -   arritje të rezultateve 

 -   puna me të tjerë/puna ekipore 

 -   ndërgjegjësim strategjik 

 -   orientim kah palët/palët e interesuara; dhe 

 -   menaxhim financiar 

 
 
 

              Kompetenca të posaçme: 
 -   njohje aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë 

 -   njohje aktive të një prej gjuhëve më të folura të Bashkimit Evropian (anglisht, frengjisht, gjermanisht) 

 
 
 

Orari i punës :  
- Ditët e punës e hënë - e premte 
- Orët javore të punës 40 
- Orari ditor i punës 08:30 - 16:30 

Rroga neto: 20.961,00 denarë 

VËREJTJE: Sipas planit vjetor për punësim në institucionin përkatës për vitin 2018 janë të parapara: 
Shqiptar(e) 1. 

 
2.  Referent i ri për arkivim të dokumentacioneve, Njësia për pagës të 
detyrueshme, pranim, lëshim, verifikim të dokumenteve për tatime, taksa dhe 
kompensime tjera, Sektori për çështje financiare 

1 realizues(ë) 

Kushtet e përgjithshme:  
- Të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë, 
- Ta njohë mirë gjuhën maqedonase, 
- Të jetë i moshës madhore, 
- Të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës, 
- Me vendim gjyqësor të mos i jetë shqiptuar dënim ndalese për kryerjen e profesionit, veprimtarisë 
ose detyrës. 
 

Kushtet e posaçme: 
-   niveli i kualifikimeve VA ose niveli i kualifikimeve IV, sipas kornizës maqedonase të kualifikimeve 
dhe së paku 180 ose 240 kredi sipas ECVET ose SMKAP ose së paku arsim të lartë ose të mesëm, 
gjimnaz ose drejtimi ekonomik, juridik  

-   me ose pa përvojë pune  

 
 
 

    Kompetencat e përgjithshme:  

 -   mësim dhe zhvillim 

 -   komunikim 

 -   arritje të rezultateve 

 -   puna me të tjerë/puna ekipore 

 -   orientim kah palët/palët e interesuara; dhe 

 -   menaxhim financiar 

 
 
 

              Kompetenca të posaçme: 
 -   njohje aktive të një prej gjuhëve më të folura të Bashkimit Evropian (anglisht, frengjisht, gjermanisht) 

 -   njohje aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë 

 
 
 

Orari i punës :  
- Ditët e punës e hënë - e premte 
- Orët javore të punës 40 
- Orari ditor i punës 08:30 - 16:30 
-  Përshkrimi i orarit të punës:  në dy ndërrime, nga ora 07:30 deri në 15 dhe nga ora 12 deri në 19:30, 
si dhe e shtuna e parë prej muajit nga 8 deri 16 ora 

Rroga neto: 13.140,00 denarë

VËREJTJE: Sipas planit vjetor për punësim në institucionin përkatës për vitin 2018 janë të parapara: 
Shqiptar(e) 1. 

 
3. UPR0101B03000 Ndihmës udhëheqës i sektorit për përkrahje të 
Kryetarit të Komunës, Sektori për përkrahje të Kryetarit të Komunës 

1 realizues(ë) 

Kushtet e përgjithshme:  
- Të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë, 
- Ta njohë mirë gjuhën maqedonase, 
- Të jetë i moshës madhore, 
- Të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës, 
- Me vendim gjyqësor të mos i jetë shqiptuar dënim ndalese për kryerjen e profesionit, veprimtarisë 
ose detyrës. 

Kushtet e posaçme: 
-   niveli i kualifikimeve VI A sipas kornizës maqedonase të kualifikimeve dhe së paku 240 kredi, sipas 
ECTS ose të kryer shkallën VII/1, shkenca për letërsi ose shkenca juridike dhe shkenca ekonomike  

-   më së paku 4 (katër) vjet përvojë pune në profesion, ku së paku 1 (një) vit në vend pune në sektorin 
publik, përkatësisht së paku 6 (gjashtë) vjet përvojë pune në profesion, prej të cilave së paku 2 (dy) vjet në 
vend pune udhëheqës në sektorin privat  

 
 
 

    Kompetencat e përgjithshme:  

 -   zgjidhje të problemeve dhe marrje të vendimeve për çështje të sferës së tij 

 -   mësim dhe zhvillim 

 -   komunikim 

 -   arritje të rezultateve 

 -   punë me të tjerë/punë ekipore 

 -   ndërgjegjësim strategjik 

 -   orientim kah palët/palët e interesuara 

 -   udhëheqje; dhe 

 -   menaxhim financiar 

 
 
 

              Kompetenca të posaçme: 
 -   njohje aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë 

 -   çertifikatë e dhënies së provimit të udhëheqjes administrative 

 -   njohje aktive të një prej gjuhëve më të folura të Bashkimit Evropian (anglisht, frengjisht, gjermanisht) 

 
 
 

Orari i punës :  
- Ditët e punës e hënë - e premte 
- Orët javore të punës 40 
- Orari ditor i punës 08:30 - 16:30 

Rroga neto: 31.305,00 denarë 
VËREJTJE: Sipas planit vjetor për punësim në institucionin përkatës për vitin 2018 janë të parapara: 
Serb(e) 1. 

 
4. UPR0101V02000 Bashkpunëtor i lart për përgatitje të materialit dhe 
dokumenteve për furnizime publike, Njësia për furnizime publike, Sektori 
për çështje të përgjithshme 

1 realizues(ë) 

Kushtet e përgjithshme:  
- Të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë, 
- Ta njohë mirë gjuhën maqedonase, 
- Të jetë i moshës madhore, 
- Të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës, 
- Me vendim gjyqësor të mos i jetë shqiptuar dënim ndalese për kryerjen e profesionit, veprimtarisë 
ose detyrës. 
 

Kushtet e posaçme: 
-   niveli i kualifikimeve VI B sipas kornizës maqedonase të kualifikimeve dhe së paku 180 kredi sipas 
ECTS ose të kryer shkallën VII/1, Shkenca juridike, shkenca ekonomike  

-   së paku 2 (dy) vjet përvojë pune në profesion  

 
 
 

    Kompetencat e përgjithshme:  

 -   zgjidhje të problemeve dhe marrje të vendimeve për çështje të sferës së tij 

 -   mësim dhe zhvillim 

 -   komunikim 

 -   arritje të rezultateve 

 -   puna me të tjerë/puna ekipore 

 -   ndërgjegjësim strategjik 

 -   orientim kah palët/palët e interesuara; dhe 

 -   menaxhim financiar 

 
 
 

              Kompetenca të posaçme: 
 -   njohje aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë 

 -   njohje aktive të një prej gjuhëve më të folura të Bashkimit Evropian (anglisht, frengjisht, gjermanisht) 

 
 
 

Kushtet shtesë:   
-   çertifikat përkatëse për dhënie të provimit për persona për furnizime publike në përputhje me ligjin 29-
a nga LFP 

 
 
 

Orari i punës : 
- Ditët e punës e hënë - e premte 
- Orët javore të punës 40 
- Orari ditor i punës 08:30 - 16:30 

Rroga neto: 23.232,00 denarë 

VËREJTJE: Sipas planit vjetor për punësim në institucionin përkatës për vitin 2018 janë të parapara: 
Rom(e) 1. 
Kushtet e lartpërmendura në shpallje kandidatët duhet t’i plotësojnë në momentin e aplikimit në formë 
elektronike nëpërmjet profilit të përdoruesit të krijuar në faqen e internetit të Agjencisë së 
Administratës. 
Afati i aplikimit zgjatë 15 ditë, duke llogaritur nga dita e publikimit të shpalljes. Pas mbarimit të afatit 
për aplikim, shpallja do të jetë e larguar nga faqja e internetit e Agjencisë. 
Pas kalimit të afatit të aplikimit, shpallja do të jetë e hequr nga faqja e internetit e Agjencisë. 
Kandidatëve u kërkohet fletëparaqitjen ta plotësojnë në tërësi, të jenë precizë dhe të japin të dhëna të 
sakta. Kandidatët e paraqitur në shpalljen publike në faqen e internetit të Agjencisë së administratës do 
të informohen, për kohën dhe vendin e mbajtjes së çdo faze të ardhshme të procedurës për selektim të 
nëpunësit administrativ. 
Faza e 1 – rë: selektimi administrativ realizohet në një afat prej 15 ditësh pas mbarimit të shpalljes së 
publikuar.  
Faza e 2 – të: provimi i nëpunësit administrativ realizohet në një afat jo më të shkurtër se 10, dhe jo më 
të gjatë se 30 ditë pas mbarimit të fazës së 1 – rë. Ai incizohet dhe emetohet drejtpërdrejtë në faqen e 
internetit të Agjencisë së administratës.  
Faza e 3 – të: kontrollimi i vërtetësisë së provave dhe intervista realizohet në një afat prej 10 ditësh pas 
mbarimit të fazës së 2 – të. 
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 /KOMUNA E STRUGËS 

SH P A LL J E 
Për tjetërsimin e tokës ndërtimore pronësi e Republikës së Maqedonisë në bazë të 

ankandit publik elektronik në KK Strugë 
LËNDË E ANKANDIT PUBLIK ELEKTRONIK 

 Lëndë e ankandit publik elektronik është tokë e pandërtuar ndërtimore, pronësi e Republikës së Maqedonisë të paraparë me PDU për pjesë të NJU-11 Blloku 2 për qytetin e Strugës, miratuar me Vendim të Këshillit të Komunës së 
Strugës nr. 07-1565/13  të datës 29.12.2009, me qëllim për ndërtim të B2– Njësi të mëdha tregtare, në pajtim me Pasqyrën tabelore në të cilën janë pasqyruar të dhënat për parcelën ndërtimore, numri i parcelës ndërtimore, numri i parcelës 
kadastrale, sipërfaqja e përgjithshme e parcelës ndërtimore, qëllimi i tokës (klasa themelore), qëllimi i tokës ( përshkrimi), sipërfaqja për ndërtim, bruto sipërfaqe e arritur, përqindja e ndërtimit, koeficienti i shfrytëzimit të tokës, lartësia e lejuar 
maksimale, kati, çmimi fillestar për metër katror, çmimi fillestar i përgjithshëm dhe garancioni bankar për seriozitet të ofertës. 
Pasqyra tabelore: 

Nr. 
P.N. 

Nr. i P.K Sipërfaqja e 
përgjithshme 
e parcelës 
ndërtimore 

Qëllimi i 
tokës 
(klasa 
themelore)  

Qëllimi i tokës 
(përshkrim) 

Sipërfaqe 
për 
ndërtim 

Bruto 
sipërfaqe e 
zhvilluar 

Përqindja e 
ndërtimit 

Koeficient i 
shfrytëzimit të 
tokës 

Lartësia 
maksimale e 
lejuar 

Kati Çmimi fillestar i 
përcaktuar për 
metër katror 

Gjithsej çmimi i 
përcaktuar  

Garancion 
bankar për 
seriozitet të 
ofertës 

  M2   2 2 %    denarë denarë denarë 

4.7 
 
 

Pjesë të 
2832/72 
(propozim 
Pk.nr.2832/74 

2511 B2 B2-Njësi të 
mëdha tregtare 

811 1622 32,3 0,65 11.40 P+2 2000,  5.022.000,oo 5.022.000,oo 
 
 
 

4.8 Pjesë të 
2832/72 
(propozim 
Pk.nr.2832/73 

2006 B2 B2-Njësi të 
mëdha tregtare 

855 1709 42,6 0,85 11.40 P+2 2000,  4.012.000,oo 4.012.000,oo 

4.9 2837/19, 
2837/70, 
2835/2 

2494 B2 B2-Njësi të 
mëdha tregtare 

1302 2603 52,2 1,04 11.40 P+2 2000,  4.988.000,oo 4.988.000,oo 

 
TË DREJTË PËR PJESËMARRJE 

 Të drejtë për pjesëmarrje në ankandin publik kanë: 
 Të gjithë personat të interesuar fizik dhe juridik vendas dhe të huaj 

të cilët munden të fitojnë të drejtën e pronësisë së tokës ndërtimore në 
territorin e Republikës së Maqedonisë në pajtim me ligjin të cilët i 
plotësojnë  kushtet të dhëna në shpallje respektivisht: 

1. Persona fizik: shtetas të Republikës së Maqedonisë, shtetas të shteteve 
anëtare të Unionit Evropian  dhe të OECD, si dhe shtetas të shteteve të cilët 
nuk janë anëtare të Unionit Evropian dhe të OECD, kurse në bazë të 
kushteve të reciprocitetit të mund të fitojnë të drejtën e pronësisë së tokës 
ndërtimore në territorin e Republikës së Maqedonisë. 

2. Persona juridik:person vendas juridik, person juridik në pronësi 
meshovite, person juridik të themeluar nga person fizik dhe juridik të huaj të 
regjistruar në Regjistrin qendror të RM, persona juridik të huaj rezidentë të 
shteteve anëtare të Unionit Evropian dhe të OECD, kurse të cilët në bazë të 
kushteve  të reciprocitetit mund të fitojnë të drejtën e pronësisë së tokës 
ndërtimore në territorin e Republikës së Maqedonisë. 

KUSHTET PËR PJESËMARRJE NË ANKANDIN PUBLIK ELEKTRONIK 
Personat të interesuar fizik dhe juridik vendas dhe të huaj parashtrojnë 

fletëparaqitje  për pjesëmarrje në ankandin publik në formë elektronike 
internet faqen www.gradezno-zemjiste,mk, ku dokumentacioni i nevojshëm  
parashtrohet e skenuar në kopje (PDF.)formë, në të cilën duhet shënuar cilës 
parcelë ndërtimore i dedikohet  fletëparaqitja dhe cilët dokumente janë pjesë 
përbërëse të fletëparaqitjes, të kompletuar me këto dëshmi (të parashtruara 
në origjinal ose fotokopje të vërtetuara në noter). 

1. Fletëparaqitje nga parashtruesi, në të cilën janë shënuar të dhënat  për 
parashtruesin e fletëparaqitjes, të dhëna për parcelën ndërtimore për çfarë 
bëhet fjalë e njëjta dhe çfarë dorëzohet në shtojcë të fletëparaqitjes ( cilat 
dokumente); 

2. Garancion bankar për seriozitet të ofertës në shumë prej 100% nga 
çmimi i përgjithshëm i parcelës ndërtimore të përcaktuar në pajtim me 
Pasqyrën tabelore  në veçanti dhe atë: për  p.n.nr.4.7 dhe atë në shumë prej 
5.022.000,oo denarë me afat vlefshmërie deri më 30.09.2018, për  p.n.nr.4.8 
dhe atë në shumë prej 4.012.000,oo denarë me afat vlefshmërie deri më 
30.09.2018 dhe për  p.n.nr.4.9 dhe atë në shumë prej 4.988.000,oo denarë 
me afat vlefshmërie deri më 30.09.2018, me të cilin ofruesi do të garantojë 
nëse fiton statusin e ofruesit më të suksesshëm  do ta paguajë çmimin e 
arritur përfundimtar për tjetërsimin e tokës ndërtimore në ankandin publik 
elektronik në afat prej 15 (pesëmbëdhjetë) ditë nga dita e pranimit të 
lajmërimit në formë elektronike për ofrues më të suksesshëm; 

3. Për persona fizik certifikatë për nënshtetësi (jo më e vjetër se 6 muaj); 
4. Për persona juridik dëshmi për regjistrimin e personit juridik nga regjistri 

përkatës( gjendje rrjedhore jo më e vjetër se një ditë nga dita e paraqitjes); 
5. Deklaratë  për pranimin e kushteve në shpallje; 
6. Autorizim për të autorizuarin  që e përfaqëson personin juridik, respekti-

visht dëshmi për cilësinë person përgjegjës i autorizuar për personin juridik; 
7.E-mail adresë të parashtruesit të fletëparaqitjes, nëpërmjet së cilës do të 

kryhet procedurë të regjistrimit  për pjesëmarrje në ankandin publik elektronik, 
respektivisht do tu dorëzohen emër shfrytëzuesi dhe shifër për qasje në 
internet faqen në të cilën do të zhvillohet ankandi publik elektronik ( për 
parashtruesit e fletëparaqitjeve  të cilët do të dorëzojnë e-mail adresë të 
gabuar, Komuna e Strugës nuk do të ketë obligim të pranojë dhe kryejë 
korrigjim të së njëjtës) si dhe numër telefoni për kontakt. 

Fletëparaqitjet të cilat nuk janë të kompletuara me këto dëshmi nuk do 
të marrin pjesë në ankandin publik elektronik për çfarë parashtruesit e 
fletëparaqitjeve të pakompletuara do të njoftohen  në formë elektronike. 

Parashtruesit e fletëparaqitjeve detyrimisht duhet të posedojnë certifikatë 
digjitale elektronike (nënshkrim) që të mund të parashtrojnë fletëparaqitje për 
pjesëmarrje në ankandin publik elektronik dhe të marrin pjesë në të njëjtin. 

ÇMIMI FILLESTAR 
Çmimi fillestar i ankandit publik elektronik për parcelat ndërtimore të shënu-

ara në pasqyrën tabelore kap shumën 2000,oo denarë për metër katror. 
GARANCION BANKAR 

 1. Garancioni bankar për seriozitet të ofertës  është përcaktuar në pajtim 
me Pasqyrën tabelore të dhënë në këtë shpallje. 

 2. Garancioni bankar u kthehet parashtruesve të fletëparaqitjes, të cilët 
nuk kanë arritur ofertë të suksesshme, në afat prej 15 ditë nga dita e mbajtjes 
së ankandit publik. 

AFATET 
 Fletëparaqitjet për pjesëmarrje në ankand publik elektronik mund të 

dorëzohen deri më 23.04.2018 (E Hënë)  në formë elektronike në internet 
faqen në vijim www.gradezno-zemijste.mk . 

 Ankandi publik elektronik do të mbahet në mënyrë elektronike në internet 
faqen në vijim www.gradezno-zemijste.mk 

 Ankandi publik elektronik për P.N. me numër 4.7 do të realizohet në 
datën 25.04.2018 ( E Mërkurë ) do të fillojë në ora 10,00 dhe i  njëjti do të 
zgjasë (15) minuta. 

 Ankandi publik elektronik për P.N. me numër 4.8 do të realizohet në 
datën 25.04.2018 ( E Mërkurë ) do të fillojë në ora 12,00 dhe i  njëjti do të 
zgjasë (15) minuta. 

 Ankandi publik elektronik për P.N. me numër 4.9 do të realizohet në 
datën 25.04.2018 ( E Mërkurë ) do të fillojë në ora 14,00 dhe i  njëjti do të 
zgjasë (15) minuta. 

PROCEDURA 
 1. Komisioni i lajmëron parashtruesit e fletëparaqitjeve për kompletimin e 

të njëjtëve në formë elektronike, në afat prej 24 orë  pas skadimit të fatit të së 
njëjtëve, ku parashtruesve  të fletëparaqitjeve të cilët kanë dorëzuar 
dokumentacion të kompletuar u dorëzon edhe emër shfrytëzuesi dhe shifër 
për pjesëmarrje në ankandin publik elektronik, kurse parashtruesve të 
fletëparaqitjeve  të cilët nuk kanë dorëzuar dokumentacion të kompletuar u 
dorëzon lajmërim me arsyetim se të njëjtët nuk do të marrin pjesë në 
ankandin publik. 

 2. Në ditën e mbajtjes së ankandit publik elektronik pjesëmarrësit qasen 
në internet faqen me emër shfrytëzuesi dhe shifër për pjesëmarrje të cilën e 
kanë marrë në e-mail adresën të dorëzuar në shtojcë të fletëparaqitjes për 
pjesëmarrje në ankandin publik. 

 3. Ankandi publik elektronik do të mbahet në se në bazë të shpalljes ka 
aplikuar edhe një pjesëmarrës i cili i plotëson kushtet të dhëna në shpallje 
dhe e ofron çmimin fillestar. 

 4. Ankandin publik elektronik e ndjek Komisioni, i formuar nga Kryetari i 
Komunës së Strugës. 

 5. Ankandi publik elektronik mund të fillojë me shpalljen e çmimit fillestar 
të tokës për metër katror, kurse realizohet në bazë të ofertës nga ana e 
pjesëmarrësve. 

 6. Ankandi kryhet në bazë të “hapit” me rritjen e vlerës me secilin hap. 
“Hapi” nuk mund të jetë më i ulët se 200,oo denarë për metër katror. 

 7. Ankandi publik elektronik llogaritet i përfunduar në momentin e skad-
imit të kohës së përcaktuar në këtë shpallje, nëse në skadimin e dy minutave 
të fundit nga koha e përcaktuar për kohëzgjatje të ankandit publik, nga ana e 
pjesëmarrësve jepet ofertë, afati i fundit për përfundimin  e ankandit publik 
vazhdohet edhe për dy minuta,kurse do të përfundojë kur në periudhë prej dy 
minutave vijuese nuk ka ofertë tjetër të dhënë. Ankandi publik mund të zgjasë 
derisa në intervalin kohor prej dy minutave ka ofertë të re. 

 8. Për ofrues më të suksesshëm për metër katror  llogaritet pjesëmarrësi 
në ankandin publik i cili ka ofruar çmim më të lartë për metër katror, i cili 
paraqet çmim më të lartë për tjetërsimin e tokës ndërtimore.  

 9. Komisioni pas përfundimit të ankandit publik përgatitë procesverbal 
për ankandin publik të realizuar dhe në formë elektronike e dorëzon deri tek 
të gjithë pjesëmarrësit e ankandit publik. 

10. Pjesëmarrësit të pakënaqur të ankandit elektronik kanë të drejtë të 
deklarojnë kundërshtim deri tek Komisioni në afat prej 3 ditë nga realizimi i 
ankandit publik elektronik. Kundërshtimi parashtrohet në formë të shkruar deri 
te Komisioni i cili vendos në bazë të kundërshtimit me aktvendim. Në bazë të  
kundërshtimit me aktvendim Komisioni është i obliguar të vendos në afat prej 
5 ditë nga dita e pranimit të të njëjtit. 

 11. Kundër aktvendimit miratuar nga ana e Komisionit, me të cilin 
vendoset në bazë të kundërshtimit të parashtruar, pala ka të drejtë të 
ankesës në afat prej 15 ditë nga dita e pranimit të aktvendimit deri te 
Komisioni shtetëror për vendosje në procedurë administrative dhe procedurë 
të marrëdhënies së punës në shkallë të dytë. 

12. Pas përfundimit të procedurës për ankand publik, Komisioni është i oblig-
uar në fat prej tre ditë pune të dorëzojë kërkesë për mendim deri te Avokatura e 
Shtetit e Republikës së Maqedonisë në lidhje me propozim – tekstin e kontratës 
për tjetërsim të tokës ndërtimore pronësi e Republikës së Maqedonisë. 

 13. Avokatura e Shtetit e Republikës së Maqedonisë është e obliguar të 
dorëzojë mendim në lidhje me propozim –tekstin e kontratës për tjetërsim të 
tokës ndërtimore pronësi e Republikës së Maqedonisë në afat prej 30 
(tridhjetë) ditë nga marrja e kërkesës për mendim. Nëse në afat prej 30 
(tridhjetë) ditë Avokatura e Shtetit e Republikës së Maqedonisë nuk dorëzon 
mendim, llogaritet për pozitiv. 

 14. Pas marrjes së mendim pozitiv nga Avokatura e Shtetit e Republikës 
së Maqedonisë, Komisioni në afat prej tre ditë pune deri te ofruesi më i 
suksesshëm  dorëzon lajmërim në formë të shkruar për zgjedhje të ofruesit 
më të suksesshëm. 

 15.Ofruesi më i përshtatshëm  është i obliguar në afat prej 15 ditë  nga 
marrja e lajmërimit për zgjedhje të ofruesit më të suksesshëm është i obliguar 
ti paguajë mjetet dhe në formë elektronike deri te Komisioni  të dorëzojë 
dëshmi për pagesën e kryer në pajtim me çmimin përfundimtar të arritur nga 
ankandi dhe shpenzimet e procedurës në shumë prej 10% nga vlera e 
garancionit bankar për seriozitet të ofertës dhe dorëzimin e tërë 
dokumentacionit të nevojshëm për pjesëmarrje në ankandin publik( në 
origjinal ose kopje të vërtetuar në noter). 

 16. Nëse ofruesi më i përshtatshëm nuk i paguan mjetet në afatin e 
përcaktuar, do të llogaritet se toka ndërtimore nuk është tjetërsuar, nuk do të 

bëhet lidhja e kontratës për tjetërsim dhe garancioni bankar për seriozitet të 
ofertës aktivizohet,  dhe i njëjti nuk do të mundet të merr pjesë në secilin 
ankand të ardhshëm publik  për parcelën e lartpërmendur ndërtimore. 

17. Nëse ofruesi më i përshtatshëm i paguan mjetet, kurse nuk e ka 
dorëzuar  dokumentacionin e nevojshëm për pjesëmarrje në ankand publik, 
respektivisht dorëzon dokumentacion  në bazë të së cilit nuk mund të lidhet 
kontratë, mjetet e paguara për tjetërsim të tokës ndërtimore ofruesit më të 
suksesshëm  nuk do ti kthehen, garancioni bankar për seriozitet të ofertës 
aktivizohet dhe nuk do të lidhet kontratë. 

18. Në afat prej 5(pesë) ditë pune pas dorëzimit të dëshmisë për pagesë të 
kryer dhe dorëzimin e dokumentacionit të tërësishëm i nevojshëm për 
pjesëmarrje në ankand, Kryetari i Komunës së Strugës  në emër të 
Republikës së Maqedonisë lidhë Kontratë me ofruesin më të përshtatshëm 
për tjetërsimin e tokës ndërtimore pronësi e Republikës së Maqedonisë.  

 19. Pas lidhjes së kontratës Komuna e Strugës në afat prej një ditë, në 
formë elektronike e dorëzon kontratën deri te Sektori për çështje financiare – 
Njësia për administrim dhe pagesë të të hyrave lokale. Blerësi është i 
obliguar në afat prej 15(pesëmbëdhjetë)  ditë nga marrja e aktvendimit për 
përcaktimin e tatimit të qarkullimit të patundshmërive ta paguajë tatimin dhe 
të dorëzojë dëshmi për pagesë të kryer. 

 20. Pas dorëzimit të dëshmisë për pagesë të kryer të tatimit të qarkullimit 
të patundshmërive, ofruesi më i suksesshëm (blerësi) obligohet kontratën në 
formë elektronike në afat prej 15(pesëmbëdhjetë) ditë ta dorëzojë tek noteri 
për solemnizim. Blerësi është i obliguar solemnizimin ta kryejë në afat prej 
30(tridhjetë) ditë nga dorëzimi i kontratës  tek noteri kompetent. 

 21. Me kontratën Ofruesi më i përshtatshëm ( blerësi) obligohet të 
sigurojë lejë për ndërtim të objektit të paraparë në pajtim me planin urbanistik 
në bazë të së cilit është tjetërsuar toka në afat prej 9(nëntë) muaj nga 
solemnizimi i kryer i kontratës dhe është i obliguar objektin ta ndërtojë në 
pajtim me planin urbanistik në bazë të së cilit është tjetërsuar toka në afat 
prej 4 (katër) vite nga plotfuqishmëria e lejës së marë për ndërtim, në pajtim 
me lejen e marrë për ndërtim. Në të kundërtën, nëse blerësi nuk siguron lejë 
për ndërtim  në afatin e përcaktuar,për shkak të fajit të blerësit, i njëjti do të 
ketë për obligim të paguajë dënim kontraktues në lartësi prej 1,5% nga 
gjithsej çmimi i arritur në ankandin publik për tokën e lartpërmendur për çdo 
muaj të kaluar në vitin e parë nga skadimi i afatit, respektivisht 3% nga 
gjithsej çmimi i arritur në ankandin publik për tokën e lartpërmendur për çdo 
muaj të kaluar në vitin e dytë nga skadimi i afatit, respektivisht 4,5% nga 
gjithsej çmimi i arritur në ankandin publik për tokën e lartpërmendur për çdo 
muaj të kaluar në vitin e tretë nga skadimi i afatit dhe çdo vit vijues nga 
skadimi i afatit. Mos plotësimi i këtyre obligimeve, respektivisht për shkak të 
fajit të blerësit në vonesë për plotësim të këtyre obligimeve tre muaj me 
radhë, paraqet bazë tjetërsuesi, pas tre thirrjeve mujore për përmbarim, si 
kreditor me deklaratë për mosplotësim të obligimeve të kërkojë vërtetim për 
përmbarim të kontratës, respektivisht të kërkojë  pagesë të dënimit 
kontraktues  që paraqet edhe bazë për shkëputje të njëanshme të kontratës, 
ku 80% e shumës së përgjithshme nga tjetërsimi nuk i kthehen blerësit. 

 22.  Mosplotësimi  i obligimeve nga pika  20 dhe 21 e shpalljes me faj të 
blerësit paraqet bazë për shkëputje të njëanshme të kontratës ku 80% e 
shumës së përgjithshme nga tjetërsimi nuk i kthehen blerësit. 

 23. Me Kontratën ofruesi më i suksesshëm (blerësi) obligohet ta 
respektojë përqindjen minimale e cila duhet të ndërtohet nga bruto sipërfaqja 
e zhvilluar për ndërtim të paraparë me planin urbanistik për parcelën 
ndërtimore, e cila nuk guxon të jetë më pak se 30%. 

 24. Për parcelën ndërtimore 4.9 e treguar në Pasqyrën tabelore 
shpenzimet për realizimin e qasjes  nëpërmjet kanalit do të bien në ngarkesë 
të ofruesit më të suksesshëm (blerësit). 

 25. Ofruesi më i përshtatshëm (blerësi) obligohet ta paguajë tatimin e 
qarkullimit që do të dalë si obligim pas lidhjes së kontratës për tjetërsim të 
tokës ndërtimore. 

 26. Në çmimin e tokës ndërtimore nuk është përfshirë dhe kompensimi 
për rregullimin e tokës ndërtimore. 

 27. Shpenzimet për procedurën tek noteri dhe regjistrimi në evidencën e 
patundshmërive në Agjencinë për kadastër të patundshmërive bien në barrë 
të blerësit të tokës ndërtimore. 

 28. Pronari i tokës ndërtimore fituar në procedurë për tjetërsimin në bazë 
të ankandit publik nuk mund të njëjtën t’ia përcjellë personave të tretë, para 
plotësimit të obligimeve të kontratës për tjetërsim të së njëjtës. Ndalesa për 
përcjellje personave të tretë shënohet në librin publik për regjistrim të së 
drejtave të patundshmërive.      

 Kjo shpallje do të publikohet edhe në WEB faqen e Komunës së 
Strugës:www.struga.gov.mk  

       
KOMUNA E STRUGËS 

Komisioni për zbatimin e procedurave për ankand publik 
Kryetar 

Gjorgji Dishlioski



18 KULTURË
Koha, e mërkurë 14 mars, 2018 

Me rastin e botimit të trilogjisë
së profesorit Avni Dehari, “Gjergjat
në drita përkrenaresh“, mërgata
shqiptare në bashkëpunim me LA-
PSH-in kanë organizuar promovi-
min e kësaj vepre në tetë qytete të
Zvicrës, shkruan albinfo.ch.

Vepra e autorit Dehari, vjen jo
rastësisht në Zvicër, në muajin
mars, në mesin e bashkatdhetarë-
ve, që ndryshe, sivjet, shënon 20
vjetorin e epopesë së lavdishme të
luftës së Ushtrisë Çlirimtare të Ko-
soves, nga ku dhe vetë autori ka je-
tuar e vepruar para se të kthehej në
Kosovë.

Trlogjia „Gjergjat në drita përk-
renaresh“ ka zgjuar një interesim
të jashtëzakonshëm në mesin e
lexueseve dhe lexuesëe të dia-
sporës shqiptare në Zvicër.

Kështu, në St. Gallen, si
asnjëherë më parë, vinin ba-
shkatdhetarë të shumtë, varg e
varg, për ta ndjekur nga afër pre-
zantimin e trilogjisë „Gjergjat në
drita përkrenaresh“, botuar dhe
promovuar nga shtëpia botuese
„Orfeu“, në Prishtinë, me vetëm
500 ekzemplarë, në janar të këtij
viti.

Shoqata „Mëmëdheu“, e cila
ishte bartëse e prezantimit të li-
brit në St. Gallen, me sekretarin

Agush Buja dhe poetin Isuf Sherfi
i bëri një prezantim trologjisë së
autorit Dehari, i cili gjatë kohës sa
ka jetuar në Zvicër, ka qenë anëtar
i kesaj shoqate me të shoqen Xhe-
milen, fëmijët Arbnorin, Astritin
dhe Albanën.

„Brenda një periudhe një-javo-
re po bëhen tetë prezantime. Ka
filluar në Gjenevë, ka vazhduar në
Bernë e Rapperswil-Jona, në
Kreuzlingen, sot në St. Gallen, ne-
sër në Wil dhe Flums dhe pasnesër
e mbyllim në Lozanë“, tha Buja.

Kjo vepër përbëhet nga 46 nën-
tituj, secili prej të cilëve një njësi
metodike, e kjo është një ndihme-
së e çmuar për mësuesit e histori-
së dhe të letërsisë për shpjegimin
e zhvillimeve të periudhës histo-
rike në fjalë.

Përveç shpjegimeve të kësaj
periudhe të lavdishme të popullit

tonë dhe heronjtë e saj, autori
përcjell një mesazh të fortë të
lexuesit e rinj dhe të tjerë. Ky me-
sazh na vjen përmes dialogut të tij
me nipin e tij Hamzain.

Botimi i kësaj vepre në këtë
përvjetor të madh të historisë
sonë, është vlerësuar si vepra më e
mirë e realizuar nga Ministria e
Kulturës, Rinisë dhe Sportit të Re-
publikës së Kosovës. Çmimi vjetor
për letërsi „Vehbi Kika“, për veprën
më të mirë letrare për fëmijë të bo-
tuar brenda vitit 2017, iu nda auto-
rit Avni Dehari për veprën „Flaka-
danët e Lirisë“.

Titulli i trilogjisë „Gjergjat në
drita Përkrenaresh“, sipas autorit
Avni Dehari ka ardhur duke u ba-
zuar në një fragment ku bëhet
fjalë për rrethimin e Krujës ku
Gjergji herë pas here natën sul-
monte kampin e Sulltanit. „Meqë

përkrenarja e tij ishte bërë tmerr
për pushtuesit, një ditë një nga ba-
shkëluftetarët e tij i propozon që të
bëjnë shumë përkrenare të tilla,
t`i vejnë në kokë dhe ta befasojnë
armikun i cili vazhdimisht shihte
një Gjergj me përkrenare nën
dritën e hënës dhe dritën e flakës
së kampeve të tyre që digjeshin, te
shihnin edhe Gjergja të tjerë“, kjo
ishte arsye pse kam zgjedhur këtë
titull për trilogjinë, u shpreh Deha-
ri i cili dha shpjegime shtesë. „Libri
i parë „Dragoi“ bën fjalë nga lindja
gjer në ditën kur dorëzohet peng
te sulltani. Libri i dytë mban titul-
lin „Udhëkryqi” që përshinë jetën
dhe veprën e Gjergjit në Adrino-
pojë dhe libri i tretë „Flakadanët e
Lirisë“, përfshin jetën dhe të bëmat
e Gjergjit që nga kthimi prej Ni-
shit e deri në ditën e vdekjes së tij
në Lezhë“.

Në kuadrin e projektit të vet
“Vajza, jo nuse”, shoqata “Brezi ynë”
në bashkëpunim me „duyaka“ or-
ganizoi të shtunën e kaluar në “Pho-
tobastei 2.0” një koncert të një lloji
të ndryshëm. Elektrofolku shqiptar
nga Berlini u takua me një publik të
entuziazmuar të Cyrihut.

Me zërin e saj pa peshë, shoqë-
ruar nga tinguj të thellë dhe nga rit-
mi i lehtë i dy instrumentistëve Ch-
ristoph Hamann dhe Jörg Wähner,
artistja nga Berlini, me rrënjë koso-
vare, mbushi hapësirën koncertale
të Photobastei në Cyrih deri në ce-
pin e saj më të skajshëm.“Kaj moj
çikë , se sot të la nana, të la tezja. Sot
të la dashnija e motrës”, këndon
ANDRRA në gjuhën shqipe. Por,
nuk është e domosdoshme ta
njohësh shqipen që ta kuptosh
përmbajtjen. Muzika melankolike e
nënvizon secilën fjalë që del nga
buzët e saj dhe gjeneron kështu një
pjesëmarrje intensive emocionale
të audiencës.“Ju do ta kuptoni këtë
tension dhe peshën e rëndë të

këngëve”, thotë ajo në një intervi-
stë për albinfo.ch. “Pas koncerteve
në Gjermani, erdhën te unë disa
njerëz që nuk e kuptonin shqipen
dhe thanë se ishin shumë të prekur,
aq sa madje kishin edhe lot në sy.
Kjo flet shumë për kompozimet me
të cilat ne po përpiqemi t`i
përkthejmë tekstet”.

Me këtë lloj të kompozimeve,
artistët nga Berlini kanë arritur të
krijojnë diçka krejtësisht të re. Për-
mes kombinimit të teksteve folklo-

rike dhe muzikës elektroakustike,
ata krijojnë një balanc në mes të
traditës dhe modernes, diçka që në
këtë formë deri tash nuk ka ekzi-
stuar dhe me të cilën po i bindin jo
vetëm fansat shqiptarë.

Tradita unike shqiptare e narra-
cionit përmban ne vete edhe tran-
smetimin e historive në trajtë të
këngëve. Këto melodi dhe këndime
të vjetra, që kanë edhe shekuj, pa-
sqyrojnë deri sot historinë kulturo-
re dhe politike të popullit shqiptar.

Këngët në albumin (EP) të parë të
ANDRRES tregojnë historitë e Pa-
linës, e cila ishte martuar si vajzë 14
vjeçe.

“ç`ke Palinë që je idhnue? Po
don baba me më martue. Pse po
m`qet o babë jasht, kush të don si
une t kam dasht”, thuhet në njërën
nga pjesët e saj më të njohura.

“Unë në radhë të parë dua të rrë-
fej tregime që janë pjesë e shoqëri-
së sonë. Kur të mendosh se në gjithë
botën janë 700 milionë gra të cilat
jetojnë edhe sot dhe që herëdokur
i kanë martuar si fëmijë ose si vajza
të reja, them se ky është një numër
tepër i madh që të mos i bëhet vend
në pop kulturë”, sqaron këngëtarja.
“Unë e kisha ndjenjën se këto gra
nuk e kanë zërin e tyre, sepse ato
nuk kanë pasur fare mundësi që të
dëgjoheshin. Unë doja që ato të
ndiejnë veten se po dëgjohen nga të
tjerët, në mënyrë të lehtësohej bar-
ra e fatit të tyre”.

Fatime Kosumi, që është emri i
vërtetë i këngëtares, dëshiron që

deri në fund të vitit t`ia shtojë kësaj
historie edhe pesë këngë.

Për emrin e saj artistik “ANDR-
RA”, ajo është përcaktuar nga shka-
qe të ndryshme. “Unë kujtoja një
ëndërr timen si vajzë e re që të
krijoja muzikë dhe që këtë ta jetë-
soja”. Një ëndërr tjetër e saj ka qenë
që tekstet pakrahasimisht të fuqish-
me e prekëse të mbledhura nga fok-
loristi dhe albanologu Anton Çetta
t`i bartë në një kontekst ba-
shkëkohor, në mes të Berlinit. AN-
DRRES i është realizuar edhe kjo
ëndërr.Por ANDRRA e ka shpërblyer
edhe publikun dhe e ka justifikuar
emrin e saj artistik, duke i bërë
dëgjuesit që me muzikën dhe zë-
rin e saj të zhyten në një botë ëndr-
rash, e cila i drejton ata përtej çdo
kufiri.

Për kënaqësinë e përjetuar, fan-
sat e Cyrihut e kanë shpërblyer me
duartrokitje të forta dhe me thirrje
të zëshme entuziaste, gjë që trioja
muzikore e ka merituar plotësisht. 

(albinfo.ch)

Ndahet 
nga jeta
koreografi
Agron
Bajrami
Pas një sëmundje të rëndë
është ndarë nga jeta mbrëmë
në Cyrih të Zvicrës, koreografi,
piktori dhe udhëheqësi
shumëvjeçarë i Shkollës së val-
lëzimit “Shota” në Cyrih, Agron
Bajrami. Bajrami ka udhëhe-
qur shoqatën për më shumë
se 25 vite, duke organizuar me
qindra prezantime në mbarë
Zvicrën dhe vende të ndrysh-
me të Evropës. Shoqata “Sho-
ta” ka qenë ambasadori më i
mirë i kulturës shqiptare të sh-
prehur përmes valles, jo vetëm
në Zvicër ku ka qendrën, por
edhe gjithandej Evropës.
Vitin e kaluar kjo shoqatë në
shenjë pakënaqësie më mo-
smbështetjen e Ministrisë së
Diasporës dhe Qendrën Kultu-
rore të Republikës së Kosovës
në Zvicër, kishte ndërprerë çdo
lloj bashkëpunimi.
Agron Bajrami është i lindur
në Prishtinë, në vitin 1964. Në
kohën sa ka jetuar në Kosovë
ai ka qenë anëtar i Ansamblit
të Valleve “Shota”. (rtv21)

ANDRRA sjell elektrofolkun shqiptar në Cyrih
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Trilogjia për Skënderbeun
prezantohet në Zvicër

Në 550 vjetorin e vdekjes
së heroit tonë kombëtar
Gjergj Kastrioti-
Skënderbeut, i shpallur si
viti i Skënderbeut, vjen
trilogjia „Gjergjat në drita
përkrenaresh“ të autorit,
Avni Dehari, i cili sjellë një
nga veprat më sublime për
fëmijë rreth jetës dhe
veprës së Gjergj  Kastriot
Skënderbeut



Bujar KURTAJ

Shkup, 13 mars - Skuadra e Shkën-
dijës kërkon edhe trofeun e dytë
pas atij në kampionat, përkundër
faktit se kanë mbetur të zhvillohen

edhe 13 ndeshje deri në fund të
kampionatit. Të mërkurën kuqe-
zinjtë do të zhvillojnë njërën nga
dy ndeshjet gjysmëfinale të Kupës
së Maqedonisë, ku për rival do të
kenë skuadrën lokale Renova.  Kjo
e fundit në kampionat nuk po arrin
rezultate të mira, pasi ende nuk e
ka siguruar mbijetesën,
megjithatë  ata kanë llogaritë e
tyre dhe me  vet faktin se janë pla-
suar në gjysmëfinale, nuk kanë
ndërmend të dorëzohen nga tro-
feu i Kupës. Ndryshe, deri më tani
Shkëndija dhe Renova në garat e
Kupës janë ndeshur vetëm një
herë (2005/2006), edhe atë në
kuadër të 1/8 së finales, kur kuqe-
zinjtë ishin më të mirë, 4-0 dhe 1-1.
Atëherë kuqezinjtë arritën në fi-
nale, por aty humbën nga Make-
donija Gj.P. me 2-3. Derisa, këtë tro-

fe, skuadra tetovare e ka fituar në
vitin 2016, kur në finale mundën
Rabotniçkin me 2-0. 

Atmosfera në prag të kësaj për-
ballje tek skuadra e Shkëndijës
është shumë e mirë, sidomos pas
ecurisë fantastike në kampionat.
Futbollistët e kësaj skuadre janë
të gatshëm të japin më të mirën
nga vetja dhe të arrijnë fitore. “Na
pret ndeshja e parë e gjysmëfina-
les së Kupës përballë ekipit të re-
spektuar të Renovës. Ne nuk
fshehim se duam fitore dhe kuali-
fikim në finale dhe për këtë arsye
jemi të gatshëm të japim më të
mirën nga vetja. Kemi atmosferë
shumë të mirë e ndikuar nga re-
zultatet e shkëlqyeshme që po
shënojmë dhe ajo që duam është
vazhdimësia. Derbit lokal gjith-
monë sjellin një adrenalin shtesë

dhe ne me respekt ndaj rivalit do të
dalim për të dëshmuar formën
tonë e cila besoj të na sjell rezulta-
tin e dëshiruar. Janë dy ndeshje
para nesh, kështu që tani duam
më të mirën për të themi ‘episo-
din’ e parë. Presim mbështetje nga
publiku, ndërsa ne besoj do ua
kthejmë me fitore të re”, deklaroi
Besart Ibraimi, i cili në të kaluarën
ka qenë futbollist i Renovës. Në
anën tjetër, njëri prej futbollistëve
më të mirë në radhët e
bardhekaltërve Argjent Gafuri
thotë se përballja me Shkëndijën
është derbi i qytetit, ndërsa beson
se mund të përballojnë kundërsh-
tarin dhe të nxjerrin rezultat pozi-
tiv. "Pavarësisht situatës në kam-
pionat, mendoj se kjo ndeshje
është derbi i qytetit dhe ka motiv
shtesë për të dy ekipet. Shkëndija
ka përparësi në aspekt psikologjik,
pasi që është liderë e tabelës, mirë-
po edhe në jemi të vetëdijshëm
për këtë dhe mendoj se do të ar-
rijmë të përballojmë dhe të nxjer-
rim rezultat pozitiv", u shpreh Ga-
furi. "Me vet faktin se kemi arritur
në gjysmëfinale, tregon seriozite-
tin tonë në Kupë. Jemi të fokusuar
edhe në këtë garë, por edhe në
kampionat. Besoj se kemi forcë
dhe kuadër për të 'luftuar' në të
dyja frontet", përfundoi Gafuri.
Ndeshja ndërmjet Shkëndijës dhe
Renovës do të zhvillohet në stadiu-
min e qytetit në Tetovë me fillim
në ora 14.00. Ndërkohë, në përbal-
ljen tjetër gjysmëfinale do të për-
ballen Pelisteri dhe Akademija
Pandevi. 

Shkarkohet
trajneri 
Ardian Nuhiu
Shkup, 13 mars - Duke parë ecu-
rinë e sezonit pranveror, skua-
dra e FC Shkupit nga pesë nde-
shjet e zhvilluara ka marrë
vetëm gjashtë pikë, që kjo nuk
ka kënaqur edhe pritmshmëritë
e pronarit të klubit Shefshet De-
miri, i cili sot ka vendosur që të
largojë nga detyra e trajnerit,
Ardian Nuhiun.
“Padyshim se planet klubit
vazhdojnë të mbeten të njëjta,
ne edhe më tutje vazhdojmë të
qëndrojmë në vendimin tonë
se do të bëjmë investimet e
duhura, duke punuar shumë
më tepër me akademinë e klu-
bit, por edhe duke planifikuar
që edhe në sezonin e ardhshëm
në klub të sjellim përforcime
dhe më të mëdha. Edhe
përkundër faktit se ne kemi sjel-
lë përforcime mjaft cilësore,
nuk kemi marrë atë edhe që e
kishim planifikuar para fillimit
të sezonit, andaj mendoj se
është rruga më e mirë që të
ndërpresim bashkëpunimin me
trajnerin e deritanishëm Nuhiu.
Padyshim se kontributi i tij në
këtë klub është i pakontestue-
shëm, për çka e falënderojmë
tej mase për gjithë mundin e
dhënë”. Ka thënë pronari i klubit
Shefshet Demiri.
Kryesia e klubit është në bisedi-
me me disa trajner dhe pasi të
përfundojnë ato do të njoftoj
opinionin për emrin e ri që do të
udhëheq me klubin.

Hamburgu i Mërgim Mavrajt ka
shkarkuar nga detyra trajnerin Bernd
Hollerbach. Në fillim të vitit 2018, 48-
vjeçarit iu dha mundësia për të shpë-
tuar skuadrën nga zona e ftohtë e
renditjes, me gjermanin që zuri ven-
din e Markus Gisdol. Megjithatë re-
zultatet në javët e fundit ishin larg
pritshmërive, çka bëri që drejtuesve

t’iu soset durimi me skuadrën, që ren-
ditet në vendin e parafundit me 18
pikë të grumbulluara në 26 javë kam-
pionat. Ajo që të bënë përshtypje në
fakt është mënyra se si klubi i ka ko-
munikuar vendimin e shkarkimit Hol-
lerbahi, të cilit i është thënë përmes
telefonit. Në vend të tij, gjermanët
emëruan Kristian Titz.

Milot Rashica realizoi golin e tij
të parë me fanellën e Verder Bre-
menit në fitoren 3-1 në shtëpi ndaj
Kelnit. Futbollisti i përfaqësueses
së Kosovës nuk kishte mundur të
linte shenjë në dy takimet e para në
transfertë që pas transferimit nga
Vitesse në Bundesligë, por e gjeti

rrjetën pikërisht para publikut ven-
das në një atmosferë të jashtë-
zakonshme. Pas ndeshjes 21-vjeça-
ri nxitoi të bënte një postim në
faqen e tij në "Facebook",
nëpërmjet të cilit shprehu krena-
rinë për golin e tij të parë në Bunde-
sligë. “Çfarë takimi! Akoma i elektri-

zuar! Një stadium madhështor dhe
atmosferë e pabesueshme nga fan-
sat e Verderit, që na shtynë përpa-
ra minutë pas minutë. Krenar që
kam shënuar golin tim të parë te
një skuadër e madhe dhe në nde-
shjen time të parë në 'Wesser-Sta-
dion'. Faleminderit djem!”

KUPA E MAQEDONISË, GJYSMËFINALE

Shkëndija - Renova, në Tetovë
spektakli është i garantuar

Trajneri i Mavrajt 
shkarkohet me telefon

Krenar për golin tim të parë në Bundesligë
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19SPORT
Koha, e mërkurë 14 mars, 2018 

Shkëndija pas ecurisë
fantastike në
kampionat, tani ia
mësyn edhe Kupës, por
për të arritur në finale,
fillimisht duhet të
eliminojë në
gjysmëfinale Renovën
dhe më pas të "luftojë"
për trofeun e dytë në
këtë garë

Koha
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Urgjentisht shitet shtëpi në rr. Pere Toshev nr. 30 - Xhon Kenedi, Shkup  me sipërfaqe
prej 140 m2 oborr dhe 116m2 objekt banimi. Kontakt telefoni 072/643 093

Republika e Maqedonisë 
 MINISTRIA E DREJTËSISË 

 Në bazë të nenit 35 nga Rregullorja Gjyqësore (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” 
nr. 66/13 dhe 114/14), Ministria e Drejtësisë publikon 

SHPALLJE 
Për kontrollimin e njohurive të kandidatëve për përkthyes të përhershëm gjyqësor 

1. Kandidati i cili paraqitet dërgon Kërkesë me fletë pagesë për taksë administrative prej 50.00 
denarëve, në të cilën shkruan të dhënat personale (emri, emri i babës, mbiemri, adresa e banimit, 
e-mail adresa, telefonin e të ngjashme) dhe për cilën/at gjuhë dëshiron  të emërohet  si përkthyes 
gjyqësor. Në bashkëngjitje të Kërkesës është i obliguar të dërgon edhe: 

- Certifikatë mbi shtetësinë  
- Dëshmi për vendbanimin ose vendqëndrimin  në rajonin e gjykatës, për të cilin  kërkon  të 

vendoset  për përkthyes (fotokopje nga letër njoftimi ose vërtetim  për vendqëndrimin); 
- Certifikatë ose diplomë për arsim të mbaruar të lartë; 
- Vërtetim nga institucion i lartë arsimor  për njohjen aktive  të gjuhës maqedonase (vetëm 

përderisa arsimi i lartë është kryer jashtë Republikës së Maqedonisë); 
- Certifikatë ose vërtetim për njohjen  aktive të gjuhës së huaj ose  gjuhën e pjesëtarëve të  

bashkësive që nuk janë  shumicë në Republikën e Maqedonisë; 
- Fletëpagesë. 

 
2. Secili kandidatët duhet të dorëzojë fletëpagesë në shumë prej 6,000,00 denar, të paguar në 

xhirollogarinë e Ministrisë së Drejtësisë, numër 070010014063112 me shënim “Për kontrollimin  
e njohurive për përkthyes gjyqësor”, emri i pranuesit – Ministria e Drejtësisë, banka e pranuesit -
Banka Popullore e RM, llogaria e thesarit të Bankës Popullore nr. 100000000063095, shifra e të 
hyrave 723013, programi 10. 

3. Dokumentet e nevojshme duhet të jenë origjinale ose kopje të vërtetuara te noteri (përveç letër 
njoftimit) dhe së bashku me Kërkesën  të dërgohen në arkivin e Ministrisë së Drejtësisë, rr. 
Dimitrie Çupovski, nr. 9 – Shkup. 

4. Kontrollimi i njohurive  kryhet me shkrim dhe me gojë, në pajtim me Programin për kontrollimin 
e njohurive të gjuhës tjetër për vendosjen e përkthyesve të përhershëm gjyqësor. 

5. Programin dhe informatat e tjera për zbatimin e procedurës  për kontrollimin enjohurive janë të 
publikuara  në ueb faqen e Ministrisë  së Drejtësisë – www.pravda.gov.mk. 

6. Pjesa me shkrim nga kontrollimi i njohurive do të  mbahet më 14.04.2018 (e shtunë), me fillim në 
ora 09:00, në hapësirat e Gjykatës së Apelit në Shkup. 

7. Kandidati i cili do ta kalon pjesën eprovimit  me shkrim për njohjen e gjuhës së huaj,  i 
nënshtrohet pjesës me gojë  më së voni  në afat prej 7  ditëve pas zbatimit të pjesës me shkrim.  

8. Shpallja zgjatë 15 ditë nga dita e publikimit. 

Ministria e Drejtësisë 

Në bazë të nenit 37-  dhe nenit 37-i të Ligjit për ndërmarrjet publike (Gazeta Zyrtare e RM nr. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 
83/2009, 97/2010, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014, 25/2015, 61/2015 dhe 39/2016), nenit 3 të Rregullores për formën dhe 
përmbajtjen e shpalljes publike për punësim dhe shpalljes interne për avancim, mënyrën e parashtrimit të fletëparaqitjes për punësim dhe avancim, 
mënyrës për realizim të përzgjedhjes për punësim dhe për avancim, si dhe mënyrën për dhënie të pikëve për oferuesit e shërbimeve publike nr. 02-
624/1 të datës 06.12.2017, ndërsa në lidhje me planin vjetor për punësim në NPPK “Uslluga” Berovë nr. 05-305/1 të datës 30.05.2017, U. D Drejtori 
i NPPK “Uslluga” Berovë publikon: 

 
Shpallje publike nr. 1/2018 

Për punësim të 3 (tre) ofruesve të shërbimeve publike për kohë të pacaktuar për vendin e punës në vijim 
  

1. KDR 0305 V01 013 – Mirëmbajtës të rrjetit të kanalizimit – 1 (një) realizues  
Kushtet e përgjithshme: 
- Të jetë shtetas i RM  
- Në mënyrë aktive të përdorë gjuhën maqedonase  
- Të jetë i moshës së rritur  
- Të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës  
- Me vendim të plotfuqishëm të mos i jetë shqiptuar dënim ndalesë për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës  
Kushtet e posaçme: 
- Niveli i kualifikimit 1 ose arsim fillor, 
- Së paku një vjet përvojë pune në profesion, 
Orari i kohës së punës: 
- Lloji i punësimit: kohë e pacaktuar  
- Ditët e punës: e hënë – e premte  
- Orët e punës në javë: 40 orë  
- Orari i punës: 07:00 deri më 15:00  
- Shuma në të holla e pagesës bazë: 13.160,00 denarë. 

 
2. KDR 0305 V01 004 – Instalues të ujit – 1 (një) realizues  
Kushtet e përgjithshme: 
- Të jetë shtetas i RM  
- Në mënyrë aktive të përdorë gjuhën maqedonase  
- Të jetë i moshës së rritur  
- Të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës  
- Me vendim të plotfuqishëm të mos i jetë shqiptuar dënim ndalesë për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës  
Kushtet e posaçme: 
- Niveli i kualifikimit 1 ose arsim fillor, 
- Së paku një vjet përvojë pune në profesion, 
Orari i kohës së punës: 
- Lloji i punësimit: kohë e pacaktuar  
- Ditët e punës: e hënë – e premte  
- Orët e punës në javë: 40 orë  
- Orari i punës: 07:00 deri më 15:00  
- Shuma në të holla e pagesës bazë: 13.100,00 denarë. 

 
3. KDR 0305 V02 021 – Punëtor për grumbullim të mbeturinave – 1 (një) realizues  
Kushtet e përgjithshme: 
- Të jetë shtetas i RM  
- Në mënyrë aktive të përdorë gjuhën maqedonase  
- Të jetë i moshës së rritur  
- Të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës  
- Me vendim të plotfuqishëm të mos i jetë shqiptuar dënim ndalesë për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës  
Kushtet e posaçme: 
- Niveli i kualifikimit 1 ose arsim fillor, 
- Me ose pa përvojë pune në profesion, 
Orari i kohës së punës: 
- Lloji i punësimit: kohë e pacaktuar  
- Ditët e punës: e hënë – e premte  
- Orët e punës në javë: 40 orë  
- Orari i punës: 07:00 deri më 15:00  
- Shuma në të holla e pagesës bazë: 12.070,00 denarë. 
 
Vërejtje: Me kandidatët realizohet intervistë. 
Kandidati i cili ka futur të dhëna jo të vërteta në fletëparaqitje diskualifikohet nga procedura e mëtutjeshme. 
Fletëparaqitjet e dorëzuara pas afatit dhe të pakompletuara nuk do të merren parasysh gjatë shqyrtimit. 
Shpallja publike zgjatë 15 (pesëmbëdhjetë) ditë dhe fillon të rrjedhë nga dita e publikimit. 
Zgjedhja do të realizohet në afat prej 10 (dhjetë) ditëve. 
Formulari i fletëparaqitjes për punësim merret në Arkivin e NPPK “Uslluga” Berovë. 
Fletëparaqitja së bashku me dokumentet e nevojshme të parashtrohet deri në NPPK “Uslluga” Berovë rr “Marshall Tito” pn në Berovë. 

             NPPK “Uslluga” Berovë 
                       U. D Drejtor  

                          Ilija Runtevski  

Në bazë të nenit 17 paragrafi 1 të rregullores për realizim të ekskursionit për nxënës dhe aktiviteteve të tjera të lira të nxënësve nga shkollat e 
fillore SHF “Shën. Kirili dhe Metodi” – Koçan publikon në vijim  

SHPALLJE PUBLIKE nr. 05-167/1 
për grumbullimin e ofertave 

për realizimin e ekskursioneve për nxënës për vitin 2017/2018 
Ekskursion treditor me nxënësit e klasës së nëntë  
Ekskursion dyditor me nxënësit e klasës së gjashtë  
Ekskursion njëditor me nxënësit e klasës së tretë  
Realizim i mësimit në natyrë me të gjithë nxënësit nga klasa e pestë 
Realizimi i të gjitha ekskursioneve në muajin maj. 
Ofertuesit duhet ti plotësojnë kriteret në vijim: 
-Të jetë i regjistruar për realizim të veprimtarisë përkatëse turistike; 
-Të ketë të realizuar së paku tre ekskursione për nxënës gjatë tre viteve të fundit; 
-Plotëson kushtet për transport të grupit të fëmijëve, në pajtim me Ligjin për siguri në komunikacion rrugor dhe Rregulloren për kërkesat e 

posaçme teknike të makinave me të cilat transportohen grupet e fëmijëve  
Oferta duhet të përmbajë: 
-Emrin e subjektit juridik  
-Çmimin individual dhe të përgjithshëm të shërbimit (transport, ushqim dhe akomodim)  
-Kushtet për akomodim, meny për ushqim dhe transport  
-Në çmim futet edhe sigurimi i posaçëm i nxënësve  
-Mënyra e pagesës  
-Udhërrëfyes, numri i mësimdhënësve dhe mjeku  
-Kushte të volitshme për nxënësit të cilët vijnë nga familje që vijnë nga familjet e prekura sociale  
Kriteri për ndarje të marrëveshjes për realizim të ekskursioneve është çmimi më i ulët. 
Oferta e cila nuk do të dorëzohet me dokumentacion plotësues të marrë nga shkolla dhe e vërtetuar dhe oferta e cila nuk do të përmbajë të 

gjitha dokumentet e nevojshme do të llogaritet si e pakompletuar dhe nuk do të shqyrtohet. 
Ofertat të dorëzohen deri në SHF “Shën. Kirili dhe Metodi” Koçan personalisht ose përmes postës në zarf të mbyllur me shenjë për 

Komisionin për grumbullim të ofertave për ekskursione për secilën klasë në zarf të posaçëm. 
Përshkrim i detajuar i lëndës së marrëveshjes dhe kushtet plotësuese janë dhënë në programet për realizim të ekskursioneve për nxënës. 
Shpallja zgjatë 5 ditë nga dita e publikimit në shtypin ditor “Nova Makedonija” dhe “Koha”  

Nga Komisioni për grumbullim të ofertave  
Koçan 

13.03.2018 

Në bazë të nenit 17 të Rregullores për mënyrën e realizimit të ekskursioneve për nxënës dhe aktiviteteve tjera të lira për nxënësit nga shkollat fillore, komisioni 
për grumbullimin e ofertave për zgjedhje të ofertuesit më të volitshëm për realizim të ekskursioneve për nxënës pranë SHF “Sinisha Stoilov” – Zrnovcë publikon  
 

SHPALLJE PUBLIKE PËR DORËZIM TË OFERTAVE  
 Në pajtim me Programin vjetor për punë të SHF “Sinisha Stoilov” – Zrnovcë, për vitin shkollor 2017/2018, komisioni për grumbullimin e ofertave për zgjedhje 
të ofertuesit më të volitshëm për realizim të ekskursioneve për nxënës dhe aktiviteteve tjera të lira publikon shpallje publike gjegjësisht ftesë për dorëzimin e 
ofertave me shkrim për organizim të: 
- Ekskursion treditor për nxënësit e klasës së nëntë, relacioni: Zrnovcë – Veles - Prilep – Krushevë – Manastir – Ohër – Strugë - Vevçan – Dibër – 
Mavrovë - Shkup – Zrnovcë (Me dy bujtje në hotel në Ohër). 
Dita e parë nisje nga Zrnovci në ora 07:00 për vizitë në Stobi, pastaj: Prilep – Mogilla dhe Kullat e Markos; Krushevë – shtëpia përkujtimore e Todor Proeski, 
muzeu Makedonium dhe përmendorja Meçkin Kamen; drekë, Manastir – vizitë të lokalitetit arkeologjik Heraklea; Ohër – Akomodim, darkë dhe qëndrim në hotel. 
Dita e dytë: Ohër, mëngjes në hotel dhe vizitë të: manastirit “Shën Naum Ohridski”; “Shën Kliment Ohridski – Pllaoshnik” dhe të “Fortesës së Samoilit”, drekë në 
hotel. Shëtitje nëpër bregun e liqenit, vizitë të Lihnidës, Qytetin e vjetër dhe Teatrin antik. Festë të organizuar të maturës me darkë solemne dhe muzikë me 
meny të përfshirë (të dorëzohet edhe menyja) në hotel.  
Dita e tretë: mëngjes në hotel dhe vizitë në Strugë – Vizitë të muzeut natyror-shkencor, Vevçani – Burimet e Vevçanit, Dibër – Kanjoni i Radikës, Parku nacional 
“Mavrovë”, Manastiri i Bigorit “Shën Jovan Krstitel”, Drekë, Shkup – vizitë të Kompleksit të muzeut “Lufta e Maqedonisë” dhe shtëpisë përkujtimore të Nënës 
Terezë, arritje në Zrnovcë në ora 21:00. 
Realizimi i ekskursionit treditor për nxënësit e klasës së nëntë do të jetë në muajin maj të vitit 2018. 
- Ekskursion dyditor për nxënësit e klasës së gjashtë, relacioni: Zrnovcë – Strumicë – Dojran - Negotinë – Stobi – Veles – Zrnovcë (me një bujtje në 
hotel në Dojran)  
Dita e parë nisje nga Zrnovci në ora 07:00, vizitë të: Ujëvarave të Smollarit dhe Koleshinës, vizitë të Strumicës dhe drekë të organizuar, arritje në Dojran dhe 
vizitë të bregut të Vardarit, akomodim në hotel, darkë dhe qëndrim. 
Dita e dytë: mëngjes, aktivitete të lira në bregun e liqenit, drekë të organizuar, nisje nga Dojrani (vizitë të TEC Negotinë në Negotinë, vizitë të lokalitetit Stobi dhe 
kthim në Zrnovcë përmes Velesit dhe Shtipit në ora 21:00 para shkollës.  
Ekskursioni dyditor për nxënësit e klasës së gjashtë do të realizohet në muajin maj të vitit 2018. 
- Ekskursion njëditor për nxënësit e klasës së tretë, relacioni: Morodvis – Zrnovcë – Strumicë -  Dojran – Zrnovcë – Morodvis. 
Nisja në ora 07:30 vizitë të Ujëvarave të Smollarit dhe Kolleshinës në Strumicë, Liqeni i Dojranit në Dojran dhe kthim në Zrnovcë – Morodvis në ora 17:00. 
Ekskursioni njëditor për nxënësit e klasës së tretë do të realizohet në muajin maj të vitit 2018. 
 Ofertat me shkrim (veç e veç për çdo ekskursion) duhet të përpilohen dhe të dorëzohen në pajtim me kërkesat e theksuara në shpallje dhe në të njëjtat duhet 
të theksohet: çmim individual për nxënës, kushtet për akomodim, transport, mënyrë të pagesës, guidë, numër të mësimdhënësve, mjek dhe kushte të 
volitshme që vijnë nga familje të prekura sociale. 
 Ofertat me shkrim duhet të përmbajnë zgjidhje alternative, gjegjësisht duhet të përpilohen në mënyrë konkrete dhe në pajtim me kërkesat e definuara në 
përshkrimin e shërbimit që është pjesë e ftesës për dorëzimin e ofertës.  
 Oferta e cila përmban elemente plotësuese ose shërbime nuk do të kenë përparësi gjatë evaluimit të së njëjtës.  
 Kriter për ndarjen e marrëveshjes për realizim të ekskursioneve do të jetë oferta me çmimin më të ulët për nxënës në të cilin përfshihet edhe 
sigurimi i posaçëm i nxënësve. 
 Çmimet në ofertat duhet të jenë fikse, gjegjësisht nuk lejohet korrigjim i çmimeve gjatë realizimit të marrëveshjes. 
 Ofertuesit duhet ti plotësojnë kriteret minimale në vijim: 
 - të jetë i regjistruar në pajtim me dispozitat pozitive të Republikës së Maqedonisë për kryerje të veprimtarisë turistike: 
 - të ketë në mënyrë të suksesshme të realizuar së paku tri ekskursione për nxënës dhe aktivitete tjera të lira në tri vitet e fundit: 
 - të plotësojë kushtet për transport të grupit të fëmijëve në pajtim me Ligjin për siguri në komunikacion rrugor dhe Rregulloren për kërkesa të 
posaçme teknike të makinave me të cilët udhëtojnë grupet e fëmijëve. 
 Oferta e ofertuesit që nuk plotëson kushtet minimale do të refuzohet nga ana e Komisionit si e papranueshme.  
 Ofertat e pakompletuara dhe të vonuara nuk do të jenë lëndë shqyrtimi. 
 Në ditën e nënshkrimit të Marrëveshjes ofertuesi i zgjedhur dorëzon garanci bankare në shumë prej 5% të vlerës së përgjithshme të marrëveshjes. 
Shpallja publike zgjatë 5 ditë pune nga dita e publikimit. 
Agjencitë e interesuara turistike ofertat me shkrim i dorëzojnë deri në SHF “Sinisha Stoilov” – komuna e Zrnovcit rr. “Gjeneral Apostollski” nr. pn Zrnovcë me 
shenjë “Për Komisionin për grumbullim të ofertave”. Për informata më të hollësishme ofertuesit mund të drejtohen në telefonin 033-353-065. 

 Komisioni për grumbullimin e ofertave me shkrim pranë SHF “Sinisha Stoilov” – komuna e Zrnovcit  
Kryetar (Tanja Ristova) 

Në bazë të nenit 22, paragrafi 1, alineja 16 dhe nenit 41 të Ligjit për energjetikë (Gazeta Zyrtare e RM nr. 16/11 dhe nr. 136/11) dhe
nenit 20, 21 dhe 22 të Rregullores për licenca për kryerje të veprimtarive energjetike (Gazeta Zyrtare e RM nr. 143/11) Shoqëria për
prodhim, tregti dhe shërbime BINERGIJA SHPK eksport import – Shkup me seli në rr. Llondonska nr. 8, Shkup, në vijim publikon:

LAJMËRIM
Informohet opinioni se Shoqëria për prodhim, tregti dhe shërbime BINERGIJA SHPK eksport import – Shkup më datë 06 02

2018 ka parashtruar Kërkesë për dhënie të licencës për kryerje të veprimtarisë energjetike: prodhim të energjisë nga burime të
ripërtërira, deri te Komisioni rregullator për energjetikë të Republikës së Maqedonisë.
Emri i kërkuesit:

Shoqëria për prodhim, tregti dhe shërbime BINERGIJA SHPK eksport import – Shkup me seli në rr. Llondonska nr. 8, Shkup
Lloji i veprimtarisë energjetike:

Prodhim të energjisë elektrike
Rajoni ku do të kryhet veprimtaria:

Veprimtaria do të kryhet në Komunën e Butelit, në parcelën PK 176/1 KK Vizbeg, R. Maqedonisë
Përshkrimi i mënyrës, objekteve dhe mjeteve për kryerje të veprimtarisë:

Shoqëria për prodhim, tregti dhe shërbime BINERGIJA SHPK eksport import – Shkup, do të prodhojë energji elektrike në
elektranë të biomasës, që është në pronësi të kërkuesit të licencës, në komunën e Butelit. Energjia e prodhuar elektrike do t’i jepet
sistemit distribues të EVN në nivelin e mesëm të tensionit prej . Fuqia e instaluar e sistemit është deri në 600kW.
Kohëzgjatja e licencës:

Kërkuesi kërkon licencë me kohëzgjatje prej 35 vjet.
Afati për parashtrimin e propozimeve, mendimeve dhe sugjerimeve në lidhje me Kërkesën për dhënie të licencës:

Subjektet e interesuara juridike dhe fizike mund me shkrim të parashtrojnë deri te Komisioni rregullator për energjetikë e
Republikës së Maqedonisë mendimet dhe propozimet në lidhje me Kërkesën në afat prej 5 (pesë) ditëve nga dita e publikimit të
Lajmërimit për kërkesë në shtypin ditor.
Adresa e Komisionit rregullator për energjetikë të Republikës së Maqedonisë:
rr. Makedonija pn, Pallati Llazar Pop Trajkov, kati i 6, 1000 Shkup, Republika e Maqedonisë

Shoqëria për prodhim, tregti dhe shërbime BINERGIJA SHPK eksport import – Shkup



Koha, e mërkurë 14 mars, 2018 

Shitet lokal afarist në Q.T. Mavrovka me 326 m2. 
Çmimi sipas marrëveshjes.

Kontakt telefoni 078/386 386

Në bazë të nenit 15 nga Ligji për medium (Gazeta zyrtare nr.184/13 dhe 13/14),

Shoqëria për veprimtari botuese, tregti dhe shërbime Koha Production SHPK Shkup,

botues i gazetës ditore Koha bën shpalljen e të dhënave në vijim:

SHPALLJE

Themelues të Shoqërisë për veprimtari botuese, tregti dhe shërbime Koha Production

SHPK Shkup, si botues i gazetës ditore “Koha”, me seli në adresën bul.”Goce

Dellçev” nr.11, QT Mavrovasja lok.14-përdhese, Shkup, janë: Lirim Dullovi, rr.Ho

Shi Min nr.435B, Shkup me gjashtëdhjetë përqind pjesëmarrje dhe Arben Ratkoceri,

rr.Petar Manxhukov nr.44B, Shkup me katërdhjet përqind pjesëmarrje duke llogariur

nga data 24.02.2017.  

 Në bazë të nenit 22 paragrafi 1 pika 1 paragrafi 2 dhe 3, nenit 23 ndërsa në lidhje me nenin 14 paragrafi 2 i Ligjit 
për marrëdhënie pune teksti i pastruar (Gazeta zyrtare e RM nr. 145/2014), nenit 82 paragrafi 1 3 dhe 4 të Ligjit për arsim 
fillor (Gazeta Zyrtare e RM nr. 103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11 dhe 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14 dhe 
135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/2016) dhe në lidhje me pëlqimet e marra nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës nr. 12-
2288/2 të datës 01.03.2018 (pasqyra nr. 5), u.d Drejtori i SHFK “Josip Broz Tito” – Strugë publikon  

SHPALLJE  
Për vendet e lira të punës për vitin shkollor 2017/2018  

1. Një mësimdhënës të fizikës me 8 orë mësimore, orari i punës për kohë të caktuar deri më 31.08.2018  
2. Një mësimdhënës të matematikës me 12 orë mësimore, orari i punës për kohë të caktuar deri më 31.08.2018  

Kandidatët prej numrit rendor 1 deri në numrin rendor 2 krahas kushteve të përgjithshme të parapara me Ligj duhet të 
përmbushin edhe kushtet e parapara me nenin 42, 77 dhe 80 të Ligjit për arsim fillor (Gazeta Zyrtare e RM nr. 103/2008, 
33/2010, 116/2010, 156/2010, 18/2011, 42/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012, 24/2013, 41/14, 1 16/14 dhe 135/14, 10/15, 
98/15, 145/15, 30/2016)   

Orari i punës së mësimdhënësve është me dy ndërrime, ndërrimi i parë është prej ora 7:00 deri në ora 13,00, ndërrimi i 
dytë është prej ora 12:30 deri në ora 18,30 . 

Ditët e punës: prej ditës së hënë deri ditën e premte. 
Pagesa bazë e mësimdhënësve është 20.640 denarë. 

Së bashku me lutjen kandidatët duhet të parashtrojnë dokumentet në vijim: diplomë përkatëse dhe certifikatë të 
shtetësisë. 

Shpallja zgjatë 5 (pesë) ditë pune nga dita e publikimit. 
Zgjedhja do të realizohet më së voni në afat prej 45 ditëve nga dita e përfundimit të shpalljes. 

Dokumentet parashtrohen në adresën SHFK “Josip Broz Tito” – Strugë, rr. “Dimçe Kovaçeski” nr. 64 – Strugë.    
SHFK “Josip Broz Tito” – Strugë  

U.D Drejtor  

Në bazë të nenit 2, 3 dhe  nenit 19 paragrafi 1 dhe 2  të  Rregullores për mënyrën e realizimit të 
ekskursioneve për nxënësit nga shkollat e mesme ndërsa në pajtimin me nenin 24 të Ligjit për arsim të 
mesëm, Komisioni për grumbullimin e ofertave publikon 
 

SHPALLJE 
Për grumbullimin e ofertave për realizimin e ekskursioneve pesëditore  

 
SHMKM ”Nikolla Shtejn”-Tetovë në pajtim me Programin për realizimin e ekskursionit pesëditor  

për vitet e treta në vitin shkollor 2017/2018 organizon 
 
1. EKSKURZIONI PËRFUNDIMTAR  pesëditor për nxënësit e viteve treta, jashtë  RM-së. 
 *  Ekskursion  pesëditor  për nxënësit me mësim  në gjuhën shqipe dhe turke, Tetovë- 

Durrës– Tiranë- Krujë- Vlorë- Tetovë. 
 Koha e realizimit  16.04.2018 deri më 21.04.2018.  
 

Në kërkesën e ofertave mund të paraqiten subjektet juridike të cilat i plotësojnë kriteret në vijim : 
- çmim më i ulët ; 
- të jetë i regjistruar në pajtim me dispozitat pozitive të  RM-së   për realizimin e aktivitetit turistik; 
- të kenë të realizuar në mënyrë të suksesshme së paku 3 ekskursione për nxënës gjatë tre viteve të 
fundit ose aktivitete tjera të lira me nxënës; 
- të plotësojë kushtet për transport të fëmijëve, në Pajtim me Ligjin për siguri në rrugë dhe Rregulloren 
për kërkesat e posaçme teknike; 
- në çmim do të përfshihen shpenzimet për rrugë për ekskursionin pesëditor, akomodimin në hotel me 
së paku tre yje, me ushqim  dhe mëngjes, drekë, darkë  dhe në çmim të përfshihen të gjithë vizitat nëpër 
lokalitetet kulturore dhe historike;  
  -pagesa do të bëhet tre ditë para realizimit të ekskursionit  në xhirollogari të agjencionit; 
 
Shpallja zgjat 5 ditë. Ofertat  të dorëzohen në adresën SHMKM Nikolla Shtejn Tetovë rruga " Ilindenska" 
pn në zarf  të mbyllur me shenjë për Komisioni për grumbullimin e ofertave për ekskursion pesëditor.        
 
      Tetovë,13.03.2018                                                 Nga komisioni  

Rebelimi i Lacios pas ndeshjes
së fundit, të barazuar në fushën e
Kaljarit, është shoqëruar nga pole-
mika e madhe për një penallti jo
dhënë në favor të bardhekaltërve.
Klubi kryeqytetas e ka shprehur
zhgënjimin e tij të madh
përmes gojës së drejtorit
sportiv, Igli Tare, i intervi-
stuar ekskluzivisht nga
“Corriere dello Sport”.
“Pse ekzistojnë dy inter-
pretime të ndryshme?
Ajo ndaj Imobiles nuk
është penalltia e
zakonshme? Është një
penallti e dyfishtë dhe
nuk ndodh thuajse
asnjëherë në futboll. E
prek fillimisht një lojtar i
Kaljarit dhe pastaj tjetri. E kanë rrë-
zuar dy vetë. Nuk e di se si nuk e
kanë pare gjyqtarët”, shprehet Tar.

Nuk ka munguar qëndrimi i Tares
edhe për VAR-in, që po funksionon
në Seria A. “VAR-i na ka hequr
shumë pikë në klasifikim. Unë them
minimumi 12 pikë. A të themi 6?
Mirë, le të themi se kemi humbur 6
pikë për shkak të interpretimit të
gabuar dhe gabimesh të treguara

në TV, si goli me dorë i Kutrones
gjatë ndeshjes me Milanin. Ju si-

guroj që pozicioni i Lacios në
klasifikim sot do të ishte i

ndryshëm. Nuk them me
siguri të kualifikuar në

Çampions, por thuaj-
se. Kështu po sh-

trembërohet gara,
po trukohet kam-
pionati”, shtoi më
tej drejtori sportiv

i Lacios. Frazat e
ashpra të ekzekutivit

shqiptar të Lacios nuk
kursehen. “Po thosha, dy

ose tre muaj më parë, në
mes të nëntorit dhe dhjetorit,

ne kemi qenë të penalizuar qartë,
në katër lojëra, njëra pas tjetrës. Në
to Lacio u dëmtua dhe aty kemi
humbur distancën tonë nga Napo-
li dhe Juve. Asokohe, kemi qenë tri
pikë larg nga vendi i parë, flisnim
edhe për “scudetton”. Më tej e nga-
dalësuam hapin, tani jemi të katër-
tit, në vrapim me të tjerët, por ka
pasur një handikap. Gara ka qenë e
shtrembëruar plotësisht dhe nuk
ka besim të mirë”. E megjithatë, qël-
limi “Champions” është ende gjallë
te bardhekaltrit. “Ne jemi aktualisht
në garë, por nuk guxojmë të japim
përqindje. Por, në qoftë se duam të
gjithë, nëse vazhdojmë të luftojmë
dhe të jemi të përqendruar, unë jam
i bindur se Lacio, pavarësisht vësh-
tirësive, mund të arrijë një objektiv
të merituar. Do të vazhdojmë të
ëndërrojmë, sepse cilësia është atje,
në skuadër. Në fund, në fund të
zemrës sime, mendoj se do të ar-
rijmë ta bëjmë realitet edhe Çam-
pionsin”, përfundoi Igli Tare. 

Arsenali është gati të sakrifikojë
Hektor Bellerin për të rritur fon-
det e mjaftueshme financiare për
rindërtimin e ekipit. Por Topçinjtë
nuk kanë ndërmend të heqin
dorë kollaj nga mbrojtësi i djathtë
i talentuar dhe kërkon 60 milionë
euro për ta shitur në verë. Bellerin
shihet si një nga lojtarët më
premtues në rolin e tij dhe verën
e kaluar është kërkuar nga Bar-
celona dhe Mançester Siti. Gjatë
asaj kohe, Arsenali ka refuzuar të
konsiderojë shitjen e tij, gjithsesi,
Topçinjtë do të kenë nevojë për
fonde në fund të sezonit dhe 22-
vjeçari pritet të jetë lojtari i sakri-
fikuar. Edhe Bellerin thuhet të
jetë gati të transferohet larg "Emi-
rates" nëse vjen oferta e duhur.
Arsenal e di mirë se shitja e Belle-
rin do të rriste mjaftueshëm fon-
det për të shpenzuar për lojtarë të
rinj në verë. Koka e rekrutimeve
Sven Mislintat pritet të bëjë tre
lëvizje gjatë verës, një portier, një
mesfushor qendre dhe një
qendërmbrojtës.

Sakrifikon
Bellerin për
rindërtimin
e ekipit

IGLI TARE “PLAS BOMBËN” NË ITALI Ju siguroj që pozicioni i
Lacios në klasifikim sot
do të ishte i ndryshëm.
Nuk them me siguri të
kualifikuar në Çam pi -
ons, por thuajse.
Kështu po
shtrembërohet gara,
po trukohet kampi -
onati”, pohon drejtori
sportiv i Lacios

Gara e shtrembëruar,
kampionati i trukuar!

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Mesfushori i Koresë së Jugut, Ki
Sung-jueng, pritet të transferohet
te skuadra e Milanit në fund të kë-
tij edicioni. Sajti italian "Calcio-
mercato" ka njoftuar se marrëve-
shja pothuajse është arritur mes
Milanit dhe mesfushorit 29-vjeçar.
Ki te Milani do të transferohet si
futbollist i lirë, pasi kontrata me
Svonsin i skadon këtë verë. Ai me

Milanin pritet të firmosë kontratë
trevjeçare me mundësi vazhdimi
edhe për një vit tjetër. Ki këtë edi-
cion ka shënuar dy gola dhe ka
dhënë po aq asistime në 18 para-
qitje në Premier Leigë. Pos Svonsit,
karrierë ka bërë edhe te Sander-
lendi, Seltiku e Seuli. Ka nëntë gola
në 88 paraqitje me Përfaqësuesen
e Koresë së Jugut.

Milani siguron mesfushorin Ki

21SPORT
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Gjanluigji Buffon është krahasuar me Diego Mara-
donan teksa Antonio Noçerino ka nxitur Juventu-
sin dhe portierin të shtyjnë pensionin për një tjetër
sezon. I cilësuar si një nga më të mëdhenjtë e histo-
risë, Buffon akoma nuk ka vendosur mbi të ardh-
men e tij pasi festoi 40-vjetorin në janar. Megjithë-
se mosha e tij është e madhe për një futbollist,
numri 1 i Juves mbetet një pjesë integrale në luftën
e "Zonjës" për të fituar titullin kampion në Serie A
dhe Çampions Ligën. “Për mendimin tim, Buffon
është Maradona i portierëve,” shprehet Niçerino

për "Omnisport."
“Në 20-25 vitet e
fundit, ai ka qenë
numri një në
botë. Ai është më i
miri. Më mërzit

fakti se ai do të tërhi-
qet së shpejti. Nuk e di

situatën brenda klubit por
shpresoj të luajë edhe për një

vit tjetër", deklaroi Niçerino.
Ndërkohë, Juventusi dhe Buffon,
që është në kërkim të Skudetos së

7-të radhazi, do të zbresin në fu-
shë sërish të mërkurën. 

Rikthehet sfida e shumëpritur
mes Barcelonës dhe Çellsit, në
kuadër të ndeshjes kthyese të 1/8
së finales në Ligën e kampionëve.
Cekim, ndeshja e parë e cila u zh-
villua në Londër, përfundoi baras 1-
1, një rezultat i cili i jep përparësi
katalanasve, të cilët me 0-0 do të
plasohen në çerekfinale. Mirëpo,
skuadra londineze gëzon një re-
spekt të madh kur luan në "Camp
Nou", pasi ata në katër përballjet e
fundit janë të pamposhtur. Deri-
sa, këto dy ekipe janë përballur me
njëri tjetrin 13 herë, ku Çellsi i fitoi
katër ndeshjet, tre Barcelona,
ndërsa gjashtë ndeshje përfun-
duan baras. E veçanta e përballjes
së sotme është Cesk Fabregas, i cili
për herë të parë pas largimit nga
Barcelona në vitin 2014, rikthehet
në "Camp Nou" dhe do të luajë
kundër ish-skuadrës së tij. Ai sh-
preson që skuadra e tij të kuali-
fikohet në çerekfinale, ndërsa pra-
non se e motivon e kaluara me

klubin katalanas dhe nuk e pen-
gon, por nuk është në gjendje të
thotë nëse do të festojë po shënoi
gol në “Camp Nou”. 

“Nuk e di nëse do të festoj, por
nuk besoj, varet nga momenti", –
tha Fabregas. – Nuk më bezdis fak-
ti se do të luaj kundër të kaluarës

sime, kundër miqve. Në të
kundërtën, kjo më motivon. Në
fund të fundit, askush nuk ka dy-
shime se do të kërkoj më të mirën
për ekipin tim. Çellsi është më i
rëndësishëm. Çfarë ndodh me
mua, është dytësore. Ajo që ne
duam është të kualifikohemi në
çerekfinale, asgjë tjetër”, shtoi më
tej Fabregas. Në fushën e futbollit,
Cesk beson se mentaliteti do të
jetë element kyç. “Ne duhet të jemi

pozitivë dhe të mos humbasim.
Mund ta eliminojmë Barçën", –
vlerësoi ai, përpara se të lavdërojë
Messin. – Barça është ekuilibër dhe
Messi, ndaj ne duhet ta bëjmë këtë
duet të pakëndshëm. Është një
ndeshje e shkëlqyer, në një fazë të
shkëlqyeshme të Ligës së Kampio-
neve. Mos harroni se edhe Çellsi
është një skuadër e madhe”. Në
ndeshjen e parë, që përfundoi në
barazimin 1-1 në Londër, mesfu-

shori spanjoll evidentoi punën e
mirë të trajnerit Conte: “Në nde-
shjen e parë, Barcelona e pati në
zotërim topin, por pa krijuar asnjë
mundësi”, përfundoi Fabregas. Në
anën tjetër, trajneri i Çellsit, i cili
nuk është optimist pasi siç thotë i
mungon përvoja dhe se do të
vuajnë ndaj katalanasve. “Përvoja
është gjithmonë e rëndësishme.
Ne duhet të punojmë si ekip, që të
jemi gati. Patjetër, duhet të jemi
të përgatitur të vuajmë në këtë lloj
ndeshjeje, sepse kur luani kundër
këtij ekipi, një nga më të mirët në
botë, duhet të jeni gati të vuani”,
deklaroi Konte, i cili kur ishte traj-
ner i Juventusit, arriti të eliminojë
katalanasit. Ndërkohë, trajneri i
Barcelonës Ernesto Valverde be-
son se barazimi 1-1 nga ndeshja e
parë nuk është një shenjë përfun-
dimtare se të tijtë sonte do të për-
parojnë në çerekfinale. "Barazimi
në Londër ka qenë shumë i rëndë-
sishëm. Goli në fushë kundërshta-
re në të tilla ndeshje nuk është
kualifikim definitiv, por mbetet
mjaft i rëndësishëm", deklaroi Val-
verde.  Ndërkohë, Beshiktashi do të
pret Bajernin, në një ndeshje ku
gjithçka është e qartë dhe prej
ndeshjes së parë dihet se skuadra
nga Munihu do të plasohet në çe-
rekfinale, pas asaj fitore të thellë
prej 5-0 në ndeshjen e parë. 

Nasser al Khelaifi, presi-
denti i PSZH-së, dhe Henrique
Antero, drejtor sportiv, tashmë
janë në Brazil, ku u takuan me
Nejmarin, siç kishte njoftuar
“Le Parisien”. Kjo gjë u konfir-
mua në pak orë, pasi babai i
Nejmar i “vari” fotot e takimit
në rezidencën e lojtarit, në
Mangaratiba, pranë Rio de
Zhaneiro. Përkundër tha-
shethemeve të shumta, që
kanë lindur në këtë zhvendo-
sje të krerëve të klubit parisien
drejt Brazilit, ata këmbëngulin
se gjithçka ka të bëjë me një
projekt, për të cilin u ra dakord
nga nëntori, që Nasser al Khe-
laifi të vizitojë “Instituto
Proyecto Neymar Jr”, një kom-
pleks arsimor i vendosur në
“Jardim Gloria” të qytetit të
Praia Grande. Këtë kompleks,
lojtari e ngriti në vitin 2014 për
të mirëpritur 2400 fëmijë ja-
shtë shkollës dhe në varfëri.
Nasser kishte dështuar ta

përmbushte zotimin që kishte
me lojtarin, ndaj ka shfrytë-
zuar momentin kur Nejmar
po shërohet nga operacioni i
metatarsalit të pestë për të
bërë udhëtimin. 

Presidenti ishte aty edhe
për të parë yllin e PSZH-së,
evoluimin e rikuperimit të tij

pas operacionit, të cilit iu nën-
shtrua më 3 mars, çka bëri që
transferimi rekord botëror në
futboll të humbasë kthimin e
Ligës së Kampionëve kundër
Real Madridit. Nasser al Khe-
laifi do të përfitojë nga qën-
drimi i tij në Brazil për t’u
takuar me disa klube futbolli

dhe për të përmbushur vizita
të tjera të biznesit. Nga klubi
insistojnë që udhëtimi nuk ka
të bëjë me përpjekjen për të
siguruar vazhdimësinë e loj-
tarit, pasi e kanë atë në qendër
të projektit të ardhshëm dhe
janë të bindur se lojtari është
i lumtur në Paris.

Al Khelaifi në Brazil për vizitë te NejmariBuffon është
Maradona i portierëve

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Te Çellsi besojnë se mund
ta eliminojnë Barcelonën

“Ne duhet të jemi
pozitivë dhe të mos
humbasim. Mund ta
eliminojmë Barçën.
Barça është ekuilibër
dhe Messi, ndaj ne
duhet ta bëjmë këtë
duet të pakëndshëm.
Është një ndeshje e
shkëlqyer, në një fazë
të shkëlqyeshme të
Ligës së Kampioneve.
Mos harroni se edhe
Çellsi është një skuadër
e madhe”, thotë
Fabregas

DYSHET:
Beshiktash - Bajern M.
Barcelona - Çellsi
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Mensur
Mamuti

SHKENCËTARI
I MADH GJERMAN

NË FOTO

ECJE 
E ORGANIZUAR

USHTARËSH

TEORIA
E SHKRENCËTARIT

NË FOTO

AI QË MERRET 
ME TEKNIKËN 

E RADIOS SI JO 
PROFESIONIST

AMERIKAN
(ZHARGON)

SHENJA 
E KAFSHËVE 

NË TRUP,
NJOLLA

AKTORI
AMERIKAN,

PIT

FUTBOLLISTI 
ANGLEZ,

KOLL

RUMANIA

ANA 
OKSA

---------------------------
NJË 

(ITAL.)

FRIKA

TË SHKUARIT 
MËNJANË

-----------------------------
DY ZANORE

KOHA
SHTYLLA 

KRYESORE E 
FIZIKËS,FUSHA 

E SHKENCËTARIT 
NË FOTO,

MEKANIKA ...

LITERATURA VRULLI POST
SCRIPTUM

NJË NGA SHBA-TË
-----------------------------

GJYSMA E
TAKUT

(RRAHJA E ORËS)

KËNGËTARI
ANGLEZ,

ERIK

ITRIUMI
----------------------------

ANSAMBËL
(SHKURT.)

SHTET NË 
MBRETËRINË 
E BASHKUAR 
TË BRITANISË

VILË, PALLAT 
(FRËNGJ.)

------------------------------
PREFIKS

PËR EKOLOGJINË

PËREMËR 
VETOR

BASKETBOLLISTI 
AMERIKAN, LARI

-----------------------------
KOCKA

E TRUPIT

NJË 
PRIND

GRUP I VOGËL 
DHE I MBYLLUR 

SHOQËROR
-----------------------------

EKSPERIMENT

I NGJALL 
DIKUJT 

TRISHTIM

IBRAHIM 
TUKIÇI

----------------------------
QYTETI I LINDJES 

SË SHKENCËTARIT 
NË FOTO

ILIRIANA
SULKUQI

TETOVA
----------------------------

MASIELA 
LUSHA

NUTRICION
(SHKURT.)

-----------------------------
PËREMËR

ASTATI

SHKENCËTAR
I KIMISË

----------------------------
I VËRTETË

LUKSEMBURGU
----------------------------

RUMANIA

AMPERI
---------------------------

ENERGJIA

R
LËKUNDJE 

E FUQISHME
E TOK

ZGJIDHJET: AMER, LARA, BRED, ESHLI, R, AO, TUTA, ANIM, AJOVA, KLEPTON, IT, UELSI, SHATO, 
ATA, KETNER, NËNA, KASTË, TRISHTOJ, IT, IS, TE, NUT, KIMIST, LA, REAL, TËRMET.

Shumë i lehtë: 693128574, 875463129, 241579368, 152647983, 738915246, 964382751, 
389756412,, 516294837, 427831695. Mesatar: 874692153, 623518794, 519347682, 
987251346, 162439875, 435876219, 748963521, 296185437, 351724968.
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DASHI 21. mars - 20. prill
Një ditë e mirë për çiftet, shumica e Dashëve do të jenë në

gjendje të rifillojnë me gjysmën e ëmbël disa projekte që kanë lënë
kohët e fundit mënjanë .. Kthejeni gjendjen shpirtërore dhe besimin
tuaj të mirë! Nëse jeni vetëm dhe keni kaluar disa zhgënjime, sot ju
mund të shijoni një ditë me fat. Sukseset nuk do të llogariten dhe ju
do të përfundoni projektet e nisura.

DEMI 21. prill - 21. maj
Së fundmi arrin një periudhë më e relaksuar për ata që

kanë përjetuar disa tensione të vogla në sferën sentimentale. Ju
gjithashtu do të keni mbështetjen e të dashurit/ës tuaj! Zemrat e
vetmuara do të duhet të shikojnë përreth nëse duan të njohin da-
shurinë e vërtetë! Jini diplomatikë me dikë që ende nuk është i bin-
dur për aftësitë tuaja dhe tregoni se jeni mjaft kompetent.

BINJAKET 22. maj - 21. qershor
Ju do të jetoni një ditë intensive me të dashurin/ën tuaj,

asgjë nuk do të jetë në gjendje të prishë ekuilibrin tuaj të mirë sot
në çift. Do të jeni shumë të pasionuar dhe do të përfshini partne-
rin/en në iniciativat tuaja. Beqarët mund të bëjnë shumë arritje, yjet
premtojnë takime intriguese! Perspektiva të mira edhe për ata që
kërkojnë punën e tyre të parë.

GAFORRJA 22. qershor - 22. korrik
Venusi sugjeron që shumë Gaforre duhet t’i kushtojnë

më shumë kohë marrëdhënies së tyre në çift. Një qëndrim më i vë-
mendshëm do të vlerësohet nga ata që janë përreth jush. Be-
qarët do të kalojnë një ditë shumë të ngjeshur me takime. Planetët
janë në favorin tuaj dhe përmirësojnë cilësitë tuaja, por kini kuj-
des për të balancuar me kujdes financat.

LUANI 23. korrik - 22. gusht
Ju do të përballeni me momentet e nënshtruara të kësaj

dite me optimizëm dhe pozitivitet. Për fat të mirë partneri/ja është
gjithmonë në anën tuaj dhe nuk ju braktis për asnjë moment! Beqarët
do të jenë shumë të ëmbël dhe romantikë dhe do të jenë gati për të
përjetuar një histori të re dashurie! Duke pasur parasysh ndryshi-
met dhe transformimet, lajme të mira priten për karrierën tuaj.

VIRGJERESHA                  23. gusht - 23. shtator
Çiftet e forta tashmë po përjetojnë një moment magjik

dhe çdo gjë do të jetë edhe më e bukur sot, projekte të reja do të lindin
për të ardhmen dhe për shumë ndoshta mund të jetë edhe ardhja në
jetë e një fëmije! Zemrat e vetmuara do t’u afrohen njohjeve të reja me
optimizëm nga të cilat mund të presin shumë. Sot do të keni keqkup-
time me eprorët dhe kolegët, jini të kujdesshëm në përgjigje.

PESHORJA 24. shtator - 23. tetor
Dashuria dhe romantizmi do të jenë në krye të kësaj

dite, do të jeni shumë të shoqërueshëm dhe të gatshëm për të
mbështetur partnerin/en në çdo gjë. Mundësi të mira për beqarët
që të bini në dashuri, dikush mund të takojë shpirtin binjak! Ju do
të keni çmime të ndryshme për punën tuaj, por kushtojini vë-
mendje financave! 

AKREPI 24. tetor - 22. nëntor
Disa tensione të vogla mund të shqetësojnë marrëdhë-

nien në çift, por nëse keni një besim të thellë të të dashurit/ës,
gjithçka do të zhduket shpejt, pa lënë asnjë gjurmë. Beqarët mund
të jenë të tronditur nga kthimi i një ish-i, por ata do t’i thonë jo gjith-
sesi. Nervozizmi dhe mungesa e përqendrimit nuk do t’ju japin më
të mirën në punë. Për fat të mirë pasdite humori përmirësohet.

SHIGJETARI 23. nëntor - 21. dhjetor
Projekte të reja për të ardhmen në çift, të cilat po mar-

rin formë dhe kjo ju bën me të vërtetë të lumtur edhe nëse diçka
ju frikëson. Ndoshta shkaku është një përgjegjësi më shumë.
Nëse jeni vetëm dhe po vini nga një periudhë e vështirë shikoni të
tashmen dhe hapini rrugë emocioneve të reja! Karizmi juaj ju
ndihmon shumë në punë.

BRICJAPI 22. dhjetor - 20. janar
Ditë e mbushur me surpriza të mëdha dhe mbi të gjitha

të vetëdijshme: di ç’të duash dhe më shumë se kurrë të vendosni për
të vazhduar historinë tuaj të dashurisë! Kurioz dhe të vendosur,
beqarët do të thellojnë njohjet e reja. Ju do të vazhdoni me një
ritëm të shpejtë drejt qëllimit tuaj në punë, asgjë nuk mund t’ju nda-
lojë.

UJORI 21. janar - 19. shkurt
Ditë e mrekullueshme për ndjenjat. Ju do të jeni në

gjendje për të mbajtur xhelozinë brenda vetes duke bërë që ecu-
ria në çift të ecë normalisht! Për beqarët do të vijnë së shpejti
takime të reja që do të ngrohin zemrën dhe shpirtin e tyre! Do të
jeni shumë të zënë në punë, por në përfundim do të keni sukses!

PESHQIT 20. shkurt - 20. mars
Një fazë pozitive hapet për projektet në çift, marrëveshja

do të jetë e mirë dhe ju do të shkoni drejt së ardhmes me një dë-
shirë të madhe për të realizuar ëndrrën tuaj. Beqarët do të jenë në
kërkim të stimulimeve të reja dhe nuk do të refuzojnë flirtimet dhe
aventurat. Planetët ju mbështesin dhe ju bëjnë dinamikë në punë,
të gatshëm për të kapur mundësitë më të mira.



Qooder,
skuteri me
katër rrota
Në Sallonin e Gjenevës është
prezantuar Qooder, një mjet që
bashkon aspektet pozitive të
makinës dhe motorit. Prodhim
i zviceranes Quadro Vehicles,
Qooder është perfekte për të
kapërcyer pengesat e lëviz-
shmërisë në qytet. Qooder
mund të zotërohet nga të
gjithë ata persona që kanë pa-
tentë B dhe mund të blihet po-
rositet “online”.

Këto foto mahnitëse vijnë nga qyteti i
largët norvegjez i Longyearbyen dhe pady-
shim e bëjnë atë të duket si një përrallë. Por
prapa figurave gjendet një ligj disi i çudit-
shëm që duhet të ndjekin 2 mijë banorët e
qytetit, pasi aty është e paligjshme të vdesë-
sh. Vdekja është e ndaluar në ishull që nga
viti 1950, kur u zbulua se trupat në varrezat
lokale nuk u dekompozuan për shkak të tem-
peraturave të ftohta. Klima e ishullit është
aq arktike saqë në vitin 2000, shkencëtarët u
mahnitën nga zbulimi, teksa testuan kufo-
mat e varrosura aty, të cilët i përkisnin virusit
të influencës së vitit 1917 - dhe për habinë e
tyre, morën mostrat e gjalla të virusit.  Ba-

norët kishin jetuar në mesin e virusit vdekje-
prurës për dekada, pa e kuptuar atë. Asnjë
banor nuk varroset për shkak të frikës se së-
mundja do të përhapet në të gjithë ishullin,
që do të thotë se edhe ata që kanë jetuar
gjithë jetën në ishull, nuk mund të varrosen
atje. Në një perspektivë të zymtë, ata që janë
të sëmurë terminalisht janë dërguar nga
ishulli duke fluturuar qindra kilometra drejt
kryeqytetit Oslo, ku do të kalojnë pjesën e
mbetur të ditëve të tyre deri në vdekje. Nuk
ka shtëpi të njerëzve të moshuar në ishull, ose
ndonjë institucion i krijuar për t’u kujdesur
për të dobëtit dhe të moshuarit, kështu që ata
duhet të lëvizin përpara vdekjes së tyre.

Restoranti ku
mund të
paguash duke
larë enët
Një restorant në Japoni lejon të
gjithë ata që janë paksa ngushtë
nga gjendja ekonomike që të pa-
guajnë ushqimin duke larë enët.
Mirai Shokudo, restorant në
Tokio, ka “punësuar” rreth 500
njerëz deri tani, të cilët punojnë
vetëm një turn për të larë
borxhin. Kjo mensë e krijuar në
vitin 2016 ka si klientë të varfrit
që nuk kanë mundësi kurrë që
të hanë jashtë. Nëse nuk kanë
para’, ata mund ta paguajnë fa-
turën duke punuar për 50 minu-
ta në restorant.

Grerëzat dhe qentë më vdekjeprurësit
Kujdes nga gjarpri, merimanga dhe
akrepit. Por mbajeni në mend këtë:
Më shumë keni gjasa të mbyteni
nga një grerëz dhe qen. Prej 1610
njerëzve të mbytur nga kafshët mes
viteve 2008 dhe 2015, 478 prej tyre
janë mbytur nga bletët dhe grerë-
zat, 272 nga qentë, thuhet në hu-
lumtimin e publikuar nga Wilder-
ness & Environmental Medicine.
Gjarpërinjtë, merimangat dhe akre-
pat janë shkaktarë të 99 vdekjeve
brenda tetë vjetëve. Duke përdorur
të dhënat e “Centers for Disease
Control and Prevention”, hulumtue-
sit kanë zbuluar se 72 njerëz janë
mbytur nga kafshët tjera, siç janë
kuajt, macet dhe derrat. Vetëm gja-
shtë njerëz vdesin në vit nga kafshi-
mi i gjarprit dhe gjashtë nga helmi
i merimangës.

Qyteti norvegjez ku është 
e ndaluar të vdesësh 
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1489 – Mbretëresha e Qipros,
Catherine Cornaro, i shet mbretërinë
Venedikut.

1689 – Skocia nuk njeh Willem III
dhe Mary Stuart si mbret dhe
mbretëreshë.

1912 – Mbreti Vittorio Emanuel III
i Romës lëndohet gjatë tentimit për
vrasje ndaj tij. 

1914 – Serbia dhe Turqia nënshk-
ruajnë traktat të paqes. 

1939 – Gjermania naziste ndanë
Republikën e Çekosllovakisë.

1962 – Konferenca e demilitarizi-
mit hapet në Zhenevë pa Francën.

1967 – Trupi i Xhon Kenedit tran-
sferohet prej varrit të përkohshëm në
memorialin e përhershëm.

1971 - Rolling Stones largohen prej
Anglisë për në Francë për t’iu shman-
gur tatimeve.

1986 – Giotto e Agjencisë Evropia-
ne për Hapësirë fluturon në afërsi të
Kometës Halley (605 km)

1990 – Mihail Gërbaçov bëhet
kryetar i Kongresit Sovjetik.

PLAKU NË MORG
Një plakut i bie të fikët dhe përfun-
don në spital. Pas një kontrolli të
shkurtër mjeku thotë: 
- Çojeni në morg.
Pas kësaj plaku çohet dhe thotë:
- Po unë ende s’kam vdekur…
- Po hala s’kemi mbërri te morgu,
mos u ngut, i thotë mjeku.

Kam zbuluar paradoksin që, nëse ti
dashuron deri sa të të dhembë, nuk

mund të ketë më dhimbje, por
vetëm më shumë dashuri. 

(Nënë Tereza)

Sipas “People Reference Boureau”
(PRB), organizatë joqeveritare që ve-
pron në SHBA, lloga-
ritet se në Tokë
kanë jetuar 108
miliardë ba-
norë. Kjo do të
thotë se ne që
jetojmë tani - jemi
vetëm 6.68 për qind e
gjithë popullsisë që ka jetuar në
Tokë.

Sipas “UNICEF”, çdo
ditë në botë lindin
353 mijë fëmijë
ose shënohen
18.9 lindje për

1.000 banorë.

Në vitin 2050, popullsia do të arrijë
10 miliardë. Dhe 70 për qind e tyre do
të jetojë në qytete.
Edhe pse është
shtatëfishuar në
dy shekujt e
fundit, 11 mi-
liardë nuk do të
arrijmë deri ne
shekullin e XXII. Kjo
për shkak të uljes së lindjeve.
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