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Shkup, 14 maj - Rreth 8000 fëmijë në Maqedo-
ni janë në listën e pritjes për regjistrim në ko-
pshte, tregojnë të dhënat me të cilat disponon
Ministria e Punës dhe Politikës Sociale. Prindë-
rit e rinj ballafaqohen me probleme për regji-
strim në kopshte dhe jo rrallë që fëmijët e tyre
të regjistrohen presin edhe nga një vit. Proble-
mi paraqitet për shkak të numrit të pamjaftue-
shëm të kopshteve apo kapaciteteve të tyre të

vogla. Ai mund të tejkalohet me zgjerim të ka-
paciteteve të përhershme, por edhe ndërtimin
e kopshteve të rejave. Në fund të prillit të këtij
viti, në 66 kopshte shtetërore në 55 komuna
janë regjistruar rreth 36 mijë fëmijë. Intenca e
shtetit është të rritet kapaciteti për fëmijët e
përkujdesur në kopshtet për fëmijë, posaçëri-
sht një vit para se të shkojnë në shkollë. Që kjo
të realizohet, duhet të...

Edhe 12 çerdhe të reja, asnjë për fëmijët shqiptarë
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Publiku si
“dembel
Stambolli”

Në komunikimin publik e social
sot ndeshim një “trafik” të den-
dur, të cilit, për hir të së vërtetës,
i mungojnë disa “semaforë”. E
para, për ta orientuar në xhun-
glën e stërmadhe të përdoruesve
pa kriter të mediave të reja dhe, e
dyta, për ta vendosur këtë “tra-
fik” në funksion të profesionalizi-
mit të mediave dhe komunikimit
publik. Sot gjithkush bën gaze-
tarin dhe redaktorin...
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Për 10 vjet, 
të mëdhenjtë
kanë vrarë
mbi 2 milionë
fëmijë!

Emri me 
shumicë të

zgjeruar
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Energjia opozitare është harxhuar duke vrapuar që të hyjnë në qeveri. Analistët thonë se BDI
mund të rrijë në pushtet edhe për shumë vitet të tjera siç kanë bërë shumë parti në vendet
Perëndimore. Por krejt ndryshe po veprohet në taborin maqedonas 
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Shkup, 14 maj – Promovimi i librit

“Bisedat me Omer Kaleshin Shkup –

Stamboll – Paris”, ka risjellë nga Parisi në

Shkup piktorin e njohur me origjinë nga

Kërcova. Bashkëbisedime në periudha

të ndryshme, monografi të qëmtuara

për veprën e tij shkruar nga autorë, esei-

stë  të njohur nga bota... janë përm-

bledhur së bashku në një libër të shk-

ruar nga akademik Luan Starova. Madje

promotori i këtij publikimi, Ferid Muhiq

shkon më larg duke thënë se libri fare

mirë mund të quhet edhe një lloj encik-

lopedie e pikturës dhe teorisë së artit,

një studim antropologjik dhe kulturo-

logjik i rangut më të lartë, apo edhe

himn i mendimit të lirë.  Në ceremo-

ninë e organizuar të hënën në Akade-

minë e Shkencave dhe Arteve, është fo-

lur për rëndësinë e mesazheve dhe di-

mensioneve multikulturore të veprave

të piktorit dhe prezantimin për Ballka-

nin ndryshe që i bëri Europës. Në fjalën

e tij, Ferid Muhiq thotë se përmes emra-

ve të njohur që kanë “mbirë” si në letër-

si ashtu edhe në arte figurative  percep-

timi për Ballkanin si një oazë periferike

kulturore me ngjarje të zymta ka ndry-

shuar, duke vërtetuar të kundërtën. 

“Ballkani ka qenë gjithmonë një pa-

radigmë e kulturës dhe artit dhe kjo pa-

noramë theksohet në këtë libër, por ve-

pra e dy artistëve, si Kaleshi dhe Starova

tregojnë të kundërtën, e këtij prezanti-

mi të skematizuar të një Ballkani ekzo-

tik të mbyllur... Vetë libri është formu-

luar si një konstatim final i unitetit

universal, si shprehje e pranisë tran-

stemporale së bukurisë ” , ka thënë

Muhiq. Duke iu referuar emrave të

njohur që kanë shkruar për Kaleshin, si

eseisti francez Zhak Lakarier që thotë

se inspirimi për një artist nuk është

lokal, as ballkanik, por universal, i për-

bashkët për të gjithë, që lirisht haset

tek vepra e Omer Kaleshit.  Specifike tek

piktori dhe vepra e tij është elementi

që bashkon tre vende – Maqedoninë si

vendlindjen e tij, me Turqinë – ku ka

studiuar dhe Francën ku krijon. Kështu

u shpreh kreu i ASHAM, Taki Fiti, në

fjalën e tij, që u fokusua kryesisht tek

prejardhja multietnike e origjinës së tij

dhe multikulturalizmi në motivet e ve-

prave të tij, që kanë një vlerë akoma

edhe më të madhe. 

“Ballkani duhet të shndërrohet në

një mjedis ku kultura arti dhe shkenca

të ngrihen në piedestalin e vlerave më të

larta të civilizimit. Ky është mesazhi

bazë, pasi vetë artisti rrjedh nga një fa-

milje multietnike, me nënë maqedo-

nase dhe baba shqiptar dhe sipas me-

sazhit të veprës së tij multikulturalizmi

është një kusht për vetë ekzistencën në

Ballkan dhe shndërrimin në një rajon

paqe, stabiliteti dhe prosperiteti. Kur

ASHAM për herë të parë organizoi ek-

spozitën personale të Kaleshit një vit

më parë unë iu drejtova në frëngjisht

duke supozuar se pas gjithë atyre vite-

ve të qëndrimit në Paris edhe mund të

ketë harruar të flasë në maqedonisht,

por shtanga kur ma ktheu me një ma-

qedonishte të kulluar me theks të lehtë

kërcova”, ka thënë Fiti. Prej disa vitesh ai

është gjithnjë e më shumë prezent në

Maqedoni, disa prej veprave të tij ia ka

dhuruar Universitetit Nënë Tereza në

Shkup, ndërsa është propozuar që të

pranohet si anëtar nderi i ASHAM.  

Autorët finalistë në

Çmimin Kadare 2018
10 maj shënoi dhe mbylljen e afatit zyrtar të dorëzi-

mit të dorëshkrimeve në konkursin letrar Kadare. 32 ve-

pra në prozë tashmë janë në garë për çmimin e madh të

letrave, që ka një vlerë prej 10.000 eurosh i cili akor-

dohet nga Instituti Europian Pashko në bashkëpunim

me Universitetin Europian të Tiranës.

“32 autorë ia kanë besuar këtë vit veprat e tyre këtij

konkursi dhe ky është një lajm i mirë, duke patur para-

sysh që kemi të bëjmë me vepra në dorëshkrim, të pabo-

tuara më parë. Mes konkurrenteve spikasin dhe emra të

njohur në letrat shqipe si Virgjil Muçi, Zija Çela, Vera

Bekteshi, Gazmend Krasniqi, Bashkim Hoxha, etj, çka

do të thotë se në vetëm katër vite ky konkurs është kthyer

në një institucion të rëndësishëm për vlerësimin e letër-

sisë”, thotë Alda Bardhyli, koordinatore e çmimit “Kada-

re”, transmeton kultplus.

Por në një kohë kur flitet kaq shumë për një munge-

së të të rinjve në letrat shqipe, ky konkurs konfirmon të

kundërtën. “Ka një rritje të autorëve të rinj që kanë

zgjedhur letërsinë si rrugën e tyre dhe në këtë konkurs

spikasin të rinj me një stil të konsoliduar, ku dallohet që

lidhja e tyre me letërsinë është e hershme. Loer Kume,

Alion Caçi, Rudina Cupi, Erjon Papagjoni, Arlind Farizi,

Flogerta Krypi, Ada Capi, Sokol Thana, etj janë vetëm

disa prej emrave të rinj që i kanë besuar dorëshkrimet e

tyre këtij konkursi.”, thotë Bardhyli. Sipas saj, “Konkurset

letrare janë dhe një formë e mirë për të parë nivelin e një

letërsie. Ndërsa prej vitesh kritika flet për një ikje të au-

torëve nga tregimi duke u fokusuar më shumë tek proza

e gjatë siç është romani apo novelat, ky konkurs na

pohon të kundërtën.

Janë disa autorë që kanë zgjedhur të konkurojnë me

vëllime me tregime, duke treguar e tregimi shqip do

vijojë të ndërtohet nga emra të tjerë që do spikasin në

rrugëtimin e tyre në letërsi”. Juria e kryesuar nga shkrim-

tari Kim Mehmeti, një personalitet i letrave shqipe në

Maqedoni, dhe në përbërje të së cilës janë Agim Baci,

Genciana Abazaj, Eni Vasili dhe Ledia Dushi, tashmë

janë duke shqyrtuar që janë në garë për çmimin e këtij

viti. Sipas Bardhylit, juria me një pjesë të veprave është

njohur më herët, duke qenë se një pjesë e autorëve i

kanë dorëzuar ato që në ditët e para të shpalljes së

konkursit.
“Por pavarësisht se një pjesë e veprave kanë ardhur në

ditët e para të konkursit, numri i veprave pjesëmarrëse

është rritur ndërsa afrohej afati i dorëzimit, dhe vetëm në

ditën finale të këtij konkursi janë dorëzuar pesë vepra”.

Duke marrë dhe një javë kohë për t’u njohur me veprat

juria do të mblidhet pas një jave për të konkluduar me

shortlistën e autorëve, që do të garojnë për çmimin e

madh, që do të shpallet gjatë Ditëve Letrare të Razmës.

“Ky konkurs i rëndësishëm për letërsinë shqipe kul-

mon me Ditët Letrare të Razmës (25-27 maj), një aktivi-

tet që bën bashkë shkrimtarë, përkthyes, kritikë të cilët

këtë vit do t’i bashkohen një konference shkencore me ti-

tull “Gjergj Kastrioti Skënderbeu mes historisë dhe letër-

sisë”, një temë e zgjedhur me rastin e Vitit të Skënderbeut

shpallur nga qeveria shqiptare. Kritika dhe studimet sh-

qipe nuk e kanë shtjelluar ende dimensionin letrar që kjo

figurë e historisë sonë ka pasur në librat e shumë shkrim-

tarëve të huaj, që kanë gjetur tek ai shpesh personazhin

më interesant për veprat e tyre”,- thotë Bardhyli.

Çmimi letrar “Kadare” është një prej çmimeve më të

mëdha letrare që ndahet çdo vit për një autorë shqiptar.

Çmimi ka një vlerë prej 10 mijë euro dhe vepra fituese bo-

tohet nga Mapo Edition. Ky është edicioni i katërt i këtij

çmimi i cili është kthyer në një nga ngjarjet më të rëndë-

sishme kulturore në hapësirën shqiptare. Vjet me këtë

çmim u nderua shkrimtari Musa Ramadani ndërsa më

parë janë vlerësuar autorët Shkëlqim Çela dhe Rudolf

Marku.

PROMOVOHET LIBRI NGA LUAN STAROVA 

“Bisedat...” rikthen

Omer Kaleshin në ASHAM  
Bashkëbisedime në
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monografi të qëmtuara për

veprën e tij shkruar nga

autorë, eseistë  të njohur

nga bota janë përmbledhur

së bashku në një libër të

shkruar nga akademik Luan

Starova. Madje promotori i

këtij publikimi, Ferid Muhiq
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Dalmacia (Dalmatia), në histori përmendet
fillimisht si krahinë (më pas provincë) brenda
trojeve të banuara nga fisi i dalmatëve. Kjo
krahinë u zgjerua shumë nga luftërat e
shekullit II-I para Krishtit Pas një kryengritje
të ndodhur në vitet 6-9 (pas Krishtit)
dalmatët u shtrinë në Veri deri te gadishulli i
Istrias dhe u vendosën paralel me lumin Sava,
deri në Singidum (Beogradi i sotëm). Në
Lindje kufizoheshin nga mali i Sharrit. Kufiri
Jugor i tyre ishte lumi Mat, kurse në Perëndim

deti Adriatik. Liburnët, ardianët, labeatët etj
ishin fise brenda kësaj hapësire. Provincës së
Dalmacisë i takonin edhe gjithë ishujt në
Detin Adriatik si dhe qytete të rëndësishme
të kohës, midis të cilëve edhe Skodra e Lisi
(Shkodra dhe Lezha e sotme). Në kohën e
sundimit të Dioklecianit, pjesa jugore e
Dalmacisë nga Gjiri i Kotorrit e poshtë, u
shkëput dhe u krijua një provincë tjetër me
emrin Prevali. Kjo provincë kishte për qendër,
pikërisht Shkodrën.

NJËZET VJET
"Kur më pyesnin gazetarët e huaj herët në vitet
nëntëdhjetë për parashikimin se çka do të ndodhë,
gjeja një shprehje që më nxirrte nga sikleti i
fallxhiut: shpresoj të mos ketë luftë, se po pati, pos
viktimave të shumta do të humbasim edhe nja 20
vjet derisa të vijmë në vete. Numri njëzet, ai i viteve
që do të humbasim do të ketë dalë prej
nënvetëdijes. 
Ndoshta pse më duken shumë, ndoshta pse janë
shumë. Për cilëndo kategori janë shumë: për atë që
i ka mbushur 20 janë tërë jeta, për dyzetvjeçarin
gjysma, për gjashtëdhjetëvjeçarin një e treta, për
tetëdhjetëvjeçarin çereku i jetës. 
Mbase kështu, duke përmendur 20 vjetët që do të
humbeshin ndjellja paqe, me efekt të njëjtë sikur
kalimtarët e Sarajevës që kalonin nëpër 'rrugën e
snajperistëve' duke u mbuluar me xhaketë e
pulovër, si mburojë kundër plumbave.
Çdo herë që shkoj në Sarajevë hyj në tramvaj dhe i
vështroj fytyrat e njerëzve. Ato bartin brenda luftë
që nuk kalon as pas njëzet vjetësh. 
Një mik amerikan që ishte në Sarajevë dhe pastaj
erdhi në Prishtinë më tha që fytyrat në Prishtinë
janë më të gëzuara, ka më shumë rini. 'Por edhe ju
i kini punët lëmsh'", shkruan në Facebook,
publicisti Veton Surroi.

KORRUPSIONI
DHE KRIMINA-
LITETI,
PROBLEMET
MË TË MËDHA
NË KOSOVË
Komandanti i bazës
ushtarake amerikane
Bondsteel, koloneli amerikan
me origjinë serbe Nick
Ducich ka vlerësuar se situata
në Kosovë ka vlerësuar se
situata në Kosovë është e
qetë dhe stabile. Ai ka shtuar
se ushtarët e KFOR-it po
bëjnë të gjitha që të
garantohet një mjedis për
lëvizje të lirë për të gjithë
banorët e Kosovës. “Situata e
sigurisë në zonën time është
e qetë dhe stabile. Sipas
mendimit tim, problemi më i
madh me të cilin
ballafaqohet Kosova e për të
cilin ka treguar kohë më parë
edhe raporti i Komisionit
Europian janë korrupsioni
dhe kriminaliteti.
Sepse, ka shtuar ai, me debat
të vërtetë e dialog, për
çështje politike me siguri se
ka zgjidhje. I pyetur për ato
që gazeta Novosti e
Beogradit probleme të
serbëve në Kosovë dhe se a ka
kontakte me nejësit e
thjeshtë në terren, Ducich
përgjigjet pozitivisht dhe
shton se sidomos me serbët
ka kontakte pas shërbimeve
kishtare. Ata, thotë ai, pa
marrë para sysh moshën,
paraqesin problemet që
kanë. Thotë edhe se ka
përshtypje të dyfishtë për
Kosovën: “E para është
rëndësia historike dhe fetare
e Kosovës, e pastaj dëshira që
të zgjidhen çështjet urgjente
në mënyrë që të krijohen
mundësi edukative e
ekonomike”, thekson Duçich.
Kohë më parë ai ka qenë në
Patrikanën e Pejës, e cila, siç
thotë e ka mahnitur dhe i ka
lënë mbresë të
jashtëzakonshme për tërë
jetën.
Thotë se takohet me
politikanë serbë, prefektë,
njerëz të rëndomtë por edhe
me kolegë në Ushtrinë e
Serbisë. Ai po ashtu gëzohet
se shumë shpejt do ta vizitojë
Serbinë dhe sërish do të
takohet me përfaqësues të
Ushtrisë serbe.

(KOHA Ditore, 14 maj)
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Në komunikimin publik e social sot ndeshim një “trafik” të dendur, të cilit,
për hir të së vërtetës, i mungojnë disa “semaforë”. E para, për ta orientuar në
xhunglën e stërmadhe të përdoruesve pa kriter të mediave të reja dhe, e
dyta, për ta vendosur këtë “trafik” në funksion të profesionalizimit të me-
diave dhe komunikimit publik. Sot gjithkush bën gazetarin dhe redakto-
rin nëpër media sociale, por askush nuk merr përgjegjësinë për efektet
shpërdoruese të lirisë pa kufi dhe cenimit të standardeve minimale profe-
sionale. Postimi pa kriter i materialeve (ku zakonisht mungojnë datat dhe
vendet ku kanë ndodhur ngjarjet), qofshin të shkruara apo të multimedias,
po krijon jo vetëm një publik pa shije e pa sens, por po ngre murin ndarës
që po i ndihmon me të madhe mosqarkullimit normal të ndikimeve, vle-
rave e modeleve reciproke.

Ka rrezik që ky publik i ri që po formohet në këtë mënyrë, të jetë aq shumë
i lidhur pas "realitetit të tij", sa të humbë sensin e prekjes në realitetin konk-
ret të jetës së përditshme, por edhe heqjen dorë nga mediat e tjera, të
ashtuquajtura konvencionale, ndaj të cilave, me pa të drejtë mund të
ngrihet një gardh paragjykues. Të udhëhequrit e shoqërisë me sasi të
mëdha paragjykimi mund të shpjerë njeriun modern para dilemës ham-
letiane të jesh apo të mos jesh i mirinformuar. Një publik i tillë, i përbërë nga
qindra e mijëra “dembelë Stambolli” që vetëmjaftohen duke dremitur e
vegjetuar brenda kështjellave të tyre virtuale, është i padobishëm në pla-
nin e përgjithshëm të mendësisë civile të komunitetit dhe formimit kultu-
ror të njerëzve.

Askush nga pjesëmarrësit e debatit të madh sot në botë, nuk ka mundur
të gjejë një përgjigje fatlume para kësaj dileme që po i mundon sociologët
e mediave dhe ekspertët e shumtë të komunikimit. Në kuadër të strategji-
ve të zhvillimit të mediave, vende të ndryshme të botës kanë provuar for-
ma të shumta të vendosjes së njëfarë rregulli brenda standardeve të
përgjithshme të komunikimit tek mediat e reja. Por, deri më tani, asnjë nga
këto strategji nuk është provuar se mund të prodhojë një model të pranue-
shëm nga të tjerët, aq më tepër kur gjeografia e komunikimit publik ka edhe
diversitetin social, kulturor, gjuhësor, religjioz etj. I ndodhur në konkurrencë
joluajale me këtë tip komunikimi, media konvencionale ka rrezik të stërke-
qet në prototipe subkulturore të stilit tallava. Goditja që mori muzika e aka-
demisë nga tallavaja e kafeneve, mund të reprizohet me një frymë të njëjtë
edhe në fushën e medias dhe të komunikimit, kurse ‘galaktika e Gutenber-
gut’, siç McLuhani e quante shtypin, ka të ngjarë që të eklipsohet një çikëz
nga ‘galaktika e Zuckerbergut’, për aq sa do të kompensohej nga një tufë
dritë që do të depërtonte në gardhin paragjykues të komunikimit virtual.

Gara në mes të risive teknologjike dhe formimit të publikut, do të duhej të
jetë preokupimi kryesor i përpiluesve të strategjive të reja komunikimit dhe
medias. Gjithkush sot e ka të qartë se mediat online po thyejnë rekorde
avantazhi kundrejt mediave klasike. Mirëpo përparësitë e këtij avantazhi
nuk i merr si favore profesionale krejt publiku, për arsye se në fushën e
paanë të komunikimit virtual sot kemi një oqean përdoruesish dhe, jo pak
prej tyre, po ngrenë ‘principatat e tyre’ të realitetit virtual. Për aq sa po
shihet i efektshëm ndikimi i mediave të reja në ngritjen e disa standarde-
ve të munguara teknologjike tek mediat klasike, për aq do të duhej të jetë
i efektshëm edhe një ndikim kthyes që mund të kenë mediat klasike tek ato
të reja. Në radhë të parë, në ruajtjen me rigorozitet të standardeve theme-
lore të informimit profesional, pa anashkaluar kriteret e bazuara mbi paan-
shmërinë, gjithëpërfshirshmërinë dhe treburimësinë e lajmit. Pa këto dhe
standarde të tjera të nevojshme profesionale, mediat online (sidomos por-
talet e shumta) por edhe ata që marrin guximin të bëjnë gazetarin dhe re-
daktorin nëpër rrjetet sociale, do të dukeshin karikatura në përpjekjet e tyre
për të aktruar opinionbërjen.

Mediat e reja, që janë të pakontrollueshme nga “punëtoria partiake”, gjith-
sesi, do t’i japin një dimension të ri lirisë së shprehjes, por edhe mundësi-
ve të pakufizuara për të ndërtuar “mirëqenie publike” pa e patur të domo-
sdoshme ndihmën e aparatit shtetëror e institucional, me kusht që në
komunikacionin e zhurmshëm të ketë kulturë të mirëfilltë qarkullimi.

Publiku si 
“dembel Stambolli”

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

Emin AZEMI

Ç’LIDHJE KA DALMACIA ME SHKODRËN E SOTME?

KUDSI AS ME LETRA MË NUK I TAKON
MUSLIMANËVE
“Nga sot Kudsi as me letra më nuk i takon
muslimanëve. Nuk i takon as të krishterëve. Kudsi
prej sot është qytet vetëm i izraelitëve. Dita e
sotshme, pra, pa pikë dyshimi është dita më e
rëndësishme dhe më e dhimbshme për Kudsi
Sherifin. Me gjithë paralajmërimin e protestave të
mëdha në 46 vende të botës, sot në Ditën e Vajtimit
siç e quajnë izraelitët, ambasada amerikane do të
transferohet nga Telavivi në Kudsi Sherif, dhe me
këtë, Kudsi Sherifi edhe zyrtarisht po shpallet qytet
vetëm i jahudive. 
Të ju rikujtojë; ate që e kishte paralajmëruar
presidenti amerikan Donald Trump me 6 dhjetor
2017, po realizohet sot me datë 14 maj 2018. Në
ceremoninë e rastit të këtij transferi që është
refuzuar nga të gjitha shtetet e botës, do të merr
pjesë presidenti Trump i shoqëruar nga dhëndri
Jared Kushner me bashkëshorten e tij Ivanka
Trump. 
Kështu, përpjekja një shekullore e muslimanëve
për ta ruajtur Kudsin nga invadimi total izraelit, sot
definitivisht po merr fund. Siç e dimë dhe siç po
shohim me sytë e ballit, muslimanët nuk e
harxhojnë kohën kot me Kudsin(!). 
Ata kanë derte tjera edhe më të mëdha, si, lufta
për medhhebe dhe komentimi i hadithit të
shtagës së tërhequr mbi zallë në lidhje me ate se
cili prej 70 e më shumë medhhebeve muslimane
paska me hyrë në xhennet e cilat n'xhehnem,
pastaj blerja e ekipeve të futbollit dhe  hoteleve të
shtrenjta në botë, dhe, natyrisht konkurenca e
çmendur deri në makutëri mes shteteve të pasura
muslimane për ndërtimin e rrokaqiejve më të lartë
dhe më luksozë në botë...!!!”, ka shkruar në FB,
teologu Mustafë Bajrami. 
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Fatos RUSHITI

Shkup, 14 maj - Që nga viti 2002 e
këndej, Bashkimi Demokratik për
Integrim me kryetar Ali Ahmetin
është në pushtet, herë me LSDM
dhe herë me VMRO-në, hiq gati
dy vitet në opozitë kur PDSH-ja e
Menduh Thaçit ishte në pushtet
me VMRO-në, 2006-2008. Aktua-
lisht, kjo parti vazhdon të jetë në
pushtet në qeverinë reformatore
të kryeministrit Zoran Zaev. Nga
ana tjetër opozita shqiptare e
fragmentarizuar në shumë parti,
njëra ndër ta edhe PDSH që hum-
bi pothuajse gjysmën e elektora-
tit të saj në zgjedhjet e fundit par-
lamentare, nuk po shihet si rrezik
serioz ndaj BDI-në shumëvjeçare
në pushtet, edhe pse të gjitha in-
dikacionet janë se zgjedhjet par-
lamentare bashkë me zgjedhjet
presidenciale janë të pashmang-
shme në prill të vitit të ardhshëm.
Ka më shumë se katër muaj që
kryeministri Zoran Zave luan si
"macja më miun" me partitë sh-
qiptare se do ti merr atë apo këtë
parti në qeveri. 

KU PO HARXHOHEN 
KAUZAT OPOZITARE?

Energjia opozitare e Lëvizjes
BESA me kryetar Afrim Gashin,
PDSH-së dhe BES-ës me kryetar
Bilall Kasamin, përfshirë dhe
Aleancën për Shqiptarët, që për
disa muaj bënte të dyja edhe po-
zitën dhe opozitën, është
harxhuar duke vrapuar që të
hyjnë në qeveri. Krahas kësaj këto
parti edhe përkundër se mbajtën
kongrese zgjedhore, nuk u panë
të ofrojnë kuadro profesionist që
do të ndërtonin deri në zgjedhjet
presidenciale një kauzë të fortë
politike kundër BDI-së. Ridefinim
i shtetit, motoja e Lëvizjes BESA,
Marrëveshja politike e PDSH-së
dhe Shteti binacional i ASH-së,
duket u harruan duke pasur gojën

plot se do të kontribuonin në qe-
verinë reformatore po ti thërriste
Zaev për të qenë pjesë e saj
ndonëse fuqia politike e tyre është
mjaftë e ulët secila me 2 deri në 3
deputet. Në këtë kohë sipas asaj
që flitet kuluareve të këtyre parti-
ve dhe BDI-së në pushtet, lufta
kundër njëra tjetrës mes Dy
BESA-ve nga njëra anë dhe PDSH-
së e ASH-së nga ana tjetër me gja-
së do të vazhdojë të jetë e ashpër,
me çka dhe elektorati shqiptare
ende ëndërr do t’a ketë që të shoh
një opozitë konkurruese kundrejt
BDI-së. Në opinion ka zëra se një
faj të madh ka edhe BDI e cila
njihet më shumë për harxhimin e
energjisë që të zhduk nga skena
politike partinë rivale opozitare,
apo të paktën të fus përçarje mes
strukturave opozitare, dhe që ajo
të rijë në pushtete e qetë dhe e pa
rrezikuar. Ndërkaq po BDI siç kanë
referuar shumë analistë, më herët
pot ë ishte kalonte njëherë në
opozitë, do të pastrohej njëherë
e mirë nga elementë të korrup-
tuar dhe të kriminalizuar që nuk i
ka të paktë, për t’iu dhënë shansin
më të rinjve të marrin fuqi ven-
dimmarrëse në parti. 

SI PO VEPROHET NË 
TABORIN MAQEDONAS?
Krejt ndryshe po veprohet në

taborin maqedonas ku përveç
LSDM-së edhe VMRO dhe së
fundmi edhe PRSD e Tito Petkov-
skit flasin për një njësi zgjedhore,
kjo pasi sipas zërave në opinion
tendenca është që përmes kriji-
mit të dy blloqeve të mëdha poli-
tike maqedonase VMRO me të
gjitha partitë tjera të vogla dhe
partitë e minoriteteve si turq, bo-
shnjak serb e rom, dhe po njëjtë
edhe LSDM të arrijnë të ulin fu-
qinë politike të shqiptarëve në
Parlament. Ika e mijëra ët rinjve
shqiptare kohëve të fundit drejt

Gjermanisë, por edhe shteteve
tjera, dhe kur dihet me qindra
mijëra të tjerë janë më dekada ka-
shtë shtetit, të mund të organi-
zohet regjistrimi i popullsisë me
kritere që do të përjashtonin sh-
qiptarët që jetojnë jashtë Maqe-
donisë. Por partitë shqiptare he-
shtin dhe nuk bëjnë zë për
regjistrimin e popullsisë dhe që
Maqedonia të jetë një njësi
zgjedhore. Mungesa e trurit të
shkolluar sidomos atij jashtë ven-
dit tek partitë shqiptare, ndryshe
siç ka bërë VMRO që të rinjtë që
kanë studiuar jashtë dhe punuar
i pat ofruar në parti dhe në Qeve-
ri sa ishte në pushtet, partitë sh-
qiptare opozitare, shpjegon edhe
nivelin e varfër intelektual të për-
faqësimit politik.

(PA)FUQIA PËR TU BASHKUAR
Kur jemi tek opozitarizmi po-

litik shqiptar analisti Ismet Rama-
dani kritikën kundrejt partive sh-
qiptare e kanalizon drejt pafuqisë
së të tyre për tu bashkuar që në fil-
lim kur është dashur të jenë pjesë
e Qeverisë, dhe siç shton ai të jenç
pjesë e suksesit për integrim në
NATO dhe në BE. "Partitë shqipta-
re PDSH, BESA ASH, kur ishte
koha nuk punuan që të ba-
shkohen për të ndarë pushtetin
me LSDM-së s’po them të gjitha,
por së paku dy prej tre dhe të ishin
pjesë e suksesit për integrim në
NATO dhe në BE. Këto ari vetëm
kur panë se realisht po bëhen
hapa të mëdhenj drejt zgjidhjes
së çështjes së emrit dhe integri-
meve, tentojnë të jenë pjesë e Qe-
verisë. Ata nuk arritën dhe ti qën-
drojë besnik platformës politike
që nënshkruan pas zgjedhjeve
parlamentare dhe po të ishin fol
më një zë tani më lehtë do ta ki-
shin të impononin çështje me in-
teres për shqiptarët në Qeverinë
Zaevit", thotë Ismet Ramadani. Siç

thekson ai, nga ana tjetër, partitë
shqiptare, nuk adresojnë kritika
drejt BDI-së e cila ka njerëzit e
njëjtë në pushtet për shumë vite,
por herë pas herë kritikoje më
shumë Zaevin. "S’po them se Zaev
duhet kursyere nga kritikat sepse
shumë media qofshin elektronike
dhe të shkruara flasin për gjëra
konkrete negativisht për Zoran
Zaevin. Por nuk shih se partitë sh-
qiptare bëjnë si duhet opozitarin
me shifra konkrete ndaj BDI-së ri-
vale në pushtet", thotë analisti
Ismet Ramadani. 

Profesori universitar Bashkim
Selmani thotë se si BDI në pushtet
si katër partitë tjera opozitare janë
shumë larg të qenurit opozitë mo-
derne siç bëjë partitë në vendet e
tjera.

"Opozitarizmi modern bëhet
kur kemi sekretariate apo depar-
tamente me struktura të përgati-
tura profesionalisht, dhe që do të
dinë çdo jave apo muaj ti qesin
në pah të palarat e partive në pu-
shtet. Jo vetëm se nuk ndodh kjo
përjashto ASH që aty këtu del me
ndonjë qëndrim, të tjerat heshtin
kundrejt pushtetit. Logjika thotë
që BDI mund të rrijë në pushtet
edhe për shumë vitet të tjera siç
kanë bërë shumë parti në vendet
Perëndimore, kur e dimë nivelin e
demokracisë tek ne, kjo nuk i
shërben shumë zhvillimit tonë
cilësor demokratik aq më shumë
kur mungon llogaridhënia tek
shumica e strukturave qeverisëse
të BDI për kohën sa ishin 10 vite në
pushtet me VMRO-në", thotë pro-
fesori Universitar Bashkim Selma-
ni. Një opozitë e përçarë është "in-
fuzion" për pushtetin, por kjo
shkon në konton negative të mo-
bilizimit politik, sidomos në
gjetjen e alternativave dhe shan-
seve të të rinjve për të marrë mbi
supe përgjegjësitë publike e sho-
qërore. 

Zaevi i
gatshëm 
për takim
liderësh
Rosoman, 14 maj - Qëndroj në di-
spozicion për takim liderësh, tha
dje kryeministri Zoran Zaev në Ro-
soman, duke iu përgjigjur pyetjes
së gazetarëve nëse do të ketë
takim liderësh me kërkesë të opo-
zitës. Ai theksoi se që dje ka pasur
informacion se qëndrojnë në di-
spozicion, por për takimin e liderë-
ve të gjithë pjesëmarrësit duhet të
jenë në vend, ndërsa presidenti
Ivanov është në Turqi, ndërsa mi-
nistri i Punëve të Jashtme është në
Hagë. "Sot pas këtij takimi, jam i
gatshëm të mbaj takim me shefin
e opozitës, nëse ai konstaton se
duhet të ketë. Ata kërkuan takim
liderësh, ndërsa si të vendosin unë
do t'ju qëndroj në dispozicion, t'i
informoj para se të shkojmë në
takimin në Sofje, ndërsa gjithsesi,
jam i gatshëm edhe pas Samitit të
BE-së për Ballkanin Perëndimor në
Sofje ta konvokoj takimin e liderë-
ve, kur në të do të ishin të gjithë të
pranishëm. Por thirrja është e she-
fit të opozitës, ndërsa unë qëndroj
në dispozicion në koordinim me
të, ashtu edhe ta organizojmë
takimin", theksoi Zaev. I pyetur
nëse më 17 maj do të ketë takim
me Ciprasin si datë e përgjigjes
përfundimtare ai u përgjigj se ky
takim nuk është prej takimeve të
caktuara që i presim. Takimi është
në margjinat e Samitit të BE-së, ku
të pranishëm do të jenë të gjithë
kryeministrat e BE-së, ndërsa edhe
të gjithë kryeministrat e Ballkanit
Perëndimor si vende kandidate
për anëtarësim në BE. "Unë akoma
nuk kam termin të saktë se kur ka
qenë takimi, por e di se pala greke
e konfirmoi se në margjinat do të
gjejmë kohë të shihemi. Qëllimi
është të bëjmë një rekapitular për
atë që është biseduar deri më tani,
ta konfirmojmë edhe ta dimë se e
kemi përfunduar, ndërsa njëherë-
sh t'u japim udhëzime ministrave",
shtoi Zaev. Ai theksoi se koha
është e shkurtër dhe se janë duke
u paraqitur informacione se
gjithçka do të zgjidhet më 17 maj,
por nuk është ashtu, pasi që është
esenciale pjesa që ka mbetur për
bisedime. "Unë besoj se para së
gjithash duhet të jemi kreativ dhe
të përkushtuar dhe unë të doja
diku para Samitit të Këshillit të
Evropës, ndërsa më pas edhe të
Këshillit Evropian, ai është 25,26
pastaj më 28 dhe 29 qershor, të sil-
len vendimet për marrjen e datës
për negociata apo jo. Deri atëherë
të kemi ndonjë vendim, madje
duhet ta dimë se edhe sikur të
mos ketë përafrim të asaj që ka
mbetur, në Greqi dhe Maqedoni
duhet të bëjmë proces të brend-
shëm të konsultimeve...", shtoi
kryeministri.

DRITËHIJET E OPOZITARIZMIT SHQIPTAR 

Opozita e përçarë, 
"infuzion" për pushtetin
Energjia opozitare është
harxhuar duke vrapuar
që të hyjnë në qeveri.
Analistët thonë se BDI
mund të rrijë në pushtet
edhe për shumë vitet të
tjera siç kanë bërë
shumë parti në vendet
Perëndimore. Por krejt
ndryshe po veprohet në
taborin maqedonas 

Koha

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



Athinë, 14 maj - Zhan Klod Junker
dhe Federika Mogerini, duket se e
mbështesin nevojën që marrëve-
shja eventuale për emrin në Parla-
mentin grek të votohet me shu-
micë të zgjeruar, shkruan gazeta
greke "Avgi". Duke iu referuar infor-
macioneve të veta, gazeta, që
njihet si zëri i partisë Syriza, pohon
se në vend me 151 deputetë Athina
ka marrë këshilla dhe rekomandi-
me nga Brukseli të kërkojë 180 de-
putetë të japin dritë të gjelbër për
zgjidhjen eventuale.

"Sipas burimeve të besueshme,
Qeveria greke mori rekomandime
me qëllim të mirë dhe këshilla të
kërkojë që marrëveshja e mundsh-
me për çështjen e Maqedonisë të
votohet me shumicë prej 180 de-
putetëve. Emëruesi i përbashkët i
këtyre rekomandimeve është që
marrëveshja të ketë qëndrueshmë-
ri dhe stabilitet, të sigurohet legji-
timitet i gjerë politik dhe parla-
mentar. Nevoja për votimin e
marrëveshjes me 180 deputetë, me
sa duket, është mbështetur nga
ana e kryetarit të komisionit Zhan

Klod Junker dhe nga Përfaqësue-
sja e Lartë e BE-së për Politikë të Ja-
shtme, Federika Mogerini",  shk-
ruan "Avgi" dhe shton se ky
qëndrim i Brukselit është për shkak
se nuk ka bindje se marrëveshja
mes Athinës dhe Shkupit do të ketë
ardhmëri dhe perspektivë, veçanë-
risht për shkak të qëndrimit të opo-
zitës greke dhe për këtë rekoman-
dohet  shumicë parlamentare e
zgjeruar. Gazeta pohon se bashkë-
sia ndërkombëtare interesohet, jo
vetëm për qëndrimet e qeverive në
të dy vendet, por edhe për qëndri-
min e forcave të tjera politike në
Maqedoni dhe Greqi, njofton korre-

spondenti i MIA-s nga Athina.
"Sipas burimeve të besueshme,

bashkësia ndërkombëtare tregon

interes të madh edhe për liderin e
opozitës në IRJM, Hrisitian Mickov-
ski, rreth zgjidhjes të çështjes së

emrit. Interpretohet qëndrimi i tij
i deritanishëm i kujdesshëm edhe
përkundër faktit se VMRO edhe
më tej është nën kontrollin e na-
cionalistit, ish-kryeministrit Nikol-
la Gruevskit. Nga ana tjetër, derisa
porositë e njëjta arritën edhe deri
te  lideri i opozitës greke, Kirjakos
Micotakis, tani për tani ai është
larg nga i kujdesshëm" shkruan ga-
zeta dhe dërgon kritika ndaj De-
mokracisë së Re opozitare, sido-
mos për ndryshimin e qëndrimit
pas protestave "mbrojtjen e emrit
të Maqedonisë" në Selanik dhe
Athinë. Burime të Komisionit Evro-
pian për televizionin grek "Star",
kanë përgënjeshtruar se nga Athi-
na është kërkuar marrëveshja të
votohet me shumicë të zgjeruar
dhe kanë përkujtuar në fjalimin e
Junkerit në Parlamentin grek, kur
tha se Brukseli nuk do të përzihet
në kontest, ai mbështet zgjidhje,
por nuk është puna e tij të japë
propozime dhe orientime.

Mynster, 14 maj - Në Konventën
Kombëtare të Katolikëve,që u mbajt
në Mynster të Gjermanisë foli edhe
kancelarja Angela Merkel. Merkeli
përcolli përshtypje nga takimet e fun-
dit me liderët e Ballkanit Perëndimor
e detyrat para vetes. Kancelarja e
Gjermanisë, Angela Merkel tha se
Ballkani Perëndimor mbetet një nga
detyrat e Gjermanisë në politikën e
jashtme. Merkeli u ndal te Ballkani të
premten, në kuadër të diskutimeve
në Konventën Kombëtare të Katolikë-
ve,  e cila zhvilloi punimet javën e ka-
luar në Mynster në landin e Rinit Ve-
rior-Vestfalisë. "Tani, pas fundit të
Luftës së Ftohtë ne kujtuam se koha e
konflikteve të mëdha politike kishte
kaluar. Por shumë shpejt mësuam se
kjo nuk qëndron - në shembullin e
luftërave në Ballkanin Perëndimor",
tha kancelarja gjermane.

"Ende sot (Ballkani Perëndimor)
është një nga detyrat tona në poli-
tikën e jashtme - natyrisht ti duhet të
negociosh më parë me ambientin
përreth teje, unë kalova shumë kohë

këtë javë me këtë temë - që të siguro-
sh rendin e paqes atje. Ai është
shumë i brishtë". Angela Merkel u
ndal më tej në konfliktet kufitare dhe
të natyrave të tjera, që vazhdojnë të

kenë me njëra-tjetrën shumë shtete
ballkanike.

"Edhe po ta hedhësh vështrimin
te Kosova, te Serbia, te Bosnja dhe
Hercegovina. Edhe po të shohësh mo-
smarrëveshjen për emrin në Maqe-
doni, konflikte kufitare këtu dhe atje,
madje edhe Sllovenia dhe Kroacia
vazhdojnë të flasin ende për kufijtë e
tyre". Merkeli u shpreh e vendosur se
Gjermanisë dhe shteteve perëndimo-
re i duhet të punojë për t'i zgjidhur
këto konflikte."Na duhet t'i zgjidhim
të gjitha këto, në mënyrë që të mos
ekzistojë gjithmonë një tension i cak-
tuar, që mund të rindizet në çdo kohë",
tha kancelarja e Gjermanisë.

Optimizëm i rezervuar
për takimin Zaev-Cipras
Athinë, 14 maj - Optimizëm me rezervë për mundësinë për
zgjidhje në vigjilje të takimit të kryeministrave të Maqedo-
nisë dhe Greqisë, Zoran Zaev dhe Aleksis Cipras në Sofje, sh-
preh ministri alternativ grek i Punëve të Jashtme, Jorgos
Kartugallos në intervistë për radion greke "Real fm". "Është
bërë punë sistematike, çështjet kanë arritur deri në
bërthamën e tyre dha tani është koha të bisedojnë në nive-
lin më të lartë. Kemi optimizëm me rezervë se mund të
kemi marrëveshje", thotë Kartugallos dhe i përgënjeshtron
informacionet e publikuara në mediat e Greqisë gjatë
fundjavës, për afat të caktuar kohor dhe periudhë kalimta-
re për implementim të marrëveshjes. Ai thotë se marrëve-
shja nuk do t'i ngjajë Marrëveshjes të përkohëshme, do të
jetë komplete dhe nuk do të ketë "bishta", sepse në të
kundërtën nuk do të jetë në përputhje me parakushtet e
vendosura greke. "Mund të ketë periudhë kohore për çë-
shtjet të cilat nuk mund të zgjidhen në momentin e nënshk-
rimit, por në asnjë rast nuk do të jetë Marrëveshja e përkoh-
shme si më parë", sqaron Kartugallos në intervistën për
radion greke. Siç raporton korrespondentja e MIA-s nga
Athina, shefi alternativ i diplomacisë greke shprehu bindje
se përgjigjja të cilën qeveria do ta sjellë do të jetë kombëta-
risht për shfrytëzim dhe do të marrë përkrahje nga parla-
menti. Në lidhje me informacionet për rritjen e shumicës
parlamentare prej 180 deputetëve, Kartugallos thotë se Ku-
shtetuta parasheh një gjë të tillë vetëm nëse bëhet fjalë
për shkelje të sovranitetit kombëtar, ndërsa në rastin konk-
ret nuk ekziston një gjë e tillë.

BRUKSELI I PROPOZON ATHINËS 

Emri me shumicë të zgjeruar
Gazeta greke "Avgi" shkruan se ky qëndrim i
Brukselit është për shkak se nuk është e
sigurt se marrëveshja mes Athinës dhe
Shkupit do të ketë ardhmëri dhe perspektivë,
veçanërisht për shkak të qëndrimit të
opozitës greke dhe për këtë rekomandohet
shumicë parlamentare e zgjeruar

GREKËT E PAVARUR: NUK PRANOJMË EMËR ME TERMIN MAQEDONIA 
Partneri i koalicionit në qeverinë greke, Grekët e
Pavarur, lider i së cilit është ministri i Mbrojtjes, Panos
Kamenos, nuk heq dorë nga pozita kundër emrit për
vendin tonë në të cilin do të përfshihej termini
Maqedoni. Qëndrimin e fuqishëm të partisë edhe një
herë e përsëriti zëdhënësja e Grekëve të Pavarur,
Madalena Papadopulu në një intervistë për radion
greke "Real fm". "Nuk mund të pranojmë emër i cili do
ta përfshinte termin Maqedonia. Shteti i Shkupit do të
duhet të pranojë një marrëveshje të plotë, gjegjësisht
ndryshimin e Kushtetutës, ndryshimin e kartave të

identitetit, një emër për të gjithë. Për çdo rast, ne,
Grekët e Pavarur nuk mund të heqim dorë prej
çështjeve kryesore dhe pozitave tona të fuqishme. Për
ne, thelbi i irredentizmit të shtetit fqinj, ndodhet tek
emri", thotë Papadopulu. Siç njofton korrespondentja
e MIA-s nga Athina, lidhur me skenarin marrëveshja
eventuale greke në parlamentin grek të duhet të
votohet me shumicë të rritur prej 180 deputetësh,
zëdhënësja e Grekëve të Pavarur thotë se ata nuk do të
heqin dorë nga pozita e tyre dhe thonë "jo" për
përdorimin e termit Maqedonia.

ANGELA MERKEL PËR DETYRAT E BALLKANIT PERËNDIMOR

"Ende sot (Ballkani
Perëndimor) është një nga
detyrat tona në politikën e
jashtme - natyrisht ti duhet
të negociosh më parë me
ambientin përreth teje,
unë kalova shumë kohë
këtë javë me këtë temë - që
të sigurosh rendin e paqes
atje. Ai është shumë i
brishtë", tha Merkel

Paqja e brishtë e Ballkanit
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5AKTUALE
Koha, e martë 15 maj, 2018 

Kapen hajnat e kishave
në Tetovë
Sektori për Punë të Brendshme në Te-
tovë ka arritur në tërësi të zbardh gja-
shtë vjedhje, të cilat gjatë këtij muaji
janë kryer në disa kisha në Tetovë, Kopa-
nicë, Radiovcë dhe disa fshatra të tjerë.
Kryerës të këtyre vjedhjeve janë XH.M
22-vjeçarë nga Tetova, si dhe një 17
vjeçarë nga fshati Ozormisht i Tetovës.
Ata, në një bisedë në stacionin policor
kanë pranuar se kanë kryer këto vjedhje.
Pas dokumentimit të plotë të rastit,
kundër tyre do të pasojë edhe padi
adekuate. Ata vjedhjet i kanë kryer duke
hapur me forcë dyert hyrëse të objekte-
ve në fjalë ose me thyerjen e dritareve,
pas çka brenda hapësirave të kishave or-
todokse në Tetovë dhe rrethinën e Te-
tovë kanë vjedhur një shumë të konside-
rueshme parash, ndërsa është
shkaktuar një dëm i madh material. 

Sanksionohen 
147 shoferë
Një person është lënduar rëndë, ndërsa
28 janë lënduar lehtë në 18 prej 29 aksi-
denteve të regjistruara në tri ditët e ka-
luara në rajonin e SPB Shkup. Policia e
trafikut i ka sanksionuar 169 shoferë të
cilët kanë lëvizur me shpejtësi më të
madhe se shpejtësia e lejuar, ndërsa i
ka përjashtuar 229 shoferë, prej të cilë-
ve 147 nën ndikimin e alkoolit, 52 para se
ta fitojnë të drejtën e drejtimit të au-
tomjetit motorik dhe 30 shoferë fille-
starë. Nga komunikacioni janë përjash-
tuar 69 automjete të paregjistruara, 204
automjete të cilat nuk janë parkuar si-
pas rregullave, ndërsa janë larguar me
karrotrecin 114. Njëmbëdhjetë këmbë-
sorë e kanë kaluar rrugën jashtë vendka-
limit për këmbësorë, ndërsa 10 kanë ka-
luar në udhëkryq në semafor të kuq.
Katër shoferë nuk u kanë dhënë për-
parësi kalimi këmbësorëve, dy janë rre-
shtuar në mënyrë jo të drejtë, gjashtë
kanë tejkaluar në mënyrë jo të drejtë,
tre shoferë nuk kanë dhënë përparësi
kalimi, ndërsa 25 nuk kanë përdorur hel-
metë mbrojtëse me motor, moped dhe
motoçikletë.

I moshuari godet 
28-vjeçaren shtatzënë
28-vjeçarja me iniciale M.I nga fshati Sa-
nakos e Gostivarit të dielën ka denoncuar
se rreth orës 17.30 minuta është sulmuar
fizikisht nga 69-vjeçari me iniciale M.I nga
i njëjti fshat. Në rrugën përpara shtëpive
të tyre, para se të eskalonte situata - në një
sulm fizik ishin zënë disa fëmijë, pas çka
M.I ka dalur të shoh se çfarë po ndodh
dhe pikërisht atëherë 69-vjeçari pa asnjë
arsye dhe shkaku i është afruar dhe e ka
goditur me dy shuplaka, dhe për shkak
se ajo ka qenë shtatzënë, pas goditjes
menjëherë me anë të autoambulancës
është dërguar në spitalin e Gostivarit, ku
i është ofruar ndihmë mjekësore. I de-
noncuar M.I menjëherë është ftuar në
stacionin policor të fshatit Gallatë ku me
shkrimë është paralajmëruar se kundër tij
do të pasojë padi adekuate. (U.H)

KRONIKË

Omer XHAFERI

Shkup, 14 maj - Politika e mbyl-
ljes së kufijve për refugjatët, të
cilët në Maqedoni kryesisht fu-
ten nga Greqia, ka nxitur emi-
gracionin ilegal në vend. Ky
konstatim është theksuar në ra-
portin vjetor të Avokatit të Po-
pullit, i cili thekson se kjo qasje
e institucioneve shtetërore
drejtpërdrejtë i cenon të drejtat
e refugjatëve të garantuar me
Konventat ndërkombëtare.
Qëndrimi diskriminues ndaj
kësaj kategorie, siç thuhet në
raportin e Ombudsmanit, e ka
përkeqësuar situatën e rëndën
me emigrantët, të cilët kërkojnë
mbrojtje ndërkombëtare. Një-
ri prej problemeve kyçe, i cili
vite me radhë nuk është
zgjidhur e që lidhet ngushtë
me interesat e emigrantëve, si-
pas Avokatit të Popullit, është
mbajtja e jashtëligjshme e
këtyre personave në Qendrën
për të huaj.

“Fatkeqësisht, edhe në 2017
ka vazhduar praktika e
mbajtjes së jashtëligjshme të
emigrantëve në Qendrën për të
huaj. Në vend se kjo mbajtje të
realizohet me vendim të orga-
neve përkatëse, në këtë rast
Gjykatave, qëndrimi i jashtë-
ligjshëm për vërtetim e identi-
tetit vazhdon të bëhet me ven-
dim të Ministrisë për Punë të
Brendshme”, thuhet në rapor-
tin e Avokatit të Popullit. 

Vërejtja kryesore e Meka-

nizmit Nacional për Paranda-
lim(MNP), organ ky i cili në
kuadër të zyrës së Ombudsma-
nit merret me mbrojtjen e lirive
dhe të drejtat e njeriut, kur jemi
të çështja e emigracionit ilegal,
është se në Qendrën për të huaj
nuk ekzistojnë të dhëna për ar-
syen dhe kohëzgjatjen e
mbajtjes së refugjatëve. Mun-
gesa e përkthyesit adekuat po
ashtu është një prej vërejtjeve
të Avokatit të Popullit, me çka
emigrantët nuk kanë mundësi
në kohë t’i ankimojnë vendimet
për mbajtjen e tyre, pasi nuk e
kuptojnë gjuhën angleze dhe
aq më pak atë maqedonase.
Ekipet e MNP-së gjatë vizitave
në Qendrat e pranit të emi-
grantëve në “Tabanoc” të Kuma-
novës dhe në “Vinojug” të
Gjevgjelisë, kanë konstatuar se
numri i emigrantëve dukshëm
është zvogëluar. Mirëpo, tren-
di i hyrjes ilegale të emigrantë-
ve nga fqinji jugor, fatkeqësisht
ka vazhduar edhe gjatë këtij
viti. Përkundër faktit se orga-
net e rendit thonë se dy skajet e
kufijve mes Greqinë dhe Ser-

binë, janë nën vëzhgimin e tyre,
grupe të ndryshme emigrantë-
sh ilegal, gjatë muajve të fundit
kanë hyrë në territorin e Maqe-
donisë. Konstatimi i Ombud-
smanit se mbyllja e kufijve e
nxitë emigrimin ilegal, e vërte-
ton faktin se gjatë muajve
shkurt-mars të këtij viti, MPB-ja
ka arritur të arrestojë disa tra-
fikues të emigrantëve dhe
njëkohësisht të arrestojë re-
fugjatë nga Libia, Afganistani e
Afrika, të cilët ilegalisht janë fu-
tur në Maqedoni. Kësisoj, në dy
aksione në fillim të muajit
mars, organet e rendit në Ku-
manovë dhe Gjevgjeli arritën të
arrestojnë disa trafikantë emi-
grantësh, mes të cilëve edhe sh-
tetas bullgarë. Katër shtetasit
bullgarë, siç njoftoi MPB, e ki-
shin përshtatur kombin e tyre
për trafikim të emigrantëve dhe
në këtë mënyrë, kishin tentuar
nga Greqia në Maqedoni ilega-
lisht t’i fusin tetë emigrantë nga
Shri Lanka dhe Afganistani.
Ndërkohë, disa ditë më herët,
dy shtetas të Maqedonisë në
rrethinë Kumanovës, kishin

tentuar t’i dy shtetas të Libisë
t’i transferojnë deri në fshatin
Llojan, nga ku më pas të njëjtit
do të niseshin drejtë Serbisë.
Në mesin e shumë vërejtjeve të
cilat Ombudmani ua ka adre-
suar institucioneve shtetërore
për trajtimin e emigrantëve në
vend, përfshihet edhe dëbimi
grupor i refugjatëve drejtë Gre-
qisë. Aksionet për dëbimin e
tyre siç përmendet në Raportin
e Avokatit të Popullit, organet e
rendit i kanë realizuar me sh-
frytëzimin e dhunës dhe të
gjitha këto veprime janë ndër-
marrë në orët e vona të natës.
Shkelja e dinjitetit dhe integri-
tetit njerëzor, sipas Ombud-
smanit, nuk duhet të përsëritet
më dhe dëbimi apo transporti-
mi i emigrantëve nga Maqedo-
nia drejtë një pikë të caktuar
kufitare duhet të bëhet në për-
puthje me procedurat dhe nor-
mat ligjore. Arsyetimi i MPB-së
se kjo praktikë e dëbimit për-
doret edhe nga shtetet fqinje,
për Avokatin e Popullit është e
papranueshme dhe aspak se-
rioze.

Shkup, 14 maj - Këshilli gjyqësor e refu-
zoi ankesën e mbrojtjes së të akuzuar-
ve në lëndën "Tanku" dhe pranoi që PSP
t'i prezantojë dëshmitë e sapomarra.
Prokurori Stevço Donev tha se dësh-
mitë e reja ishin marrë me lutje për
ndihmë juridike ndërkombëtare,
përmban 58 faqe në gjuhën maqedo-
nase, gjermane dhe angleze. Bëhet
fjalë për komunikim me e-mail mes
Dajmler benz dhe Mak autostar.
Avokatët e të akuzuarve ishin
kundërgjykatës për t'i pranuar dësh-
mitë e reja të PSP-së, por me insistimin
e të akuzuarve se bëhet fjalë për dësh-
mi të rëndësishme, këshilli gjyqësor

vendosi t'i pranojë dhe të shqyrtohen
në procedurë. Përmbajtja e dëshmive
të reja nuk u prezantua në seancën e
sotme, ndërkaq debati vazhdoi me
nxjerrjen e dëshmive të mbrojtjes. Në
lëndën "Tanku" të akuzuar janë Nikol-
la Gruevski dhe ish-ndihmësministri
në MPB, Gjoko Popovski, si dhe ish-mi-
nistrja e Punëve të Brendshme, Gorda-
na Jankullovska. Që të tre janë të aku-
zuar për furnizim të mercedesit luksoz
prej 600 mijë eurove. Në gjykatë sot
ishin të pranishëm Nikolla Gruevski
dhe Gjoko Popovski. Procedura për
Jankullovskën është ndarë për shkak
të "shtatzënisë së rrezikshme".

Shkup, 13 maj - Edhe
një i ri nga Shkupi
është vrarë në lufti-
met e Sirisë. Bëhet
fjalë për 23-vjeçarin
Em,ir Iseni i lindur në
Haraçinë, me banim
në Shkup. Në fillim të
vitit 2014, Emiri
atëkohë 19-vjeçar, i
ishte bashkangjitur luftës në Siri, ndërsa lajmin
për vdekjen e tij, familjarët e kanë marrë nga
shokët e tij. Ndryshe, dhjetëra të rinj shqiptarë
që nga viti 2011 kanë ndërruar jetë në luftërat e
përgjakshme të Sirisë. 

Dëshmi të reja për mercedesin e GruevskitEmir Iseni është 
23-vjeçari i vrarë në Siri
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Natën dhe dhunshëm
po dëbohen emigrantët

Aksionet e
dhunshme dhe natën
për dëbimin e
emigrantëve shkelin
dinjitetin dhe
integritetin njerëzor,
thotë Ombudsmanit,
ndërsa kërkon
respektimin e
procedurave dhe
normat ligjore, ashtu
sikurse Konventën
ndërkombëtare për
refugjatët

Koha



Fisnik PASHOLLI 

Shkup, 14 maj - Maqedonia ka shë-
nuar përparim në mbrojtjen e
punëtorëve lidhur me lëndimet në
vendin e punës sa i takon legjisla-
cionit, kontrolleve në terren etj.
Megjithatë, lëndimet e përditsh-
me në vendin e punës, por edhe ra-
stet që përfundojnë fatalisht, tre-
gojnë se akoma mbetet shumë
punë për ulur në minimum rre-
zikun nga lëndimet e punëtorëve
në vendin e punës. Këtë e mbështe-
sin edhe analizat e Institutit për
Shëndet Publik të Maqedonisë që
tregojnë se në vitin 2017 janë shë-
nuar 1111 lëndime në vendin e
punës, e që paraqet rritje prej 20
për qind në raport me vitin para-
prak. Apo me fjalë të tjera - në vitin
2016 janë regjistruar 894 lëndime
në punë, që në vitin 2017 janë rritur
në 1111 lëndime në vendin e punës.
Të dhënat nga terreni i organizata-
ve joqeveritare që merren me sigu-
rinë dhe shëndetin e punëtorëve,
tregojnë se bizneset të ballafaqua-
ra me ekzistencën e tyre në treg,
pagesën e pagave dhe detyrimeve
ndaj shtetit, shpesh kursejnë në
ambientin e punës të punëtorëve.

"Analizat tona tregojnë se kom-
panitë, të ballafaquara me të ardh-
men e paqartë, i shtrëngojnë
buxhetet dhe eliminojnë harxhi-
met për të cilat vlerësojnë se mund
të presin ditë më të mira. Shkurti-
met e para, sipas informacioneve
që vijnë deri tek ne, janë buxhetet
për mbrojtje personale, si dhe për-
mirësimin e kushteve të punës. An-
daj edhe sivjet kemi një rritje të
butë të fatkeqësive fatale gjatë
punë , prej 2.62 në 100 mijë punë-
torë në vitin 2016 në 3.22 në vitin
2017”,  thotë Milan Petkovski, krye-
tar i  Shoqatës për Mbrojtje në
Punë.

Megjithatë, shton Petkovski,
shikohet dritë në fund të tuneli në
aspektin e rritjes së vetëdijes së të
punësuarve dhe punëdhënësve që
se vjen e më shumë flasin për
mbrojtjen në punë. Ato, krahas
plotësimit të obligimeve minimale
ligjore, përpiqen të mendojnë edhe
të veprojnë në mënyrë parandalue-

se dhe të ulin rreziqet në vendin e
punës, duke penguar kështu fatke-
qësitë që mund të ndodhin. Nga
Ministria e Punës dhe Mirëqenies
Sociale thonë se parakusht për
punë të suksesshme dhe produkti-
vitet më të madh të punëtorit para-
qet ruajtja dhe avancimi i shënde-
tit të punëtorëve, si çështje për të
cilën kjo qeveri është e angazhuar
tërësisht.

“Të gjithë ne së bashku e
krijojmë atë mjedis të sigurt dhe
të shëndetshëm për punë me qël-
lim që të kemi punëtorë më pro-
duktiv. Pa punëtorë produktiv, nuk
mund të kemi as rritje ekonomike
dhe as zhvillimit të shtetit”, thotë
ministrja e Punës dhe Çështjeve So-
ciale, Milla Carovska.

Në këtë drejtim, ky dikaster
para një muaji organizoi aksionin
që ju mundësoi personave të pa-
punë kontrolle falas në Institutin e
Mjekësisë së Punës, me qëllim që të
fitojnë vërtetime për gjendjen e
tyre shëndetësore që mund ta për-
dorin për të aplikuar në vendin e
punës. Njëherazi, Inspektorati Sh-

tetëror i Punës në vitin 2017 në fu-
shën e sigurisë dhe shëndetit të
punës ka realizuar 7046 mbikë-
qyrje të rregullta dhe 3552 mbikë-
qyrje të jashtëzakonshme. Numri i
rasteve fatale tregojnë analizat e
Ministrisë në vendin e punës në vi-
tin 2017 ka qenë 14, në vitin 2016
ka qenë 15, ndërsa në vitin 2015 ka
qenë 24. Në mesatare, në pe-
riudhën 2010 deri në vitin 2017,
janë shënuar 15 raste fatale në ven-
din e punës në Maqedoni. 

Në ndërkohë, përvojat evropia-
ne tregojnë se parandalimi ndaj
problemeve të sigurisë dhe të shën-
detit në punë, paraqet çelësin e
suksesit për një ambient të shën-

doshë pune. Një model të tillë për-
piqen ta ndjekin edhe Maqedonia
dhe shtetet e rajonit. Në praktikë,
kjo do të thotë që të analizohen
proceset e punës për të identifikuar
rreziqet afatgjata dhe afatshkur-
tra, dhe më pas të veprohet për ti
shmangur ose për ti zbutur ato sa
më shumë të jetë e mundur, thonë
profesionistët e kësaj fushe. 

Problem tjetër që vështirëson
mbrojtjen më të mirë të punëtorë-
ve në vendin e punës paraqet edhe
mungesa e të dhënave të sakta për
lëndimet në vendin e punës dhe
mospasja e një metodologjie të
vetme për këtë qëllim. Për shem-
bull, analizat e Shoqatës për

Mbrojtje në Punë, bazohen kryesi-
sht në të raportimet e mediave të
ndryshme. 

Nga ana tjetër, institucionet e
tjera përdorin metodologji të tjera
të grumbullimit të të dhënave. Pro-
fesionistët e mbrojtjes së punës
thonë se mjedisi në punë dhe tek-
nologjia prodhuese duhet të
projektohen në mënyrë që rreziqet
për shëndetin të evidentohen ose
minimizohen në minimum. Gjitha-
shtu , punëtorët duhet të njohin
rreziqet në vendin e punës, të traj-
tohen, edukohen, ndërgjegjësohen
që të sillen në mënyrë të sigurt e të
përdorin pajisjet mbrojtëse perso-
nale në punë. 
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Zejnulla VESELI

Shkup, 14 maj - Mbi 12 milionë euro në
muaj arrijnë kamatat e kredive që
qytetarët ua kanë bankave komer-
ciale në Maqedoni. Të dhënat zyrta-
re të Bankës Popullore të Republikës
së Maqedonisë (NBRM) tregojnë se
vlera e kredive totale që qytetarët e
Maqedonisë ua kanë bankave për-
fundimisht me muajin mars të këtij
viti, arrijnë shifrën prej 2 miliard 328
milionë euro dhe krahasuar me
muajin e njëjtë të vitit të kaluar, ku
vlera totale e kredive kapte shifrën
prej 2 miliard 118 milionë euro, tani
kemi rritje prej 210 milionë euro ose
9.93 për qind në nivel vjetor. Po të
bëjmë një llogaritje mujore, i bie që

qytetarët për kreditë që kanë në
bankat e Maqedonisë për çdo muaj
paguajnë nga 12.750.000 euro kama-
ta. Nëse marrim parasysh të dhënat
e fundit të Entit të Statistikës se në
Maqedoni numri i popullatës që je-
tojnë kap shifrën prej 2.073.000 ba-
norë, atëherë i bie që çdo qytetar i
Maqedonisë i ka borxh bankave rreth
1200 euro, që do të thotë se kemi
rritje borxhi prej 100 eurove në vit
për çdo banor. 

Ndërkaq sa u përket kredive të
marra të qytetarëve, pjesa më e
madhe janë kredi në denarë e që arin
vlerën e përgjithshme prej 2 miliard
e 186 milionë euro, ndërsa pjesa
tjetër janë kredi në valuta të huaja
në vlerë prej mbi 142 milionë euro.

"Kreditë e lëshuara për ekonomitë fa-
miljare vazhdojnë të përfaqësojnë
pjesën më të madhe të kredive të lë-
shuara nga sistemi bankar, me pjesë-
marrje prej 68.9 për qind, ndërsa pje-
sa prej 30.7 për qind përfaqësohet
nga kreditë e lëshuara për ndër-
marrjet", thuhet në raportin e fundit
të BPRM-së. Shikuar sipas llojit të kre-
dive, qytetarët më së shumti kanë
marrë kredi konsumatore, të cilat
përfaqësojnë më shumë se gjysma e
kredive të lëshuara brenda një viti
apo 1 miliard e 165 milionë nga gjith-
sej 2 miliard e 328 milionë euro sa
janë deri në fund të muajit mars të vi-
tit 2018. Më pas, kryesojnë kreditë
banesore në vlerë mbi 562 milionë
euro, ndërsa pjesa tjetër që i bie të

jetë rreth gjysmë miliardi euro, shkon
për minuset në kartelat kreditore dhe
kreditë automobilistike.  Ky trend i
rritjes së kredive nga ana e qytetarë-
ve, sipas raportit të BPRM-së i pu-
blikuar në muajin prill, është për
shkak se disa herë, Banka Popullore
ka zvogëluar shkallën e kamatave
bazë. Analizat tregojnë se kamatat
në përgjithësi brenda një viti janë
ulur për 0.42 për qind. Kështu, në
kuartalin e parë të vitit 2015, shkalla
e kamatave mesatarisht ishte 7.0 për
qind, në vitin 2016 ishte 6.5 për qind,
në kuartalin e parë të vitit 2017 ishte
6.1 për qind, ndërsa në kuartalin e
parë të këtij viti - shkalla e kamatave
mesatarisht është ulur në 5.7 për
qind.

RRITET BORXHI I QYTETARËVE NDAJ BANKAVE

Kreditë, 12 milionë euro në muaj për kamataNjë llogaritje
mujore tregon se
qytetarët, për
kreditë që kanë në
bankat e
Maqedonisë, për
çdo muaj paguajnë
nga 12.750.000
euro kamata.
Numri i popullatës
që jetojnë në
Maqedoni kap
shifrën prej
2.073.000 banorë,
ndërsa i bie që çdo
qytetar t'i ketë
borxh bankave
rreth 1200 euro

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

Për çdo vit në Bashkimin Evropian humben 14
milion ditë pune dhe mbi 20 miliardë euro në vit si
rrjedhojë e lëndimeve në punë. Problemi sidomos
është i theksuar tek kompanitë e vogla dhe të
mesme që punësojnë më pak se 50 punëtorë. Në
rast se në mungesës së të dhënave të kompletuara ,
nëse përpiqemi të bëjmë krahasim me gjendjen në
BE, në raport me gjendjen në Maqedoni, mund të

konstatojmë se në nivel kombëtar tek ne
regjistrohen mbi 20 mijë lëndime në punë. Nëse i
shfrytëzojmë vlerësimet evropiane, mund të
konstatojmë se tek ne, për shkak të lëndimeve në
punë dhe sëmundjeve profesionale do të mungojnë
nga puna 18 mijë punëtorë për më shumë se 30
ditë, tregojnë analizat e Institutit për Shëndet
publik të Maqedonisë.

MBROJTJA NGA LËNDIMET NË PUNË 

Progres i pamjaftueshëm 
Përvojat evropiane

tregojnë se
parandalimi ndaj

problemeve të sigurisë
dhe të shëndetit në

punë, paraqet çelësin e
suksesit për një

ambient të shëndoshë
pune. Një model të

tillë përpiqen ta
ndjekin edhe

Maqedonia dhe
shtetet e rajonit

Koha

HUMBJET NGA LËNDIMET NË PUNË KUSHTOJNË MILIARDA EURO 
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Shtrenjtohen
derivatet
Shkup, 14 maj - Çmimet me pakicë
të derivateve prej nesër do të rri-
ten prej një deri në dy denarë. Si-
pas Vendimit të Komisionit Rre-
gullator për energjetikë i cili u soll
sot, çmimi i Eurosuper BS - 98 rri-
tet dy denarë për litër dhe do të
jetë 73.50 denarë. Çmimi i Eurodi-
zelit rritet për një denar dhe do të
jetë 63 denarë për litër, ndërsa
çmimi me pakicë për Eurosuper
BS-95 dhe vaji ekstra i lehtë për
amvisëri rritet për 1.5 denarë dhe
do të jetë 71.50, gjegjësisht 52 de-
narë. Rritet edhe çmimi i mazutit
për 2.1 denarë për kilogram. Çmi-
mi i ri do të jetë 32.13 denarë për
kilogram. Çmimi mesatar i naftës
së papërpunuar në 14 ditët e ka-
luara ishte 75.134 për barel, ndër-
sa kursi i denarit kundrejt dollarit
është 51.30 denarë.

Taksi kanë shfrytë -
zuar mbi 31 milionë
udhëtarë
Shkup, 14 maj - Në vitin 2017 me
gjithsej 2.496 taksi kanë lëvizur
31.182.000 udhëtarë nga të cilët
28.278.000 në qytet dhe
2.904.000 në transportin ndërur-
ban. Me të njëjtin numër të au-
tomjeteve janë realizuar gjithsej
85.776.000 kilometra nga të cilët
72.401.000 në qytet dhe
10.375.000 në transportin ndërur-
ban. Sipas Entit Shtetëror Stati-
stikor, me hulumtimin për tran-
sport me taksi janë përfshirë
2.496 automjete nga 217 njësi ra-
portuese.

Zvogëlohet prodhimi
në metalurgji 
Shkup, 14 prill - Edhe krahas tren-
dit pozitiv global në metalurgji
posaçërisht nga fillimi i vitit
2017, te ne gjendja me vëllimin
fizik të prodhimit është e pavolit-
shme, vlerësoi Oda Ekonomike e
Maqedonisë. Në periudhën ja-
nar - mars 2018 prodhimi i meta-
leve është zvogëluar për 18,4 për
qind në krahasim me periudhën
e njëjtë nga viti i kaluar. "Të dhë-
nat janë edhe më alarmuese
nëse kemi parasysh se vitin e ka-
luar ulja e prodhimit ishte mbi 15
për qind", theksoi Zorica Me-
shkovska nga Oda Ekonomike.
Sipas saj, arsyeja themelore për
të dhënat e tilla është mosfunk-
sionimi i të dy kapaciteteve më të
mëdha metalurgjike, Feni dhe
Jugohrom. Gjendja reflektohet
edhe ndaj eksportit i cili te meta-
let është në nivelin e njëjtë si vi-
tin e kaluar dhe në tre muajt e
parë të vitit arrin 187 milionë dol-
larë amerikanë.

LAJME
SHKURT

Evis HALILI

Shkup, 14 maj - Rreth 8000 fëmijë
në Maqedoni janë në listën e
pritjes për regjistrim në kopshte,
tregojnë të dhënat me të cilat di-
sponon Ministria e Punës dhe Po-
litikës Sociale. Prindërit e rinj bal-
lafaqohen me probleme për
regjistrim në kopshte dhe jo rral-
lë që fëmijët e tyre të regjistrohen
presin edhe nga një vit. Problemi
paraqitet për shkak të numrit të
pamjaftueshëm të kopshteve apo
kapaciteteve të tyre të vogla. Ai
mund të tejkalohet me zgjerim të
kapaciteteve të përhershme, por
edhe ndërtimin e kopshteve të
rejave. Në fund të prillit të këtij
viti, në 66 kopshte shtetërore në 55
komuna janë regjistruar rreth 36
mijë fëmijë. Intenca e shtetit është
të rritet kapaciteti për fëmijët e
përkujdesur në kopshtet për fë-
mijë, posaçërisht një vit para se të
shkojnë në shkollë. Që kjo të rea-
lizohet, duhet të ndërtohen të
reja, të zgjerohen kapacitetet ak-
tuale, si dhe të punësohen përkuj-
desëse dhe edukatore të reja shte-
së, diçka që e paralajmëroi
Ministria e Punës dhe Politikës So-
ciale. Kopshte të reja, sipas para-
lajmërimeve, duhet të ndërtohen
me para të Bankës Botërore.

"Me Bankën Botërore, siç para
pak kohe deklaroi ministri i Finan-
cave Dragan Tevdovski, shqyr-
tohet mundësia për bashkëpunim
të ardhshëm. Një prej projekteve
më të rëndësishme për të cilin
është biseduar është ndihma në
sferën sociale në lartësi prej 35 mi-

lionë dollarë për hapjen e kopsh-
teve të reja dhe rinovimin e atyre
ekzistuese. Nga MPPS theksojnë
se në këtë fazë nuk mund të dalin
me të dhëna në cilat komuna do të
ndërtohen kopshte me mjete nga
Banka Botërore për arsye se bëhen
analiza edhe në bazë të raporteve-
rezultateve të marra nga analizat
dhe krijimin e listës prioritare në
pajtim me numrin e fëmijëve dhe
kapacitetet aktuale do të konfir-
mohet ku ka nevojë reale për
ndërtim të kopshteve.

Megjithatë, 12 kopshtet e reja
që duhet të ndërtohen këtë vit e
për të cilët Ministria e Punës dhe
Politikës Sociale nga buxheti i saj
ka ndarë 41.600.000 denarë për
ndërtim, adaptim dhe pajisen e
kopshteve për fëmijë, nuk para-
shihet asnjë në territor me shu-
micë shqiptare. Të dhënat e
MPPS-së tregojnë se hapje të ko-
pshteve për fëmijë do të ketë në
Konçe, Pllasnicë, Gradsko, Krivo-
gashtan, Çeshinovë-Obleshevë,
Vallandovë, Sveti Nikole në f. Go-
robinci, Probishtip, në f. Kravari të
Manastirit, në f. Marena të Kava-

darit si dhe në Çuçer Sandevë.
Gjithashtu, në fazë përfundimta-
re janë dhe objektet dedikuar për
kopshte të fëmijëve në Zërnovci,
Prilep, Çashkë, Kumanovë, Veles
në fshatin Karasllari, Jegunoc në
fshatin Preljubishte dhe Mavrovë
- Ristushë në fshatin Skudrinje. 

Problemi me regjistrimin dhe
përkujdesin e fëmijëve është i
dukshëm në territorin e qytetit të
Shkupit dhe në rrethinë, ku funk-
sionojnë 17 institucione për fëmijë
- kopshte të fëmijëve. Lista të
pritjes ka në pothuajse të gjitha
komunat. Në Haraçinë, me vite të
tëra premtohet një kopsht për fë-
mijë, megjithëse assesi e njëjta të
hapet. Njëjtë edhe në Studeniçan
dhe Saraj, ku kërkesat e prindërve
shqiptarë për t'i dërguar fëmijët
në kopshte, janë të mëdha. Në Te-
tovë, qindra nxënës nga dy-tre
vite presin në listë për t'u liruar
një vend në ato pak kopshte që
janë në qytet. Edhe në Strugë,
Kërçovë e Kumanovë ekziston
problemi i njëjtë. Në këto qytete,
kopshtet aktuale janë me kapa-
citet shumë të vogël, ndërsa

vetëm në lagjen e Kisella Vodës
në Shkupës, ku funksionojnë dy
kopshte, janë të regjistruar 2264
fëmijë, apo sa i gjithë kapaciteti i
kopshteve në Gostivar dhe Tetovë.
Sa për ilustrim, në Komunën e
Karposhit të Shkupit funksio-
nojnë dhjetë kopshte me 1994 fë-
mijë të regjistruara në to, ndërsa
në territorin e Komunës së Aero-
dromit ka dy kopshte fëmijësh:
"Buba Mara" (Nusepashka) me
pesë qendra ("Buba Mara", "Pçelka
1", "Pçelka 2", "Sonce", "Lavçe", si dhe
Qendra për zhvillim të hershëm
të fëmijëve "Slonçe") dhe "Srniçka"
me gjashtë objekte ("Kalinka",
"Çekorçe", "Izvorçe", "Bambi", "Cr-
venkapa" dhe "Lale". Në këtë ko-
munë, është paraparë edhe ndër-
timi i një kopshti tjetër të ri në
lagjen Todor Çangov. Me qëllim
rritjen e cilësisë të shërbimit në
çdo objekt përveç granteve për
punësim nga Ministria për Punë
dhe Politikë Sociale, Komuna e Ae-
rodromit nga buxheti i saj ka si-
guruar 17 punësime plotësuese në
kopshtin për fëmijë "Srniçka" dhe
15 në "Buba Mara" për vitin aktual.

MPPS SËRISH ANASHKALON KOMUNAT SHQIPTARE

Edhe 12 çerdhe të reja, 
asnjë për fëmijët shqiptarë

Të dhënat e MPPS-së tregojnë se hapje të kopshteve për fëmijë do të ketë në Konçe, Pllasnicë, Gradsko,
Krivogashtan, Çeshinovë-Obleshevë, Vallandovë, Sveti Nikole në f. Gorobinci, Probishtip, në f. Kravari të
Manastirit, në f. Marena të Kavadarit si dhe në Çuçer Sandevë. Gjithashtu, në fazë përfundimtare janë dhe
objektet dedikuar për kopshte të fëmijëve në Zërnovci, Prilep, Çashkë, Kumanovë, Veles në fshatin
Karasllari, Jegunoc në fshatin Preljubishte dhe Mavrovë - Ristushë në fshatin Skudrinje

Numri i turistëve në Maqedoni në periudhën janar -
mars të vitit 2018 është rritur për 17.3 për qind në
krahasim me periudhën e njëjtë nga viti i kaluar,
ndërsa i bujtjeve për 17.7 për qind, tregon statistika.
Rritje e numrit të turistëve për 25.1 për qind është
evidentuar edhe në mars të këtij vitit në krahasim
me periudhën e njëjtë nga vitit i kaluar, si dhe i
bujtjeve për 18.7 për qind. Sipas Entit Shtetëror për
Statistikë, numri i turistëve në mars të vitit 2018
arrin 53,836, ndërsa numri i bujtjeve 108.638. Numri

i turistëve vendor në mars të vitit 2018 në krahasim
me marsin e vitit 2017 është rritur për 18.5 për qind,
ndërsa numri i turistëve të huaj për 28.4, ndërkaq
numri i bujtjeve të turistëve vendor është rritur për
3.6 për qind, ndërsa numri i bujtjeve të turistëve të
huaj për 28.5 për qind. Në periudhën janar - mars te
turistët vendor ka rritje për 10.1 për qind, ndërsa te
të huajt për 21.5 për qind. Te bujtjet, megjithatë,
rritja është 12.5 për qind e turistëve vendor dhe 21.4
për qind e turistëve të huajt. 

RRITET NUMRI I TURISTËVE  
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Urim HASIPI

Tetovë, 14 maj - Vendkalimi kufitar
në Jazhincë gati se një javë është
pika e vetme që lidh Maqedoninë
dhe Kosovën dhe anasjelltas.
Punët në aksin rrugor Kaçanik-Han
i Elezit janë në vijim e sipër dhe
ajo rrugë është mbyllur për qarkul-
lim, prandaj edhe automjetet si
ato me udhëtarë, por edhe ato të
rënda janë të detyruar që kalimin
ta bëjnë përmes Jazhincës nga pje-
sa e Maqedonisë, përkatësisht Gl-
loboçicës nga pjesa e Kosovës.
Vetëm një pjesë e vogël e automje-
teve kalojnë nga Bllaca, sepse ko-
stoja është më e vogël, ndërsa nga
pjesa e Maqedonisë duhet të
shkojnë në terminalin në Tetovë
dhe të rikthejnë për në Shkup. 

Në kushte normale kur funk-
sionon edhe pika kufitare në Bl-
lacë, në Jazhincë frekuentojnë nga
1700 deri në 2000 udhëtarë, kryesi-
sht studentë, por edhe qytetarë të
tjerë. Kjo situatë nuk është e njëjtë
kohëve të fundit. Tash numri i
udhëtarëve arrin deri në 4000
brenda ditës që kalojnë këtë pikë
kufitare, diku rreth 30 kilometra
larg nga qyteti i Tetovës. Në
ndërkohë, problem në vete është
mungesa e një terminalit për au-
tomjetet e rënda. Ndonëse kjo
kërkesë ka qenë e kamotshme e
bizneseve shqiptare, por që nuk u

realizua asnjëherë, kurse në këtë
kohë terminali është më se i nevoj-
shëm. Kryetari i Odës Ekonomike të
Maqedonisë Veriperëndimore,
Nebi Hoxha, thotë se politika
duhet urgjentisht të intervenojë
për hapjen e terminalit.

“Terminali në Jazhincë është
nevojë e biznesit të Pollogut, duke
e ditur se në këtë zonë funksio-
nojnë diku rreth 11.000 kompani,
nga të cilat më shumë se gjysma e
tyre janë edhe eksportues dhe
njëkohësisht e dimë se edhe Koso-
va është destinacioni kryesorë për
produktet e tyre të këtyre kompani-
ve, prandaj një terminal i tillë doga-
nor do të mundësonte që produk-
tet e tyre të jenë më të lira dhe më
konkurruese në treg dhe ky termi-
nal do të ishte një lehtësim shumë
i madh dhe një benefit edhe për
anën tjetër të Kosovës... Maqedo-
nia ndaj Kosovës është në suficit të
këmbimeve të mallrave diku 3 me 1
dhe mendojmë që hapja e një ter-
minali doganor do ta rrisë edhe më
tepër këtë suficit në interes të Ma-
qedonisë”, tha Hoxha. Shoferët e

kamionëve shprehen se pritjet nuk
janë të gjata, por ka vetëm një ka-
lim dhe detyrimisht të ketë kaos. 

“Kjo është hera e parë që vijmë
këndej dhe jemi duke rregulluar
dokumentet, por nuk ka pritje të
gjata, janë procedura vetëm me
dokumentet, sepse peshorja është
në Tetovë, prandaj nuk duhet të
ketë më shumë kaos”, thonë ka-
mionistët kosovar. Problem në vete
është se në këtë pikë kufitare ka
vetëm një korsi për qarkullim që e
vështirëson gjendjen kur vijnë au-
tomjete të rënda dhe autobus me
udhëtarë. Për dallim nga Jazhinca,
në Bllacë gjithsej janë 5 korsi për
kalim të kufirit, tre për udhëtarë,
një për autobus dhe një për au-
tomjete të rënda. Përderisa au-
tomjetet e rënda i nënshtrohen
procedurave të dokumentacionit
dhe kontrollit, në ndërkohë lë-
shohen për kalim automjetet e
udhëtarëve që të mos krijohen
radhë të gjata të pritjeve. Ka-
mionët që hyjnë brenda në Maqe-
doni, pas kontrollit të dokumen-
tacioneve, detyrohen të shkojnë në

terminal në Tetovë ose në Bllacë
për të peshuar ngarkesën. Sipas
informacioneve, më shumë ek-
sportohen prodhime bujqësore,
por nuk mungojnë edhe lëndët e
para për materialet ndërtimore. Po
ashtu është arritur një dakordim
me autoritetet e pikës kufitare të
Kosovës që të lëshojnë nga një au-
tomjet të rëndë derisa të përfun-
dojë procedurat automjeti para tij
në pjesën e Maqedonisë. Kjo si-
tuatë e bën punën më të rëndë në
këtë periudhë kur frekuentimi i
udhëtarëve është dyfish më i lartë,
për shkak se momentalisht ky
është vendkalimi i vetëm funksio-
nal me Kosovën, në kohën kur për
në Bllacë ka shumë pak automjete,
shkaku i rrugës së vështirë nga Gl-
loboçica për Han të Elezit. Nga ana
tjetër, gjashtë zyrtarë të policisë
kryejnë brenda një ndërrimi tërë
kontrollin e këtyre udhëtarëve dhe
automjeteve të rënda transportue-
se, ndërsa si përforcim janë sjellë
edhe disa punonjës nga dogana
që kanë qenë të angazhuar në Bl-
lacë. 

Shkup, 14 maj - Cilat janë rekoman-
dimet e të rinjve në rajon në
mënyrë për të zvogëluar "Ikjen e
trurit" nga vendet e Ballkanit
Perëndimor, ishte fokusi kryesor i
konferencës "Brain Drain: perspek-
tivat e të rinjve", e cila u mbajt në
Shkup.Ministrja e Arsimit dhe
Shkencës Renata Deskoska thek-
soi se mungesa e prioriteteve të të
rinjve, bëjnë që ta lëshojnë ven-
din. "Pagat e ulëta, mungesa e sta-
bilitetit ekonomik dhe pasiguria,
proceset politike, pak mundësi për
avancim në karrierë, mundësi të
kufizuara për të punuar në fushat

e tyre, mungesa e fondeve, janë ar-
syet pse njerëzit ikin nga vendi, por
dhe "frontet", në të cilën kemi fil-
luar të punojmë", tha ministrja De-
skoska.

Në lidhje me "ikjen e trurit" në
Ballkanin Perëndimor, foli edhe
Johannes Raj, kreu i Fondacionit
Konrad Adenauer në Shkup. Në
prezantimin e tij, Raj theksoi
rëndësinë e bashkëpunimit
ndërkufitar, veçanërisht që sfidat
dhe situata është e ngjashme në
gjashtë vendet e Ballkanit Perëndi-
mor, për nevojën për të krijuar ven-
de pune cilësore për të rinjtë. Pas

prezantimeve të folësve, u para-
qitën rekomandimet dhe perspek-
tivat e të rinjve nga vendet e Bal-
lkanit Perëndimor që kanë të bëjnë
me "ikjen e trurit", a në drejtim të
arsimit, punësimit, të drejtave
njerëzore dhe civile, si dhe cilësisë
së jetës, të krijuara me anë të një
programi "hackathon” tre-ditore, e
cila u mbajt në fundjavë. Konfe-
renca është ngjarja përfundimtare
pas programit tre-ditor, e cila u
mbajt nga 11 deri më 13 maj në
Ohër, duke përfshirë pjesëmarrjen
e 30 të rinjve nga gjashtë vende të
Ballkanit Perëndimor, për të disku-

tuar rekomandimet për tejkalimin
e sfidave me "ikjen e trurit" nga
këto vende. Projekti implemen-
tohet nga Fondacioni Konrad Ade-

nauer, Vilfred Martens Qendra për
Studime Evropiane dhe udhëhe-
qësit e Shoqatës për arsim, akti-
vizmin dhe zhvillim. (D.K.)

Donacion
gjerman për
shkollat dhe
spitalet e Ohrit
Shkup, 14 maj- Shoqata Gjer-
mane e çiklistëve "Bikers Broo-
me Hilf", ka dhuruar dhjetë
maune,  në spitalin dhe shkol-
lat e Ohrit. Donacionet zyrtari-
sht i janë dorëzua kryetarit të
Ohrit Jovan Stojanovski,  i cili
ka falenderuar shoqatën gjer-
mane për dhuratën, veçanëri-
sht të parin e shoqatës "Bikers
Broome Hilf", neurokirurgun
Herman Munzel. Në shenjë
falënderimi kryetari i ko-
munës Stojanovski ka ndarë
mirënjohje liderit Munzel, për
këtë veprim humanitar.
Gjithashtu, janë shpërndarë
shtretër për të sëmurët, ndih-
mat ortopedike, tavolina dhe
karrige shkollore, si dhe inven-
tar plotësues, dhe një pjesë e
donacionit janë veshje. Shoqa-
ta  gjermane e motoçiklistëve
mblodhi 40 maune me ndih-
ma humanitare, nga të cilat 19
u shpërndanë në Tuzla dhe
Gorazhde në Bosnjë-Hercego-
vinë, 11 në Prizren, si dhe
ndihmë për qytetin e Ohrit.
Çiklistët vetë, thonë se duke u
përpjekur për të  kuptuar ste-
reotipat  për ato si "djem të kë-
qij" nga filmi, konfirmuan se
përmes aktiviteteve të këtilla
tregojnë aktivitet e tyre, ku si-
pas tyre më të rëndësishme
janë përkushtimi në familje,
puna dhe aktiviteti humanitar,
pastaj motorët. (D.K.) 

Tejkalimi i sfidave me "ikjen e trurit"
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

TERMINALI VETËM PREMTIM

Kufiri në Jazhincë
i lënë pas dore

Në kushte normale kur
funksionon edhe pika
kufitare në Bllacë, në
Jazhincë frekuentojnë
nga 1700 deri në 2000
udhëtarë, kryesisht
studentë, por edhe
qytetarë të tjerë. Kjo
situatë nuk është e
njëjtë kohëve të fundit.
Tash numri i
udhëtarëve arrin deri
në 4000 brenda ditës
që kalojnë këtë pikë
kufitare, diku rreth 30
kilometra larg nga
qyteti i Tetovës
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Shkup, 14 maj - Në vigjilje të muajit
të shenjtë të Ramazanit, organi-
zata të ndryshme humanitare
veçmë kanë filluar aktivitetin e
tyre humanitar për të ndihmuar
ata që më së shumti kanë nevojë
për ndihmë.

Mbi 1 miliard mysliman nga e
gjitha bota të mërkurën më 16 maj
nisin agjërimin. Organizatat hu-
manitare ndër më të vjetrat në
vend të cilat veprimtarinë e tyre e
realizojnë jo vetëm gjatë muajit
të Ramazanit, por gjatë gjithë vitit,
edhe kësaj here do të përkush-
tohen për të ndihmuar në mënyra
të ndryshme qytetarët në nevojë.
Ali Sadiku, sekretar i përgjithshëm
i Organizatës Humanitare "El-Hi-
lal", tha se edhe këtë vit vazhdojnë
traditën e nisur që prej vitit 2003,
si organizim iftaresh, ndarje pako-
sh ushqimore dhe organizim tri-
bunash.

"Viteve të kaluara kemi arritur

të sigurojmë pako ushqimore për
rreth 2500 familje, edhe këtë vit
presim nga donatorët të japin kon-
tributin e tyre për të realizuar këtë
qëllim dhe ta shpërndajmë ush-
qimin tek familjet skamnore që i
kemi në listat tona. Edhe Sofrën e
Ramazanit siç e realizojmë tradi-
cionalisht që nga viti 2003/2004,
do të tentojmë ta realizojmë për
çdo natë", tha për KOHA, Sadiku.
Në të njëjtën vijë janë edhe aktivi-
tetet që organizon Organizata Hu-
manitare "Kalliri i Mirësisë". Kreu i

kësaj shoqate, Rufat Sherifi, tha se
do të organizojnë iftare, ndarje të
pakove ushqimore, si dhe në fund
- veshmbathje për fëmijët me ra-
stin e Fitër Bajramit.

"Sipas planit tonë, vjet kemi
pasur mbi 4 mijë pako edhe sivjet
presim të kemi numër të ngja-
shëm, është paraparë që të përf-
shihen më shumë qytete të Maqe-
donisë. Pakot do të jenë të
kategorive të ndryshme, shpre-
sojmë një pako e tillë tu ofroj
mundësi për një ose dy javë që të

kalojnë ditët e ramazanit. Mbi
1000 persona pritet të jenë përfi-
tues  nga iftaret në disa qytete,
Shkup, Tetovë,Kërçovë, Dollnen e
të tjerë", tha Sherifi. Sipas kalen-
darit myslimanë (takvimit), pra
muaji i Ramazanit do të fillojë me
16 maj (e mërkurë). Sipas fesë isla-
me, çdo besimtar mysliman ka për
detyrim të agjërojë për 30 ditë me
radhë, në shenjë solidariteti me të
varfrit si dhe të ndajë ushqimin
gjatë këtij muaji për njerëzit në
nevojë.

Shkup, 14 maj - Është realizuar tur-
neu i 8-të tradicional i mundjes
"Etno Fest" nën moton “Tradita
vazhdon”, në Studeniçan të Shku-
pit. Turneu organizohet nga Sho-
qata Qytetare për Arsim, Kulturë,
Sport dhe Ekologji (AKSI), mbë-
shtetur nga Federata e Mundjes
Turqi dhe Federata Botërore e Or-
ganizatave Ballkanike. Në këtë
turne morën pjesë mbi 100
mundës nga vende të ndryshme,
duke përfshirë Maqedoninë, Sh-
qipërinë, Kosovën, Turqinë, Bull-
garinë dhe Greqinë.

Koordinatori i Përgjithshëm i
Ekipeve Kombëtare të Turqisë,
Adem Varlëk, në deklaratën për
Anadolu Agency, tha se mundja
tradicionale është një traditë e
cila ka dalë nga Rumelia dhe se
vazhdohet për qindra vite. Ai
duke treguar se mundja tradicio-

nale është traditë, sport kombë-
tar dhe gjithçka për ato, tha se
"Është një sport i cili lidh njerëzit
njëri me tjetrin me të cilët jemi në
një bashkim të përzemërt në këtë
gjeografi të ndryshme. Jemi
shumë të kënaqur se kjo organi-
zohet këtu".

Varlëk, fshatin Studeniçan e
përshkroi si një fshat shumë të
rëndësishëm prej ku kanë dalë
mundës shumë të suksesshëm.
Ai gjithashtu tregoi se në turne
marrin pjesë bashpehlivanë nga
Turqia, tha se çdo vit mbështesin

këtë organizim në Maqedoni.
Ndërsa kryetari i Shoqatës AKSI,
Afet Jashari, theksoi se vitin e ka-
luar në turne kanë marrë pjesë
rreth 8 mijë persona, tha se be-
sojnë që këtë vit ky numër të rri-
tet. Jashari tërhoqi vëmendjen në
atë se në turne kanë treguar inte-
res një numër i madh i mundë-
sve. "Gati se 5 shekuj me ardhjen
e Perandorisë Osmane, këtu ka
lindur edhe në Karshiakën e
Shkupit etno tradita siç është
mundja. E kemi ruajtur dhe ne si
shoqatë qytetare do të vazh-

dojmë ta ruajmë", tha ai.
Në kuadër të turneut i cili

zgjati gjatë gjithë ditës me pje-
sëmarrjen e rreth 100 mundësve
në 5 kategori, u shfaqën edhe
lojëra të ndryshme folklorike. Në
finalen e turneut u përballën
Adem Ustaoglu nga Turqia me
Muhammed Veseli nga Shkupi.
Pas një përballje të gjatë, Ustao-
glu e fitoi kundërshtarin e tij dhe
u bë bashpehlivani i turneut. Ven-
din e tretë në turne e fitoi gjitha-
shtu nga Turqia mundësi Okan
Yavash.

Praktika
profesionale 
në UT nuk duhet
të paguhet
Shkup, 14 maj -Fakulteti i Shkencave
Matematikore Natyrore, programi
studimor Biologji, Kimi-Fizik, Fakul-
teti Filologjik programi studimor
gjuhë dhe letërsi angleze, gjuhë
dhe letërsi gjermane, Dega e gaze-
tarisë dhe degë të tjera do të  pa-
guajnë 50 euro për kryerjen e prak-
tikës profesionale, është thënë për
studentët nga senati i Universitetit
të Tetovës. Pagesa është në për-
puthje me Ligjin për Arsim të Lartë
si dhe Statutin dhe rregulloren e
Universitetit. “Senati i Universitetit,
në mbledhjen e mbajtur më 11 Qer-
shor 2014 ka sjellë vendimin për
lartësinë e mjeteve financiare në
emër të participimit dhe të bashkë-
financimit, si dhe harxhimeve të tje-
ra për studime në ciklin e parë dhe
të dytë të studimeve universitare.
Edhe pagesa e praktikës së stu-
dentëve të programit studimor të
Gazetarisë realizohet në përputhje
me Ligjin për arsim të lartë dhe ven-
dimin e lartpërmendur”, thuhet në
reagimin e UT-së. Studentët pranë
Universitetit të Tetovës, në vitin e
fundit të studimeve, respektivisht
semestrin e 8-të, praktikën profesio-
nale e kanë të obligueshme. Stu-
dentët e gazetarisë kanë zgjedhur
që praktikën ta bëjnë në mediat e
ndryshme në vend, si televizione,
radio dhe gazeta. Dekanati i Fakul-
tetit të gazetarisë kërkon që stu-
dentët të paguajnë nga 50 euro për
kryerjen e praktikës. Por studentët
ngrejnë shqetësim. “Mua më duket
shtrenjtë dhe ne kemi kryer prak-
tikën në mediume private, kurse të
hollat duhet t’i dedikojmë në llogari
të Universitetit. Nuk dihet pse të na
kërkohet një pagesë e tillë. Janë disa
studentë që kanë bërë pagesën por
edhe ata duan të dinë arsyen e kësaj
pagese por janë të obliguar. Nuk ka
ndonjë datë të caktuar as edhe njof-
tim për këtë pagesë. Unë sa kam
informata rrezikohet të hysh në pro-
vim dhe më tutje rrezikohet diplo-
mimi i studentit”, shprehet një stu-
dent. Ministrja e Arsimit, Renata
Deskoska, në konferencën e mbaj-
tur sot “Perspektiva e të rinjve” tha
se detyrimi i studentëve për të pa-
guar praktikën profesionale shkel
dispozitat e arsimit dhe për këtë do
të ngritet inspektorati shtetëror i ar-
simit, për inspektimin ndaj Univer-
sitetit të Tetovës. “Ajo nuk është e
lejuar, nuk është bërë kusht për atë
kërkesë, universitetet janë të dety-
ruar të sigurojnë praktikë dhe nuk
lejohet të paguajnë studentët. Vër-
tet jam e befasuar nga ky informa-
cion. Ne do të testojmë, ku edhe do
të informoj inspektoratin shtetëror
që të shkojnë dhe të shohin nëse
është e vërtet ai informacion dhe në
të njëjtën kohë nëse ashtu veprohet
do të ndërmerren shqyrtim të dëni-
meve nga ana e inspektoratit”, tha
Deskoska. (D.K.)

TURNEU I 8-të TRADICIONAL I MUNDJES "ETNO FEST"

Ustaoglu i pari i pehlivanëve në Studeniçan
Në këtë turne i cili u mbajt në fshatin
Studeniçan të Shkupit, morën pjesë mbi
100 mundës nga vende të ndryshme, duke
përfshirë Maqedoninë, Shqipërinë,
Kosovën, Turqinë, Bullgarinë dhe Greqinë

PËRFUNDOJNË PËRGATITJET ME RASTIN E MUAJIT TË
SHENJTË ISLAM

Organizatat humanitare
gati për Ramazanin

Organizatat humanitare
ndër më të vjetrat në
vend të cilat
veprimtarinë e tyre e
realizojnë jo vetëm gjatë
muajit të Ramazanit, por
gjatë gjithë vitit, edhe
kësaj here do të
përkushtohen për të
ndihmuar në mënyra të
ndryshme qytetarët në
nevojë
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R
astisi që brenda një jave të
jem e ftuar nga të rinjtë e të
flasim bashkë në temën
mbi ta dhe prespektivën e

tyre në këtë shtet. Një ditë isha mes
të rinjsh shqiptarë në Tetovë (orga-
nizatore ishte "Bloom Youth" organi-
zata qytetare e sapothemeluar) e
tjetrën ditë isha në Shkup e mes aty-
re që deri dje bënë revolucionin, siç
kanë qejf të thonë , "Revolucionin e
larëm" e në publik gjeje tek tuk edhe
ndoj shqiptar, psesë e shumicës la-
ramane. Organizatori i së dytës ish-
te Fondacioni Sorros. 

Ndjenja ime ? Më duhet t’a pra-
noj, kisha pasiguri, quaje tremë. Nuk
kisha shumë kohë të mendoj se për-
se pikërisht mua më kanë zgjedhur
folëse. Cili na qenka ai "role model"
që unë e përcjell tek ta kur beteja
ime në këtë shtet po mer trajta ta-
nimë edhe parodie…?! Sidoqoftë një
gjë kuptova që përditshmëria të bën
egoiste, pra të bën që kryesisht të
preokupohesh me veten e ngjarjet
rreth vetes kështu që kur njeriu bal-
lafaqohet me realitetin e grupit më
të madh, vë gishtin në kokë dhe
mundohet me dal nga monologu i
brendshëm për t’u solidarizu me
ankthin e grupit të madh! Ideja ish-
te të mbronim tezën që të rinjtë të
mos ikin nga Maqedonia ndërsa
detyra e folësve ishte që të ndërto-
nim argumentin që do i mbante të
rinjtë në Maqedoni. Argument ky
vështirë i ndërtueshëm kur stati-
stikat flasin se një e katërta e të rinj-
ve tanimë kanë ikur ( një statistikë e
vjetër kjo, ngase nuk është bërë
ende numurimi i popullsisë! Numri
duhet të jetë më i madh!) e në anën
tjetër fakti që për një publik unë
zgjodha dy lloj daljesh të ndryshme
, më bani të kuptoj se unë të rinjtë
këtu i përjetoj si të fateve të ndara e
se problemet janë ende të natyrës
etnike. Ky shikim, ka të bëjë direkt
me trashëgiminë nga e kaluara e
afërt. Grupi i parë i të rinjve, ai shqip-
tar – ende i pamësuar me shtetin
dhe funksionimin e tij ndërsa i dyti-

ku dominonin maqedonasit e
sotëm të "Revolucionit të larmë" në
fazën e refuzimit të shtetit madje,
ngase ky – shteti pra , nuk iu
përgjigjet njëjtë kërkesave të tyre
siç iu ishte përgjigjur dikur kërkesa-
ve të prindërve të tyne! Përderisa
grupi i parë është ende në fazën e
njohjes së obligimit që ka shteti
ndaj qytetarit, grupi i dytë jo vetëm
që e njeh mirë atë ofertë , por kërkon
nga ajo edhe më shumë. Por sa jep
se? dhe se çfarë jep? - janë pyetje

këto që nuk kanë arritur të bëhen
edhe pjesë e nënvetëdijes së tyre
ende. Unë e lexoj këtë si anatomi të
një mëndjeje me trashëgimi të
orientit etnoekskluziv! Dhe : këtu
qëndron edhe problemi sot! Tek
nënvetëdija që vazhdon të refuzojë
realitetin e që është sigurisht më or-
ganike se vetëdija e cila edhe din të
bëjë rolin e kameleonit për interesin
publik, lexoje politik! Nuk mund të
mohoj një gjë që është e dukshme
apo, shoqëria e Maqedonisë vazh-
don të jetë e etnizuar dhe kjo ngase
gjeografia e saj ka krijuar këtë reali-
tet e pastaj edhe politika që ka dësh-
tuar në de-etnocentrizmin kulturor
e ekonomik të saj! Ose për më
shumë , politikë që ka sfiduar gjith-
monë etnocentrzimën me nënvetë-
dije dhe me vetëdije!

Kur këta nivele të mendjes shk-
rihen në njëra tjetrën – njeriu fillon
të arsyetojë veten përmes fuqisë së
dy niveleve që veprojnë njëkohësi-
shëm. Arsyetimi padyshim nuk ga-
ranton zhvillim, apo, këtu jemi
dakord besoj! Këtë që bën sot Maqe-
donia e kësaj faze pas Revolucionit
të larmë në fakt ka të bëjë me tenti-
min për rregulluar traumat që krijoi
dimenzioni i të jetuarit njëkohësi-
sht në pikun e takimit e veprimit të

vetëdijes e nënvetëdijes. Vështirë se
harmonizohen këto nivele funkcio-
nimi pas aq shumë prodhimtarie
ndërgjegje falsive , biles do thoja
nevojitet një nivel i ri falsiteti që të
kundërshtojë të vjetrin! Për mua
personalisht, kjo formë e ideologji-
së shtetërore që provokon falsitet të
ri për të mbuluar një tjetër të anak-
ronizuar tanimë, është formë e
mundimshme e të jetuarit, prandaj
kam zgjedhur formën time , në të
cilën vazhdon të kulmojë
ndërgjegja e identitetit kulturor së
cilit i takoj. 

Këtë mesazh iu dhash edhe të
rinjve nga Tetova, pra të forcojnë
ndjenjën e kulturës së cilës i takojnë
e përmes saj të jenë kokëfortë në
shijimin e obligimeve që ka shteti
ndaj tyre! Ikja e tyre, mundëson in-
doktrinim të territorit kulturor të
tyre! Quhet devolucion identiteti
kulturor me vetëdorë! Ose, më
ashpër, " vetëgjenocid kulturor"! Be-
teja kundra tij është individuale dhe
kolektive , por e partizuara, krijon
dëmin avangardës! Jetojmë në
kohën kur mosbesimit i besojmë
dhe iu kuptoj dilemat të rinjve,
padyshim! 

Ndërsa grupit tjetër sorosian po
e quaj, iu referova tezën time se në

shtet ka aq shumë hapësirë për t’u
zaptuar e se ikja jodoemosdoshmë-
risht është zgjedhja e duhur! Ka një
hapësirë të pashfrytëzuar ende , që
e ka krijuar ndarja etnike e politi-
zuar por njëkohësisht edhe konfor-
mizmi qeveritar me vite e e cila ne-
vojitet të zaptohet e të shfrytëzohet
, madje të materializohet sinergjia e
saj! Kur më duhej të flisja gjykimin
tim se si të ndihmojmë në reformën
e sistemit gjyqësor, unë iu rrëfeja
storjen e tem ati , gjykatës me auto-
ritet e ndikim i cili në vitet e
tetëdhjeta fliste për dy parime: lexi-
min vivid të ligjit dhe për ideo-
logjinë e Kushtetutës së gjallë që
prodhon ndryshimin si progres e jo
si psikozë fataliste ! 

Përderisa im atë ishte liberali i
madh, Shteti tem atë e trajtonte si
rrezikun e madh , prandaj dhe e ndi-
qte tuj aktivizu shërbimet e Mini-
strisë së brendshme kundra tij. Shte-
ti që ndjek gjykatësit , është shtet
që krijon diktatit ndaj sistemit gjy-
qësor me vetëdorë, dhe e transfor-
mon atë në rigjid dhe vetëshkatë-
rues. Shteti refuzonte të dëgjojë të
vërtetën kolektive asaj kohe, atë e
etnizonte dhe e bënte selektive! Im
atë nuk është më që të mësojë rrio-
shat multikulturorë ( deri dje etno-

Më publikun
kryesisht
sorrosian të
Revolucionit të
larmë, nevojitet
të flitet për këtë
raport "LOVE-
HATE" të
familjeve tona
pothuajse çdo
ditë! Sepse ata
civilizimin e
kanë kuptuar
mbrapsht,
ndërsa Shoqëria
e Hapur është
diçka tjetër! Ata
nuk e njohin
potencialin e
shtetit ende,
sepse e kanë
refuzuar tuj e
selektivu
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Të rinjtë që ikin… Nga 
Adelina MARKU
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nacionalistë) të bëjnë
reformën në gjyqësi, por mësi-
min e la : Kushtetuta është or-
ganikë e gjallë e parimeve mbi
shtetin , aty është çelësi përsë-
ri!

Më duhej të flisja para tyre
se si të prodhojmë kulturën sh-
tetërore, e është e vështirë që
mëndjes ekskluzive nacional-
site t’ia sqarosh sinergjinë e
kulturave nacionale që jodoe-
mosdoshmërisht duhen shk-
rirë e indoktrinuar njëra tjetrën
për të prodhuar kulturë mul-
tikulturore shtetërore. Sepse,
kultura multikulturore është
pikërisht ajo që lejon e e rrit
jetën organike të afirmimit të
kulturave nacioanle në një
hapësirë multikulturore! Nda-
va me ta rrëfimin e sime ëme,
arsimtare e gjuhes shqipe e
maqedonase në Dibër, e cila
ndërtoi brezin e atyre stu-
dentëve e profesionistëev më
vonë që dijnë të kuptojnë di-
verzitetin kulturor si garën më
produktive të shoqërisë. Anti-
shteti shkrin kulturat , ndërsa
shteti i gëzon ato lirshëm ! Ky
ishte çelësi i dytë : pra hapësira
është po aty aty , e pazaptuar
ende ! Sepse jo vetëm që është
e etnizuar, por për më shumë
është e partziuar primordiali-
sht! Veprimi ndryshe , është sfi-
da e re! 

E kur duhesha të flas për
zhvillimin ekonomik, përmen-
da themelimin e një kompanie
gjigande nga ana e një shqip-
tari që kishte vizion për zhvil-
lim ekonomik . Ky ishte vëllai
im. Shteti u tërbua kur im vëlla
startoi idenë , shteti mundohej
të dërmojë deri në palcë idenë
e tij por edhe vetë atë. Ky shtet,
me budallakinë e të marrit et-
noambicioz, etnizoi edhe biz-
nes iniciativën! Sot, shteti ne-
vojitet turpnuar për atë që kish
bërë ndaj biznesit të tem vëllai,
madje kërkuar falje . Iu thash
se pikërisht ajo kompani e atij
shqiptari që shihej si i rrezik-
shëm për shtetin diku , sot
mban denarin stabil ! 

Më publikun kryesisht sor-
rosian të Revolucionit të larmë,
nevojitet të flitet për këtë ra-
port "LOVE- HATE" të familje-
ve tona pothuajse çdo ditë! Se-
pse ata civilizimin e kanë
kuptuar mbrapsht, ndërsa Sho-
qëria e Hapur është diçka
tjetër! Ata nuk e njohin poten-
cialin e shtetit ende, sepse e
kanë refuzuar tuj e selektivu.
Iu fola për raportin e njëkoh-
shëm Dashuri- Urrejtje ndaj
Shtetit, raport që në esencë
duhet të jetë konkurrent e
pragmatik, sepse po mbeti në
nivel fantazish – ai shndrohet
në lugat të vetes. Ashtu siç u
zhvillua xhanëm deri tani! 

Në gjetje antilugati, nevoji-
tet potencijal pragmatik shte-
tanësh…jo marri e re fantazi-
sh! 

(Autorja është kolumniste e
rregullt e gazetës KOHA)

Nga Anand GOPAL

Në pikëpamjen perëndimore,
sundimi i terrorit të Shtetit Islamik
është jashtëzakonisht unik: ai qën-
dron larg metodave të luftës dhe
diktaturës që tronditin Lindjen e
Mesme. Sipas kësaj teorie, dallimi
mes brutalitetit të ISIS dhe shtypjes
së qeverisë në Siri apo Arabi Saudi-
te, për shembull, është i parëndësi-
shëm. Kjo është vërtetuar për disa
komunitete, si Yazidët e Irakut të
veriut, të cilët kanë vuajtur ma-
sakrën masive nga ISIS. Por shumë
familje Suni tregojnë një histori të
ndryshme. Ata e kanë gjetur veten
të kapur midis Shtetit Islamik në
njërën anë dhe forcave aleate të
SHBA-ve, qeverisë irakiane, ushtrisë
së saj dhe militantëve shiitë - nga
ana tjetër. Në këtë tregim, forcat
anti-isis janë po aq të dhunshme
dhe shtypëse sa vet organizata ter-
roriste që po e luftojnë. Kur Sabarët
i dëgjuan krismat për herë të parë,
për ato ishte e pamundur të imagji-
nohej tmerri i shkaktuar nga Shte-
ti Islamik. Abu Ammar përdori një
fjalë të vetme për ta përmbledhur
grupin: errësirë. Në mërgim, ai sh-
pesh ëndërronte për fshatin e tij
dhe jetën që ishte marrë prej tij.
"Nuk ka asgjë më të ëmbël se shtë-
pia jote dhe pemët tuaja", tha ai.
"Është atdheu im".

Ky atdhe, në një fshat të quajtur
Zweiya ("këndi i vogël"), ulet në një
kthesë në Eufrat në provincën lindo-
re Anbar, jo shumë larg vendbani-
mit të lashtë të Hitit. Në kohët bi-
blike, qyteti i rrethuar me baltë ishte
i famshëm për burimet e saj të bitu-
mit. Për babilonasit, zhurmën e
substancës së gjelbër që gurgullo-
nin përmes tokës ishin murmuritjet
e perëndive nëntokësorë. Bitumi
akoma ulet jashtë - si fëmijë i vegjël,
Falah Sabar dhe Abu Ammar mund
të tregonin kur ata po i afroheshin
qytetit me erën e squfurit.

Kushërinjtë lindën në fund të
viteve 1960. Ata bënë një çift të çu-
ditshëm: Falah, një shtëpiak që
zgjodhi me kujdes miqtë dhe fjalët
e tij, dhe Abu Ammar, një burrë që
kënaqej në udhëtimin dhe trajti-
min e jetës së fshatit. Por jeta e tyre
ishte e ndërthurur në të gjithë trazi-
rat e historisë së fundit të Irakut.
Kur Falah u rekrutua në ushtri gjatë
luftës së viteve 1980 me Iranin, Abu
Ammar u regjistrua jo shumë kohë
më pas. Ata jetonin në shtëpitë e
gjera poshtë rrugës, ku Falah riti
gjashtë fëmijë së bashku me nëntë
të Ebu Ammarit. Fëmijët shpesh ga-
ronin në ngjitje në pemët e palma-
ve pranë shtëpisë së Abu Ammar
dhe luanin futboll në oborrin e tij.

Edhe pse njerëzit e Zweiya ishin
Sunni, që nënkuptonte se ata i
përkisnin minoritetit të favorizuar
nga Saddam Hussein, por fisi Albu
Nimr kishte një histori të keqe me
diktatorin. Në vitet 1970, gjeneralët

e fisit Albu Nimr ishin ekzekutuar
pas një tentative për grusht shteti.
Pastaj, në vitin 1994, një gjeneral i
shquar nga një tjetër fis i Anbar u
arrestua me dyshimin për organizi-
min kundër Saddamit. Sheikët fi-
snorë udhëtuan drejt pallatit, duke
kërkuar lirimin e tij, derisa Saddami
më në fund ra dakord ta kthenin
atë. Në pranverën e vitit 1995, histo-
ria vazhdon, gjenerali u kthye me të
vërtetë te sheikët - por copa-copa.
Fisi i tij u ngrit në rebelim dhe u
mbështet nga disa njerëz të fisit
Albu Nimr. Edhe kjo kryengritje u
shtyp. Pas dhjetëvjeçarëve të armi-
qësive, ngjitja në radhët e Partisë
Baath të Sadamit, një burim ven-
dimtar i punës dhe patronazhit, u
bë pothuajse e pamundur për këdo
në këtë fis, madje edhe ushtarë të
nivelit të ulët si Falah dhe Abu Am-
mar, panë që karrierat e tyre u pen-
guan.

Kushërinjtë e lanë ushtrinë. Ata
do të trashëgonin tokën pranë
brigjeve të Eufratit, ku mbollën
grurë dhe elb. Por sanksionet e

Kombeve të Bashkuara imponuan
një taksë në fshatin e tyre. Falah u
detyrua të ngiste një taksi në Hit,
për të siguruar familjen e tij dhe
Abu Ammar u bë peshkatar. Kur
koalicioni i udhëhequr nga Shtetet
e Bashkuara e pushtuan Irakun në
2003, Falah dhe Abu Ammar ndje-
nin shpresën për herë të parë në
vite. "Ne menduam se Amerika do
ta bënte këtë vend një tjetër Tokio",
tha Abu Ammar. Për shumicën e
njerëzve në Anbar, kjo bindje sh-
pejt i dha rrugë zemërimit në sjel-
ljen amerikane me de-Baathifiki-
min, bastisjet të natës, torturën,
poshtërimin. Por, për shkak se fisi
Albu Nimr ishte përjashtuar nga
pushteti Baathist, ata ishin të gat-
shëm të shpërfillnin shkeljet e
SHBA-ve. Fshatrat si Zweiya u bënë
bastionet pro-amerikane.

SHBA lidhi kontrata rindërtimi,
duke pasuruar sheikët e fisit Albu
Nimr në kurriz të atyre nga komuni-
tetet aty pranë. Forcat Speciale të
Amerikës ndihmuan në krijimin e
një forcë policore të përbërë kryesi-
sht nga fisi Albu Nimr dhe më pas u
manovrua për të instaluar sheikët e

fiseve në postet kryesore, siç është
kryebashkiaku i Hitit. Për Falahun
dhe Abu Ammar, mbështetja ame-
rikane ishte një fatkeqësi. Ata të dy
u bashkuan me forcën e re të polici-
së, dhe së shpejti, djemtë e tyre ado-
leshentë bënë të njëjtën gjë. Deri
në vitin 2007, familja e Falahut po
sillte në shtëpi sa më shumë se 1200
dollarë në muaj, shumë herë më
tepër se pagën e kohës së Sadda-
mit. Ai ndërtoi një shtëpi të re pranë
shtëpisë së tij të fëmijërisë, me
hapësirë të mjaftueshme për bijtë e
tij, të cilët filluan të martoheshin
dhe të kishin fëmijë të tyre. Rreth
fshatit, ai mund të shihte xhamitë e
rinovuara dhe kanalet riparuara të
ujitjes, përpjekjet që SHBA shpre-
sonin se do të ndihmonin të fitonin
zemrat dhe mendjet e Irakut. 

(vijon)

Ky shkrim është shkruar 
nga Anand Gopal, autor i librit

"Asnjë njeri i mirë mes të gjallëve:
Amerika, talebanët dhe lufta në sytë

afgane". Teksti është botuar në 
"The Atlantic", i përkthyer dhe 

përshtatur nga "KDPolitik.com"
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Pushtimi i
fshatit dhe
hakmarrja ndaj
fisit Albu Nimr

Për shumicën e njerëzve
në Anbar, kjo bindje
shpejt i dha rrugë
zemërimit në sjelljen
amerikane me de-
Baathifikimin, bastisjet
të natës, torturën,
poshtërimin. Por, për
shkak se fisi Albu Nimr
ishte përjashtuar nga
pushteti Baathist, ata
ishin të gatshëm të
shpërfillnin shkeljet e
SHBA-ve. Fshatrat si
Zweiya u bënë bastionet
pro-amerikane
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Shkup, 14 maj – Promovimi i librit
“Bisedat me Omer Kaleshin Shkup –

Stamboll – Paris”, ka risjellë nga Parisi në
Shkup piktorin e njohur me origjinë nga
Kërcova. Bashkëbisedime në periudha
të ndryshme, monografi të qëmtuara
për veprën e tij shkruar nga autorë, esei-
stë  të njohur nga bota... janë përm-
bledhur së bashku në një libër të shk-
ruar nga akademik Luan Starova. Madje
promotori i këtij publikimi, Ferid Muhiq
shkon më larg duke thënë se libri fare
mirë mund të quhet edhe një lloj encik-
lopedie e pikturës dhe teorisë së artit,
një studim antropologjik dhe kulturo-
logjik i rangut më të lartë, apo edhe
himn i mendimit të lirë.  Në ceremo-

ninë e organizuar të hënën në Akade-
minë e Shkencave dhe Arteve, është fo-
lur për rëndësinë e mesazheve dhe di-
mensioneve multikulturore të veprave
të piktorit dhe prezantimin për Ballka-
nin ndryshe që i bëri Europës. Në fjalën
e tij, Ferid Muhiq thotë se përmes emra-
ve të njohur që kanë “mbirë” si në letër-
si ashtu edhe në arte figurative  percep-
timi për Ballkanin si një oazë periferike
kulturore me ngjarje të zymta ka ndry-
shuar, duke vërtetuar të kundërtën. 

“Ballkani ka qenë gjithmonë një pa-
radigmë e kulturës dhe artit dhe kjo pa-
noramë theksohet në këtë libër, por ve-
pra e dy artistëve, si Kaleshi dhe Starova
tregojnë të kundërtën, e këtij prezanti-
mi të skematizuar të një Ballkani ekzo-
tik të mbyllur... Vetë libri është formu-
luar si një konstatim final i unitetit
universal, si shprehje e pranisë tran-
stemporale së bukurisë ” , ka thënë
Muhiq. Duke iu referuar emrave të
njohur që kanë shkruar për Kaleshin, si
eseisti francez Zhak Lakarier që thotë
se inspirimi për një artist nuk është
lokal, as ballkanik, por universal, i për-
bashkët për të gjithë, që lirisht haset
tek vepra e Omer Kaleshit.  Specifike tek
piktori dhe vepra e tij është elementi
që bashkon tre vende – Maqedoninë si
vendlindjen e tij, me Turqinë – ku ka

studiuar dhe Francën ku krijon. Kështu
u shpreh kreu i ASHAM, Taki Fiti, në
fjalën e tij, që u fokusua kryesisht tek
prejardhja multietnike e origjinës së tij
dhe multikulturalizmi në motivet e ve-
prave të tij, që kanë një vlerë akoma
edhe më të madhe. 

“Ballkani duhet të shndërrohet në
një mjedis ku kultura arti dhe shkenca
të ngrihen në piedestalin e vlerave më të
larta të civilizimit. Ky është mesazhi
bazë, pasi vetë artisti rrjedh nga një fa-
milje multietnike, me nënë maqedo-
nase dhe baba shqiptar dhe sipas me-
sazhit të veprës së tij multikulturalizmi
është një kusht për vetë ekzistencën në
Ballkan dhe shndërrimin në një rajon
paqe, stabiliteti dhe prosperiteti. Kur
ASHAM për herë të parë organizoi ek-
spozitën personale të Kaleshit një vit
më parë unë iu drejtova në frëngjisht
duke supozuar se pas gjithë atyre vite-
ve të qëndrimit në Paris edhe mund të
ketë harruar të flasë në maqedonisht,
por shtanga kur ma ktheu me një ma-
qedonishte të kulluar me theks të lehtë
kërcova”, ka thënë Fiti. Prej disa vitesh ai
është gjithnjë e më shumë prezent në
Maqedoni, disa prej veprave të tij ia ka
dhuruar Universitetit Nënë Tereza në
Shkup, ndërsa është propozuar që të
pranohet si anëtar nderi i ASHAM.  

Autorët finalistë në
Çmimin Kadare 2018

10 maj shënoi dhe mbylljen e afatit zyrtar të dorëzi-
mit të dorëshkrimeve në konkursin letrar Kadare. 32 ve-
pra në prozë tashmë janë në garë për çmimin e madh të
letrave, që ka një vlerë prej 10.000 eurosh i cili akor-
dohet nga Instituti Europian Pashko në bashkëpunim
me Universitetin Europian të Tiranës.

“32 autorë ia kanë besuar këtë vit veprat e tyre këtij
konkursi dhe ky është një lajm i mirë, duke patur para-
sysh që kemi të bëjmë me vepra në dorëshkrim, të pabo-
tuara më parë. Mes konkurrenteve spikasin dhe emra të
njohur në letrat shqipe si Virgjil Muçi, Zija Çela, Vera
Bekteshi, Gazmend Krasniqi, Bashkim Hoxha, etj, çka
do të thotë se në vetëm katër vite ky konkurs është kthyer
në një institucion të rëndësishëm për vlerësimin e letër-
sisë”, thotë Alda Bardhyli, koordinatore e çmimit “Kada-
re”, transmeton kultplus.

Por në një kohë kur flitet kaq shumë për një munge-
së të të rinjve në letrat shqipe, ky konkurs konfirmon të
kundërtën. “Ka një rritje të autorëve të rinj që kanë
zgjedhur letërsinë si rrugën e tyre dhe në këtë konkurs
spikasin të rinj me një stil të konsoliduar, ku dallohet që
lidhja e tyre me letërsinë është e hershme. Loer Kume,
Alion Caçi, Rudina Cupi, Erjon Papagjoni, Arlind Farizi,
Flogerta Krypi, Ada Capi, Sokol Thana, etj janë vetëm
disa prej emrave të rinj që i kanë besuar dorëshkrimet e
tyre këtij konkursi.”, thotë Bardhyli. Sipas saj, “Konkurset
letrare janë dhe një formë e mirë për të parë nivelin e një
letërsie. Ndërsa prej vitesh kritika flet për një ikje të au-
torëve nga tregimi duke u fokusuar më shumë tek proza
e gjatë siç është romani apo novelat, ky konkurs na
pohon të kundërtën.

Janë disa autorë që kanë zgjedhur të konkurojnë me
vëllime me tregime, duke treguar e tregimi shqip do
vijojë të ndërtohet nga emra të tjerë që do spikasin në
rrugëtimin e tyre në letërsi”. Juria e kryesuar nga shkrim-
tari Kim Mehmeti, një personalitet i letrave shqipe në
Maqedoni, dhe në përbërje të së cilës janë Agim Baci,
Genciana Abazaj, Eni Vasili dhe Ledia Dushi, tashmë
janë duke shqyrtuar që janë në garë për çmimin e këtij
viti. Sipas Bardhylit, juria me një pjesë të veprave është
njohur më herët, duke qenë se një pjesë e autorëve i
kanë dorëzuar ato që në ditët e para të shpalljes së
konkursit.

“Por pavarësisht se një pjesë e veprave kanë ardhur në
ditët e para të konkursit, numri i veprave pjesëmarrëse
është rritur ndërsa afrohej afati i dorëzimit, dhe vetëm në
ditën finale të këtij konkursi janë dorëzuar pesë vepra”.
Duke marrë dhe një javë kohë për t’u njohur me veprat
juria do të mblidhet pas një jave për të konkluduar me
shortlistën e autorëve, që do të garojnë për çmimin e
madh, që do të shpallet gjatë Ditëve Letrare të Razmës.

“Ky konkurs i rëndësishëm për letërsinë shqipe kul-
mon me Ditët Letrare të Razmës (25-27 maj), një aktivi-
tet që bën bashkë shkrimtarë, përkthyes, kritikë të cilët
këtë vit do t’i bashkohen një konference shkencore me ti-
tull “Gjergj Kastrioti Skënderbeu mes historisë dhe letër-
sisë”, një temë e zgjedhur me rastin e Vitit të Skënderbeut
shpallur nga qeveria shqiptare. Kritika dhe studimet sh-
qipe nuk e kanë shtjelluar ende dimensionin letrar që kjo
figurë e historisë sonë ka pasur në librat e shumë shkrim-
tarëve të huaj, që kanë gjetur tek ai shpesh personazhin
më interesant për veprat e tyre”,- thotë Bardhyli.

Çmimi letrar “Kadare” është një prej çmimeve më të
mëdha letrare që ndahet çdo vit për një autorë shqiptar.
Çmimi ka një vlerë prej 10 mijë euro dhe vepra fituese bo-
tohet nga Mapo Edition. Ky është edicioni i katërt i këtij
çmimi i cili është kthyer në një nga ngjarjet më të rëndë-
sishme kulturore në hapësirën shqiptare. Vjet me këtë
çmim u nderua shkrimtari Musa Ramadani ndërsa më
parë janë vlerësuar autorët Shkëlqim Çela dhe Rudolf
Marku.

PROMOVOHET LIBRI NGA LUAN STAROVA 

“Bisedat...” rikthen
Omer Kaleshin në ASHAM  
Bashkëbisedime në
periudha të ndryshme,
monografi të qëmtuara për
veprën e tij shkruar nga
autorë, eseistë  të njohur
nga bota janë përmbledhur
së bashku në një libër të
shkruar nga akademik Luan
Starova. Madje promotori i
këtij publikimi, Ferid Muhiq
shkon më larg duke thënë
se libri fare mirë mund të
quhet edhe një lloj
enciklopedie e pikturës dhe
teorisë së artit, një studim
antropologjik dhe
kulturologjik i rangut më të
lartë, apo edhe himn i
mendimit të lirë

Koha



Nga Ardian Vehbiu

Leximin jemi mësuar ta kon-
ceptojmë si diçka që e kryejmë në
prehje – të ulur në kolltuk ose në
një stol në park; të shtrirë në divan
ose në krevat. Përmes syve, fjalët
përftojnë kuptime të lidhura mes
tyre në mendje. Është kjo e fundit
që punon, makinë për ta riqepur
tekstin që kemi përpara, ose për t’i
dhënë një formë të kapshme e të
kujtueshme; teksa trupi merr pje-
së në akt thjesht duke mos
ndërhyrë në proces, ose e shumta,
duke mbajtur sytë hapur dhe li-
brin (në duar) dhe duke kthyer fa-
qen sipas rastit.

Por nuk ka qenë kështu. Në
sprovën me titull “Në vreshtën e
tekstit”, që ia kushton veprës Di-
dascalicon të dijetarit mesjetar
Hugues de Saint-Victor, filozofi
Ivan Illich përshkruan qasjen ndaj
leximit në komunitetet monastike
të Mesjetës, duke shënuar se, për
dijetarë si Hugues-i, leximi ishte
para së gjithash aktivitet motor i
trupit. Dhe nuk e ka fjalën vetëm
për të lexuarit me zë dhe faktit
tjetër që lexuesi me zë e përthith
tekstin dyfish, nëpërmjet syve dhe
nëpërmjet veshëve; por edhe për
vetë lëvizjet e gojës, të gjuhës, të
nofullave, të fytit, të kordave voka-
le dhe të mushkërive, që mundë-
sojnë artikulimin e të folurit dhe
që, në mënyrën e tyre, e kalojnë
tekstin në trupin e lexuesit, ose e
trupëzojnë. Edhe sytë marrin pjesë
në këtë aktivitet të bashkërenduar,
duke i kapur shkronjat e alfabetit
nga faqja dhe duke i mbledhur ba-
shkë (legere, khs. me shqipen lidh),
për të formuar rrokjet.

Madje jo vetëm: për ta kuptuar
tekstin, lexuesi i komuniteteve mo-
nastike të Mesjetës ka nevojë të

sintonizohet edhe me ritmin e tij;
dhe pastaj ta përfytyrojë sikur po e
fut këtë tekst në gojë dhe po e
përtyp – një metaforë e themeluar
mbi muskujt e përbashkët. Pran-
daj nuk është për t’u habitur, thotë
Illich-i, që manastiret e epokës
para-universitare na i kanë përshk-
ruar, në burime të ndryshme, si
vendet ku jetojnë murmuritësit
dhe përtypësit (mumblers & mun-
chers). Paraqitja e shkrimeve të
shenjta si ushqim për t’u përtypur
nëpërmjet leximit para se të gëllti-
tet, është kështu dyfish metafo-
rike: në fakt, thuhet se murgjit
lexues i mbanin dhe i rrotullonin
“skripturat” në gojë. Murmurimën
që vinte nga manastiri e krahaso-
nin shpesh me zukatjen e bletëve;
dhe produktin e leximeve të tek-
steve të shenjta me mjaltin – aso
kohe praktikisht i vetmi ushqim
tërësisht i ëmbël (si e ëmbël jepet
rëndom shija e Fjalës së shenjtë).
Veç mjaltit, edhe buka dhe vera da-
lin shpesh si gjymtyrë në këto

krahasime.
Dhe jo vetëm. Illich-i vëren se

murgu i atyre kohëve, që lexonte
dhe meditonte, shpesh krahasohet
me lopën ripërtypëse; aq më tepër
që, në traditën e periudhës, kaf-
shët ripërtypëse (ruminante) kon-
sideroheshin si të pastra (pure),
dhe murgu gjithnjë përqasej me
një lopë, dele ose dhi, për nga
mënyra si sillej me ushqimin (dhe
“ushqimin”). Illich-i citon studiue-
sin Jean Leclercq, i cili ka citon një
pasazh në një dorëshkrim të
shekullit të 12-të, ku thuhet se “një
murg në manastir është si kafsha e
Samaritanit në stallë. Kësaj i japin
kashtë që të hajë, ndërsa murgu
përtyp me pasion, duke u ushqyer
me kujtimin e Jezu Krishtit.” Gjith-
sesi, në Mesjetë leximi gjithnjë e
pat ruajtur një komponente ora-
le(gojore) mbizotëruese.

Hugues-i vetë e afron leximin
me vjeljen; një krahasim që merr
forcë edhe nga etimologjia e fjalës
latine pagina, e cila në atë gjuhë

dikur shënjonte “rreshtat e vresh-
tit” dhe më pas, me metaforë, kolo-
nat e tekstit të shkruar. Teksa
lexuesi këput frytet nga fletët e
pergamenës, shkruan Illich-i, vo-
ces paginarum i del nga goja – si
murmurimë e butë, nëse po i lexon
vetes (sibi legere) ose si ligjërim e
shkoqur (clara lectio) ose në recto
tono, nëse po u lexon murgjve të
tjerë.

Në fakt, shkruan Illich-i, që në
lashtësi të lexuarit konsiderohej si
ushtrim i lodhshëm fizik; aq sa
mjekët në periudhën helenistike
t’ua këshillonin të sëmurëve si al-
ternativë ndaj lojës me top ose
shëtitjes në pyll. Aq e vërtetë është
kjo, sa ai që do të lexonte, duhej të
ish në formë të mirë fizike; përn-
dryshe, të dobëtit ose të pamundu-
rit nuk duhej ta bënin.

Në Mesjetë flitej edhe për ma-
nifestimet fizike të eksperienca-
ve spirituale që shoqëronin lexi-
min; një praktikë me rrënjët në
traditën religjioze hebraike, vëren

Illich-i, edhe pse ishte Regjimi Be-
nediktin që krijoi, sërish në Me-
sjetë, një kontekst të tillë ku i
gjithë trupi i murgut të përfshihej
në lexim të përhershëm (lifelong).
Një murg mund të jetë edhe i
pagdhendur dhe analfabet, por ai
i bashkohet korit dhe këndon
Psalmet shtatë herë në ditë, aq sa
këto bëhen pjesë e qenies së tij
dhe ai mund t’i këndojë edhe kur
po ruan dhitë. Disa elemente ka-
rakteristike të leximit me zë në
grup janë ruajtur edhe sot në
shkollat kuranike ose hebraike,
thotë Illich-i, ku trupat e nxënësve
i sinkronizojnë lëvizjet e tyre me
ato ritmin e recitimit, që këto të ri-
marrin, në një formë të përshtat-
shme, lëvizjet e organeve që
prodhojnë ligjërimin e folur. Në
mënyrë rituale, vazhdon Illich-i,
nxënësit e përdorin gjithë trupin
për t’i trupëzuar rreshtat e tekstit,
çfarë ndihmon edhe të kujtuarit e
mëpasëm.

© 2018, Peizazhe të fjalës.

Strategjia serbe për asgjësimin e shqip-
tarëve në Ballkan dhe rezistencën e shqip-
tarëve vjen përmes librit të Jahja Llukës të
botuar në gjuhën angleze, “Kosovo from
‘Naçertanie’ to Independence (1844-2008)”
(“Kosova nga ‘Naçertania’ deri te Pavarësia
(1844-2008)). Kjo vepër është në formatin
e një botimi akademik dhe universitar.

“Vështrimi i ri teorik që sjell autori Jahja
Lluka, është një risi në fushën e historisë
dhe në atë të marrëdhënieve ndërkombë-
tare”, thotë recensentja Irna Peshkepia –
Dobi.

Sipas saj, autori vjen me fakte të reja
në këtë botim, “duke na pasqyruar në de-
taje situata dhe ngjarje të historisë së Ko-
sovës; duke ilustruar gjithë strategjinë ser-
be ndër vite për asgjësimin e shqiptarëve
në Ballkan dhe na vendosë përpara një pa-
norame shumë dinjitoze të qëndrimit dhe
mbijetesës shqiptare kundrejt hordhive

serbe”. Baza e konfliktit shqiptaro-serb qën-
dron në mitizimin e historisë së Serbisë, si-
pas së cilës çdo territor ku ka kisha e mana-
stire serbe, është dhe duhet të jetë territor
i Serbisë.

“Shkak i këtij konflikti është, gjithashtu,
miti nacionalist serb i viktimizimit, i cili
prodhon deduksionin se serbët fitojnë në
luftë dhe humbasin kohë në paqe. Ky mit
hipotetik nacionalist e ka zanafillën e ush-
qyerjes tek popullata serbe, hierarkia e Ki-
shës Ortodokse të Serbisë të cilët e thel-
luan ketë konflikt për shekuj me radhë”,
shton ajo. “Zhvillimet në Kosovë dhe kon-
flikti i saj me Serbinë, kanë qenë dhe mbe-
ten prioritet i shumë studiuesve, por risia e
këtij libri qëndron pikërisht në faktet dhe
argumentet historiko-politike, ku
marrëdhëniet dhe konfliktet ndër etnike
vëzhgohen në këtë studim në raport me
marrëdhëniet ndërkombëtare”. (Telegrafi)

Vepra e Jahja Llukës, botohet në anglisht
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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BALLKONI

Dashnore e dashnoreve, nënë e kujtimeve

për mua je çdo detyrë dhe çdo kënaqësi!

Do të bjerë ndërmend bukuria e përkëdhelimeve,

nuri i mbrëmjeve dhe vatra plot ngrohtësi,

dashnore e dashnoreve, nënë e kujtimeve!

Mbrëmjet ndriçuar nga qymyri plot ngrohtësi,

Dhe mbrëmjet në ballkon, me avuj të trëndafiltë

mbuluar!

Ah, sa mirësi zemra jote më rrezatonte, sa butësi!

Shpesh ne patëm thënë gjëra të paharruara;

Mbrëmjeve ndriçuar nga qymyri plot ngrohtësi.

Sa të bukur diejt në mbrëmjet e ngrohta të praruara!

Sa e fortë është zemra! Hapësira pa anë e kënd!

Duke u përkulur mbi ty, mbretëreshë e vashave të

adhuruara,

më dukej sikur thëthija, parfumin e gjakut tënd.

Sa të bukur diejt në mbrëmjet e ngrohta, të praruara.

Posi mur i madh gjithnjë më shumë nata nxinte

dhe sytë e mi n'errësirë të tutë donin të gjenin.

O helm, o ëmbëlsi, goja frymën tënde thëthinte!

Në duart e mia vëllazërore këmbët e tua flinin.

Porsi mur i madh gjithnjë më shumë nata nxinte.

E njoh artin për të thirrur minuta lumturie,

të kaluarën pashë tulatur nën gjurin tënd.

Pse të kërkoj më kot bukuritë e tua dalldie,

përveçse te trupi, zemra jote, në tjetër vënd?

E njoh artin për të thirrur minuta lumturie!

Këto betime, aroma, puthje që s'kanë të mbaruar,

nga ky hon i ndaluar për ne a do lindin përsëri?

siç ngjiten në qiell diejt e rinuar,

pasi në detra janë larë, zhytur në thellësi?

O betime! O aroma! O puthje që s'kanë të mbaruar!

SONETI I VJESHTËS 
I dashuri im i çuditshëm, ç’meritë kam për ty në k’të
jetë”
Sytë e tu të qartë si kristal, sikur më shohin e më thonë:
-Bëmë të magjepsem e hesht! Zemra ime që ti po
ngacmon,
Përveç ndjesisë së një kafshe antike plot sinqeritet,

Në duart e tua e përkundur dhe e ftuar në të ëmblin
gjumë,
Nga sekreti i saj i skëterrshëm, asgjë s’ka për të treguar,
As legjendën tënde të zezë, në gërma zjarri s’ka për ta
shkruar,
Oh, se unë pasionin e urrej e shpirti më dhëmb aq shumë!

Le të duhemi ëmbëlsisht. Dashuria, një rojtare e drobitur,
Në mes të errësirës, në pusi, tendos harkun e saj fatal.
Po unë ia njoh mirë veglat e të vjetrit arsenal.

Krimin, tmerrin dhe marrëzinë! – O margaritë e
nemitur!
Pse, njësoj si unë, një diell vjeshtak nuk je vallë ti,
Margarita ime e akullt, e imja e panjollosura bardhësi.

PARFUM EGZOTIK
Kur, sy mbyllur, në një mbremje të vakët vjeshte

thith kendshëm aromën e gjoksit tend të nxehtë,
shoh para meje imazhe brigjesh të lumtura
që përflaken në zjarre perëndimesh plot diell.

Shoh, një ishull të bardhë e të vogel,
ku rriten pemë të veçanta plot fruta gjithë aromë;
burra me trup të vogël, por të fortë e,
femra me sy të çiltër e plot voluptet…

Pastaj, aroma e trupit tend, më çon fluturim drejt
klimash mahnitese, ku shfaqet një port plot vela
e marinarë të sapokthyer nga udhëtime të largëta.
E, pastaj, nga gjithë kjo endërr, mes kengësh detarësh
ndjej përreth meje të më futet gjer në shpirt thellë,
parfumi i luleve egzotike që në ajër lodron përherë…

Kush ishte
Bodleri ?
I konsideruar si i fundmi i romantikeve dhe i
pari i moderneve, Sharl Bodler, mbahet si
më i madhi ndër poetët francezë. Pothuajse i
injoruar nga bashkëkohesit, i dënuar, i dër-
muar nga  jeta, alkoli dhe droga, ai pat një
fund jetë të përdellyer duke vdekur në mo-
shen 46 vjeç, i paralizuar dhe me gojën të
humbur. Në të gjallë, ai nuk pat botuar veç
një përmbledhje poezish. Atë me titull "Les
Fleurs du Mal" ( Lulet e së Keqes ). Akade-
miku francez, Jean d’Ormesson  ka thënë për
të:" Bodler nuk ishte vetëm poeti i epshit dhe
voluptetit, i ankthit, trullosjes dhe vdekjes.
Ai ishte gjithashtu kritik me një inteligjence
të mrekullueshme. 
Dënimi për përdorim fjalori të turpshëm si
edhe fyerje të moralit publik i shkaktoi vëlli-
mit poetik ‘Lulet e së Keqes’ ( Les Fleurs du
Mal ) të poetit të shquar francez Sharl Bodler
( Charles Baudelaire ) pothuajse të njëjtën
famë e zhurmë dyshimi, me atë ndodh jo
rrallë herë edhe në ditët tona, ndaj krijimeve
të ashtuquajtura pornografike. Poeti Artyr
Rambo ( Arthur Rimbaud ) thoshte për Bod-
lerin se ‘... ai qe vetë Perëndia ! ... ndërkohë
që gjykatësit e Napoleonit të III - të shihnin
tek ai vetë Djallin. Ata e dënuan të hiqte prej
vëllimit në fjalë, gjashtë poezi, nenë akuzën
se ato paraqisnin pamje të turpshme e fjalor
të ndyrë të cilat fyenin rendë moralin shoqë-
ror. Por, Bodleri nuk e pranoi akuzën dhe
këmbënguli e protestoi, duke kërkuar që li-
bri duhej gjykuar në tërësinë e tij dhe, jo në
poezi të veçanta dhe se blasfemitë e tij i
drejtoheshin qiellit e jo Zotit, por më kot ...
Në fakt, procesi ndaj përmbledhjes së fam-
shme ‘Lulet e së Keqes’, një nga kryeveprat e
poezisë franceze dhe botërore, kishin nisur
fill dhjetë ditë pas botimit të saj të parë në
1.300 ekzemplarë, pikërisht më 5 korrik 1857.
Në një artikull të gazetës së njohur ‘Le Figa-
ro’ ndër të tjera, ishte shkruar se: '… është e
palejueshme që një person si autori i librit, i
cili i ka kaluar të tridhjetë vjetët, të shkruajë
një vepër të tillë monstruoze ... Ka momente
bile, të cilat të bëjnë të dyshosh edhe për
vetë gjendjen e tij mendore ... Kurrë s’kemi
parë kaq shumë puthje e kafshime gjoksesh,
kaq shumë demonë, djaj, kufoma, mace e
krimba ... Ky libër është një spital i hapur për
çdo lloj idiotësie e fëlliqësie të shpirtit njerë-
zor ‘. Pas kësaj, Ministria e Brendshme e
hodhi librin në gjyq e, ndërkohë, gazeta ‘Le
Figaro’ e vazhdoi edhe më tej fushatën
kundër Bodlerit.
Dhjetë ditë pas procesit, Viktor Hugo që prej
ishullit Guernesey ku ndodhej në egzil, në
një letër drejtuar Bodlerit, ndër të tjera i shk-
ruante: ‘Lulet tuaja të së Keqes vezullojnë e
rrezatojnë si drita e yjeve ( ... ) Pa dashje,
regjimi, ju ka dhenë atyre një prej dekorata-
ve të tij më të çmuara. Drejtësia, ju dënoi në
emër të atij të cilin ajo e quan Moral e, kjo,
është edhe një medalje tjetër më tepër për
ju ...’.
Më 1924, botuesit, të cilët kishin edhe të
drejtën e autorit i publikuan për herë të parë
edhe poezitë e dënuara, por libri u hoq për-
sëri nga qarkullimi. Vetëm 92 vjet më pas,
më 31 maj 1949, Gjykata e Kasacionit në Pa-
ris e anuloi vendimin e procesit të zhvilluar
më 1857, duke rehabilituar kështu për herë
të parë dhe përfundimisht, të gjashtë ‘Poe-
zitë e Mallkuara’. 
Duke shkruar përmbledhjen poetike ‘Lulet e
së Keqes‘ (Les Fleurs du mal), Bodleri s’kish
ndërmend të hartonte një libër i cili do cilë-
sohej si tmerr, llahtar e produkt i së keqes. 
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Profeti është personazh i vësh-
tirë për t’u ndërtuar, sidomos si
personazh kryesor në prozë të
gjatë. Dakort, Profet, veç prozës së
lashtë hebraike, ka krijuar edhe
ndonjë autor tjetër më i vonë,
ndërkohë që në përdorimin ba-
shkëkohor të gjuhës fjalën mund
ta përdorë si epitet edhe ndonjë
futbolldashës në batuta për aftë-
sitë e veta për parashikimin e fatit
të ndeshjes; por një profet është
gjithësesi i vështirë meqenëse atij
i madhi Zot i jep aftësinë e lejen
ta dëshmojë prej eksperiencës ek-
zistencën e Zotit dhe ndonjë degë-
zim të së ardhmes që Zoti i madh
ka gatuar, kurse ne të tjerët duhet
t’i shohim shenjat në errësirë të
plotë.

Ndërkohë që profeti i zotit
Musa Ramadanit është vetë Franc
Kafka gjermanishtshkruesi hebre i
Pragës. “Profeti nga Praga” i dha
zotit Ramadani çmimin “Kadare”
të akorduar nga Fondacioni Mapo,
një nga të paktët çmime të letërsi-
së shqipe në këtë kohëra. E na
duhet ta pranojmë se është pikëri-
sht çmimi që na çoi tek libri.

Në qendër të romanit na shfa-
qet vetë zoti Kafka që kthehet në
Pragë prej vdekjes njësoj si Kostan-
dini ynë që u kthye nga përtej jetës
për të mbajtur fjalën që i dha së
ëmës. Por Kafka, meqenëse të
gjithë pranojmë se ka kontribute
më të rëndësishme për njerëzimin,
gëzon një leje më të gjatë qëndri-
mi e sorollatet nëpër Pragë nja dy
ditë. Gjithçka ndodh në vitin 1965.

Përkatësia e veprës në gjininë
e romanit është e holluar disi me
pasionin e madh për data, gjyki-
me letrare lloj e lloj, gjeografi ur-
bane, biografi. Jo se jemi kundra
një romani eseistik, por shkrirja
dihet që është delikate. Gjatë lexi-
mit të krijohet ideja se zoti Rama-
dani ka qenë duke përgatitur një
parathënie për ndonjë botim të
Kafkës në shqip e pastaj ka ven-
dosur që ato fjalitë informuese t’i
shpërndajë nëpër disa gojë per-
sonazhesh e t’i bëjë roman. Më i
rëndësishmi personazh është
Kafka. Kafka që takon mikun e tij
Maks Brodin e famshëm, që nuk ia
dogji dorëshkrimet dhe na dha
Kafkën e madh. Pastaj takon një
ish të dashur, takon edhe një
tjetër. Pastaj, Kafka paska pasur
edhe një bir. E takon edhe atë. Në
fillim nuk e kuptojmë mirë se kush
është kush, po dikur dallohen disi.
Komunikon me të atin. Ka ca le-
tra. Takon prap Brodin. Një rrë-
mujë që shtohet edhe prej faktit
se romani nuk të nxit që leximin ta
vazhdosh aty ku e le, meqenëse
rrjedha e ngjarjeve nuk ka nevojë
për vazhdimësi. Secili episod
mund të rrijë më vete. Sikur zoti
Ramadani të jetë duke komplo-
tuar diçka fort ironike, secilin epi-
sod mund ta bëjë një roman.

Personazhet lundrojnë në
sipërfaqe dhe janë të gjithë të një
prerjeje. Një leksion biografik e kri-
tik i gjatë e i ngeshëm, me tavolina
e karrike, lumenj e rrugë, pak histo-

ri, biografi, historik botimesh. Kon-
cepte të stërpërfolura të veprës së
Kafkës, emra, tituj veprash dhe
përmbledhje e shkurtër e ndonjë
aspekti apo ndodhie në to. Nja dy
tre ringjallje të tjera përkitën pikë-
risht ato ditë. Pastaj ka edhe një si
kotje në lokal, lëvizje në rrugë,
prindërim, dashurim. Si i thojnë
piktorët, natyrë e vdekur me filan
gjë.

Në thelb, personazhi i Kafkës
është një mistik lirik, një autokritik
filozofik. Një njeri që gjykon
rrjedhën e jetës së vet nga pas
vdekjes, por me largësinë e ftohtë-
sinë e një lexuesi jo fort të thelluar
e informuar.

Shumica e informacionit vjen e
prezantuar në dialogje, e ka gjëra
që nuk ecin. Shpesh burimi nga e
ka marrë informacionin zoti Ra-
madani mund të gjurmohet lehtë-

sisht në vepër të Kafkës e nuk ka
ndonjë proces analitik a sintetik
prapa dhe për më tepër nuk është
aspak i pasuruar me ndonjë ele-
ment të krijimit letrar.

Biseda me babain është kryesi-
sht rikompozimi i dy tre faqeve të
para nga “Letër babait”. Biseda dhe
njohja me djalin hipotetik është
goxha kafkiane. Dy Kafkat takohen
tek një urë e njohur e Pragës, filli-
misht janë të dy i njëjti njeri, deba-
tojnë për pronësinë intelektuale të
veprave të Kafkës, por pastaj njëri
thotë jo jo se jam biri e tjetri mbe-
tet ati. Një si krizë identiteti e trini-
së së shenjtë. Ati zot e biri zot, kush
e ka radhën sot?

Shpesh Kafka nuk është as shk-
rimtari as njeriu. Dhe herë pas here
nuk dimë kë po ndjekim. Të dy
janë aty, por gjithësesi në një mje-
dis kakofonik. Bisedat e tyre janë

kako-monofonike. Por ka edhe
ndonjë kthjelltësi herë pas here.

Por, si për dreq, dy Kafkave, nje-
riut e shkrimtarit,  i shtohet edhe
zoti Ramadani, i cili edhe vetë sikur
dyzohet. Profeti i titullit degradon
në një Mjeshtër, kur Ramadani i
shkon në dhomën ku i ndjeri Kafkë
dha shpirtin prej urisë të shkak-
tuar prej laringut te vet të sëmurë.
Në këtë kapitull të fundit të veprës,
kur i jep fund përshkrimit të sorol-
latjeve të Kafkës nëpër Pragë dhe
tregon për shëtitjet e veta në atë
qytet në gjurmim të Kafkës, zoti
Ramadani ngre pyetjen e synon
përgjigjen:

“Mirë, po qe se jam bërë vetë
ai, dua të di se ku mund të jetë ta-
shti Franzi?  Një përfytyrim, një
dytësor, një hije, vegim apo diç më
tepër që ka të bëjë me të besuarit e
leverdisshëm të mishërimit sh-

pirtëror, fizik e kimik?!? Ja
ndodhem në dhomën e tij, mbase
pikërisht aty ku ishte dikur shtrati
i tij: me kokë nga dritarja e fundme
e këmbë nga dera, që i shëmbëllen
po asaj të sezamit. Tashmë qën-
droj si ai, heshti si ai, sillem si ai,
përgjoj si ai, me një fjalë – imitoj
pothuajse çdo gjë nga jashtësia e
tij. E megjithatë, jam i vetëdijshëm
se ish-sanatoriumi I doktor
Hajekut tash është një bllok i
madh trekatësh me shumë banesa
familjare.”

Zot i madh!
Ndjesia ime është se një autor

i ri qëndron pas këtyre fjalëve, e
ndoshta shumë pjesëve të këtij li-
bri. Gjuha është e ngurtë dhe
gjithë kohën në kërkim të formave
englendisëse të të shprehurit.
Togfjalëshat injorojnë nevojën për
qëndrueshmëri logjike dhe
ndjekin qejfe bashkëtingëlloresh
labiale e zanoresh dentale.

Zoti Ramadani ka lindur në
1944 e sot duhet të jetë plot 73 vjeç,
ndërkohë që ngjarjet ndodhin në
vitin 1965. Ndoshta zoti Ramadani
ka treguar diçka për veprën në
ndonjë intervistë e shkrim, por unë
këtu jam përqendruar vetëm në
mbresat nga libri e nuk kam shko-
qitur si duhet informacione
ndihmëse. Pra pyetja është: ‘Mos
vallë më 1965-ën, 21-vjeçari Musa
Ramadani pati bërë udhëtimin e
tij në Pragë e mbajti shënime në
një gjurmim të lëvizjeve të Kafkës
nëpër qytet e libra e pastaj  në ba-
shkëkohësi gjeti ato shënime rino-
re plot me stërhollime fiozofiko-
letrare, poetike, etj., dhe i futi një
redaktim të shpejtë e i çoi një herë
në konkurs të Mapos?’

Në rast se romani është vërtetë
i vitit 1965 duhet thënë se është
disi kurioze aftësia e tij për të
tërhequr vëmendje jurish ba-
shkëkohore të besuara me një
çmim të leverdisshëm në duar
(10,000 euro) e me emrin e zotit
Kadare në ballë. Gjithsesi, ajo që
kuptojmë është se letërsia është e
aftë të ruajë gjurmën e njeriut në
kohët që rrjedhin. Prandaj edhe
lloj lloj kryevepre mbetet ba-
shkëkohore. Kjo ia rrit vlerën këtij
dhe çdo vlerësimi tjetër nga çdo
juri që qëllon. Gjithsesi, këtu nuk
kam as më të voglin qëllim të marr
ndonjë qëndrim për vlerësimin e
jurisë se nuk kam fare ide për cilë-
sinë e prurjeve që kanë pasuar
thirrjen e Fondacionit.

Shumica e informacionit vjen e prezantuar në dialogje, e ka gjëra që
nuk ecin. Shpesh burimi nga e ka marrë informacionin zoti Ramadani

mund të gjurmohet lehtësisht në vepër të Kafkës e nuk ka ndonjë
proces analitik a sintetik prapa dhe për më tepër nuk është aspak i

pasuruar me ndonjë element të krijimit letrar.
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Presidenti serb, Aleksandër
Vuçiç thotë se nuk ka frikë nga
sanksionet e mundshme të Perën-
dimit në procesin e zgjidhjes së çë-
shtjes së Kosovës, por më shumë e
shqetësojnë problemet e tilla, siç
është ikja e popullit nga Serbia dhe
shkalla ulët e lindshmërisë.

Në një qëndrim ndoshta të pa-
pritur, ai thotë se vet Serbia, me
politikën e saj të gabuar, e ka vulo-
sur Pavarësinë e Kosovës. Vuçiç ka
kujtuar se, për këtë situatë dhe
rrethanat shumë të këqija në të ci-
lat po zgjidhet çështja e Kosovës,
"jemi deri diku vet përgjegjës, duke
pasur parasysh politikën e gabuar
të Serbisë dhe disa lëvizje, me të ci-
lat praktikisht kemi vënë vulën në
zarfin e Pavarësisë së Kosovës".

Presidentin serb, siç shkruan
gazeta serbe "Blic", e kanë pyetur
gazetarët lidhur me informacionet
për një marrëveshje ndërmjet Eu-
ropës dhe Shteteve të Bashkuara
për Kosovën para pak ditësh në Ua-
shington, respektivisht për "Doku-
mentin e Uashingtonit". Ai theksoi

se nuk ka parë kurrfarë dokumen-
ti nga takimi i fundit i vendeve të
"QUINT"-it në Uashington, duke
thënë se "marrëveshja që ka mun-
dur të arrihet atje nuk mund të jetë
një surprizë e madhe, sepse janë
vendet që e kanë njohur Pavarë-
sinë e Kosovës".

"Nuk do të ketë sanksione, kjo
është e gjitha që mund të them.
Nuk pashë kurrfarë ‘Dokumenti të
Uashingtonit’. Kam dëgjuar çfarë

ofrojnë disa si parime të tyre. Diçka
më është thënë gjysmë zyrtarisht.
Kjo nuk është asgjë e re", tha ai.
Vuçiç kujtoi gjithashtu se vendet
e "QUINT"-it njohën Pavarësinë e
Kosovës dhe "po përpiqen të
shohin se çfarë mund të bëjnë
serbët për të njohur Pavarësinë e
Kosovës, brenda kufijve të këtij sh-
teti të vetëshpallur".

"Unë për këtë flas publikisht
dhe në mënyrë të hapur para të

gjithëve", tha ai duke shtuar se, "ne
serbët po bëhemi sikur asgjë të
mos kishte ndodhur". Ai kujton vi-
tet 1999, por edhe 2004 e 2008, kur
u shpall Pavarësia e Kosovës, kur
siç thotë ai "disa ikën në Rumani,
në vend që të ndërmerrnin masa,
kurse disa ishin fshehur, e pastaj
ndodhi një lëvizje katastrofale e
viteve 2010-2011, kur vetë e kemi
vënë vulën në zarfin e Pavarësisë së
Kosovës".

Shtetit të Kosovës i duhen së
paku një milion euro në muaj për
shpenzimet ditore për të burgosu-
rit dhe për të paraburgosurit.
Numri i personave që aktualisht
po mbahen nëpër burgjet e Ko-
sovës sipas zyrtarëve të Shërbimit
Korrektues arrin në 1599 dhe sh-
penzimi ditor ndaj tyre arrin shi-
frën deri në 44 mijë euro, shkruan
gazeta "Zëri". Shpenzimet ditore
për një të burgosur në Kosovë sil-
len deri në 28 euro dhe nëse kjo
shumë llogaritet me numrin e të
burgosurve dhe të të paraburgo-
surve aktualë del që një pjesë e

mirë e buxhetit të shtetit shkon në
Shërbimin Korrektues të Kosovës.
Mbi 44 mijë euro në ditë i duhen
buxhetit të Kosovës për mbajtjen e
rreth 1600 të burgosurve dhe të

paraburgosurve që aktualisht
gjenden në burgje. Ky buxhet arrin
shifrën e mbi 1 milion eurove në
muaj varësisht nga ulja ose nga
ngritja e numrit të burgosurve, të

cilët mbahen gjatë një muaji në të
gjitha burgjet e Kosovës. Zyrtari i
lartë për komunikim me publikun
nga Shërbimi Korrektues i Ko-
sovës, Jeton Kabashi, i ka thënë
gazetës “Zëri” se numri aktual i të
burgosurve në gjithë Kosovën
është rreth 1600. “Numri i të bur-
gosurve nëpër institucionet e
Shërbimit Korrektues të Kosovës
është 1599 dhe shpenzimet ditore
për një të burgosur sillen rreth 28
euro. Ndërsa shpenzimet mujore
varen nga rritja ose nga zvogëli-
mi i numrit të burgosurve”, ka tre-
guar Kabashi.

KFOR-i ka
shtuar praninë
në rajonet me
shumicë serbe
Formimi i forcave të armatosura
të Kosovës është vendim i insti-
tucioneve të Kosovës në për-
puthje me procedurat e institu-
cioneve të Kosovës, ndërsa
KFOR-i vazhdon të përcjellë de-
batin për të ardhmen e FSK-së.
Nëse formohen forcat e armato-
sura, vendet anëtare të NATO-s
individualisht do të vendosnin
se a të mbeteshin forcat e KFOR-
it në Kosovë. Kështu citon gazeta
serbe “novosti” të ketë thënë Sal-
vatore Cuoci, komandant i
KFOR-it i cili shton se NATO, tash
për tash nuk e ka në plan të
pakësojë ose të ndryshojë misio-
nin. Në pyetjen se a i trajnon
KFOR-i pjesëtarët e FSK-së, Cuoci
tha se KFOR-i, përkrah zhvilli-
min dhe përparimin e kapacite-
teve të FSK-së. Hera e fundit që e
kemi përkrahur FSK-në, ka qenë
pjesëmarrja e përbashkët në
ushtrimet “Shpata e Argjendtë”.
Duke folur për sigurinë që
KFOR-i ofron për serbët, Cuoci
theksoi se trupat ushtarake që ai
udhëheq në Kosovë, kanë shtuar
praninë e vet kryesisht në rajo-
net ku ka serbë. Komandanti i
KFOR-it në fund ka thënë se
njohja e pavarësisë së Kosovës
është e drejtë sovrane individua-
le e çdo shteti anëtar i NATO-s.

Kryeministri spanjoll, Marijano
Rahoj, ka humbur "luftën bal-
lkanike", shkruan mediumi
spanjoll "El Konfidensijal". Qe-
veria spanjolle ka tentuar që në
Samitin e Ballkanit Perëndimor
dhe BE-së që në Sofje Kosova
mos ta ketë tretmanin e shtetit.
Duke e ndërlidhur me çështjen
e Katalonisë, Rahoj nga fillimi e
ka bërë të qartë që partnerët e
tij nuk do të ulen me një tavo-
linë me presidentin e Kosovës,
Hashim Thaçin. Megjithatë,
kryeministri spanjoll nuk ka ar-
ritur t’i detyroj partnerët e BE-së
që t’i bashkëngjiten kësaj prote-
ste të tij në samitin që do të
mbahet më 17 maj. Siç shkruan
"El konfidensijal", Rahoj do të
shkoj në Bullgari, ku do të
takohet me autoritetet lokale,
do të jetë i pranishëm në darkën
me liderët evropian një ditë
para Samitit dhe më pas do të
kthehet në Madrid.

"Spanja e 
humb luftën 
në Ballkan"

Mbi një milion euro në muaj për të burgosurit
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Pavarësinë e Kosovës
e kemi "vulosur" vetë
Vuçiç tha se nuk ka
parë kurrfarë
dokumenti nga takimi
i fundit i vendeve të
Quintit në
Washington, porse
kjo nuk mund të jetë
ndonjë befasi pasi të
gjitha vendet e
Quintit e kanë njohur
pavarësinë e Kosovës

JOREAL QËNDRIMI I KISHËS SERBE PËR KOSOVËN 

Kryetari i Serbisë, Aleksandar Vuçiq ka deklaruar se
në deklaratën e Kishës Ortodokse Serbe për
Kosovën nuk ka parë cila është zgjidhja. Ai ka
vlerësuar se qëndrimi i Kishës në esencë është
joreal, një rrethanë e re dhe një risi e vështirë. Në
qëndrimin e KOS-it, siç përcjell portali informer,
thotë Vuçiq, nuk ka parë zgjidhje, por ka parë vetëm
atë se duhet të mbesim në konflikt të ngrirë e të
presim kohë më të mira. "E kam lexuar deklaratën
ose kumtesën disa herë. Respektoj çdo gjë që kam

parë, por askund nuk kam parë cila është zgjidhja.
A është zgjidhje që të mohojmë çdo gjë e të presim
ndonjë kohë më të mirë. Cilën kohë më të mirë, kur
të jem pesë ose tre milionë banorë? Kur të shkojnë
të gjithë jashtë ose ta humbim popullatën ose neve
të gjithëve të na ikin 50 vjetët përpara", ka thënë
Daçiq. Kisha Ortodokse Serbe, nga Kuvendi i saj i
sivjetmë pranveror ka dalë me në deklaratë për
Kosovën në të cilën ka thënë se është kundër
pavarësisë dhe kundër ndarjes së saj.
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Shumë njerëz janë të detyruar të lar-
gohen nga vendet e tyre, madje fëmijët
janë dëshmitarë të vrasjeve që po ndodhin,
jo rrallëherë edhe të familjarëve të tyre. Në
vitin 1996, Graça Machel, politikane dhe hu-
manitare, ish gruaja e Nelson Mandelës, i
ka dërguar një raport OKB-së me titull
“Ndikimi i luftës te fëmijët”, duke sjellë vë-
mendjen ndërkombëtare te fëmijët e
prekur nga lufta në mesin e politikëbërësve
dhe akademikëve. Ky raport përmbante çë-
shtjet për t’i siguruar fëmijët e për t’i kur-
syer nga lufta, duke iu referuar të drejtave të
njeriut. 

“Dhuna fizike, seksuale dhe psikike për
të cilën ata fëmijë janë të shënjestruar,
duhet të ndalet gjithsesi. Lufta minon the-
melet e jetës së fëmijëve dhe shkatërron
shoqërinë e një vendi”, ka thënë Machel.
Fëmijët midis moshës 12-18 janë më shumë
të ekspozuar në konfliktet e dhunës,
gjendje kjo që u sjellë trauma të pashlyesh-
me atyre. Si pasojë e konfliktit, fëmijët dhe
të rinjtë mund të humbasin besimin në
vete, te të tjerët dhe mund të mos e
rikthejnë kurrë më gjatë gjithë jetës. Frika
që përjetojnë ata shoqërohet me ankth,
depresion, janë të pabindur dhe agresiv. In-
tervistat e bëra brenda kampet të refugjatë-
ve nga psikologë të ndryshëm tregojnë se
ata kanë frikë edhe të flasin, të shprehen,
janë të tërhequr nga çdo bisedë dhe rrinë të
mbyllur në vetvete. 

“Nuk të besojnë aspak, ne u jemi afruar
t’i ndihmojmë por ata largoheshin nga ne.
I kemi zgjatur duart duke buzëqeshur por
as edhe një hap drejt nesh nuk e bënin”,
është shprehur Christina Paulsen, psikolo-

ge me detyrë në një kamp refugjatësh në
Irak. Ajo, pos tjerash ka thënë se kishin frikë
edhe çokollatë të merrnin nga njerëzit që s’i
njihnin. Një fotograf-gazetar turk Osman
Sagirli, ka rrëfyer një përjetim personal që
i ka ndodhur në Siri me një vajzë siriane të
vogël, të cilën kur është afruar ta fotografoj
- ajo i ka ngritur duart lart, duke menduar se
i ka drejtuar armën. 

“Jam tmerruar po aq sa ajo kur ngriti
duart lart duke menduar se jam duke e qël-
luar”, ka thënë Sagirli. Gjatë konfliktit, fë-
mijët dhe të drejtat e njerëzve janë të shke-
lura në një shkallë masive. Të drejtat e tyre
për t’u mbrojtur nga dhuna, abuzimi dhe
neglizhimi, për të jetuar me dinjitet dhe të
mbështetur për të zhvilluar potencialin e
tyre të plotë, nuk janë aspak funksionale.
Tetëmbëdhjetë milionë fëmijë janë duke
u rritur në kaosin e luftës. Në dhjetë vitet e
fundit, si rezultat i konfliktit të armatosur,

mbi 2 milionë fëmijë janë vrarë, 6 milionë
janë me aftësi të kufizuara, 20 milionë janë
të pastrehë, dhe më shumë se 1 milion janë
ndarë nga familjarët e tyre. Në luftën e fun-
dit në Kosovë, gjatë periudhës janar 1998 -
12 qershor 1999, nga forcat serbe janë vrarë
1392 fëmijë, ku 296 ishin deri në moshë 5
vjeç, ndërsa 1096 ishin mbi 5 deri 18 vjeç.

Ndërsa në Siri, sipas raportit të UNICEF-
it, mbi 700 fëmijë janë vrarë nga fillimi i
shkurtit të vitit 2012. Ndërsa 500 fëmijë
thuhet se u arrestuan dhe u torturuan në
burgjet siriane, nga rrjeti terrorist ISIS, i cili
po mbretëron kohë të gjatë atje. Grupe
psikologësh të cilët janë ballafaquar me
konflikte të tilla, i bëjnë thirrje Bashkësisë
Ndërkombëtare t’i ndihmojnë fëmijëve
nëpër këto luftëra. Sipas tyre, pa mbësh-
tetjen e Bashkësisë Ndërkombëtare, shumi-
ca e këtyre fëmijëve do të mbajnë këtë barrë
të rëndë emocionale tërë jetë.

Shkaktoi jo pak trazira kur u sh-
pall dhe tani po bëhet realitet.
SHBA hapi dje ambasadën e re të
saj në Jerusalem, një lëvizje kjo
tejet e pëlqyer nga Izraeli, por e dë-
nuar nga palestinezët që janë
mbledhur në protesta masive. Zyr-
tarë të lartë amerikanë do të marrin
pjesë në ceremoninë e të hënës,
përfshirë vajzën e presidentit Do-
nald Trump, Ivanka dhe bashkë-
shortin e saj, Jared Kushner. Ndër-
sa pjesa më e madhe e
diplomatëve evropianë, nuk do të
jenë të pranishëm. Vendimi i

Trump për ta zhvendosur amba-
sadën nga Tel Avivi ka zemëruar
palestinezët që pretendojnë Jeru-
salemin Lindor si kryeqytet të shte-
tit të ardhshëm palestinez. Izraeli,
mori kontrollin e Jerusalemit Lin-
dor në luftën e Lindjes së Mesme në
1967 dhe e konsideron atë si krye-
qyteti i përjetshëm, i pandashëm.
Vendimi i presidentit Trump, vitin e
shkuar, për ta njohur atë si kryeqy-
tet të Izraelit, përmbysi dekada
neutraliteti amerikan mbi këtë çë-
shtje dhe i vendosi SHBA-të për-
ballë pjesës më të madhe të komu-

nitetit ndërkombëtar. Në fakt, një
ambasadë e vogël, e përkohshme,
do të nisë punën nga sot brenda
godinës ekzistuese të konsullatës
amerikane në Jerusalem. Një ndër-
tesë më e madhe do të gjendet në
vijim dhe pjesa tjetër e ambasadës
do të zhvendoset nga Tel Avivi. Ce-
remonia e hapjes në fakt është disi
e nxituar por qëllimi është që ajo të
koinçidonte me përvjetorin e 70 të
shtetit të izraelit. Presidenti ame-
rikan, Donald Trump, pritet t’i drej-
tohet pjesëmarrësve në ceremoni,
përmes një lidhjeje video.

Shefi i MI5: 
ISIS kërcënon 
akoma Europën
ISIS synon të kryejë sulme “shkatërruese”
dhe “më komplekse” në Europë pasi ka hum-
bur territore të mëdha të Lindjen e mesme.
Alarmi vjen nga shefi i MI5 britanike, An-
drew Parker, i cili do të raportojë për një gjë
të tillë në mbledhjen e shefave të sigurisë
evropiane në Berlin. Vetëm në Mbretërinë e
Bashkuar, nga sulmi në Westminster nel
2017, janë ndaluar 12 atentate terroriste.
Numri një i shërbimeve sekrete britanike,
është gati t akuzojë dhe Kremlinin për
“shkelje flagrante të rregullave ndërkombë-
tare” për helmimin e ish-spiunit rus Sergei
Skripal dhe të vajzës së tij të Salisbury në
mars. Parker do ta përshkruajë përpjekjen
për vrasje si “aktivitet malinj ndërkombë-
tar dhe të planifikuar”, që rrezikon ta shndër-
rojë Rusinë në një “zonë edhe më të izoluar”.

Të paktën 18
palestinezë u
vranë në Gaza
Të paktën 18 palestinezë janë vrarë, ndërsa
mbi 200 janë lënduar sot kur ushtarët izrae-
litë hapën zjarr ndaj palestinezëve demon-
strues në vijën kufitare midis Izraelit dhe
Rripit të Gazës, njoftoi DPA. Mijëra palesti-
nezë u grumbulluan përgjatë kufirit të ter-
ritorit palestinez me Izraelin, që të prote-
stojnë kundër zhvendosjes së Ambasadës
amerikane nga Tel-Avivi në Jeruslaem.  De-
monstruesit po përpiqen që në grupe të vo-
gla të afrohen në rrethojën e cila sigurohet
nga ushtarë izraelitë të armatosur. Grupet
kanë tentuar që ta braktisin kufirin dhe të
hedhin gurë ndaj ushtarëve që iu
kundërpërgjigjën me të shtëna.  Në Gazë
janë mbyllur edhe shkolla, dyqane dhe insti-
tucione.  Pritet që gjatë ditës protestat të
eskalojnë në 70-vjetorin e themelimit të Iz-
raelit, ndërsa përgjatë Rripit të Gazës nga
atoparlantët e xhamive  palestinezët  bëjnë
thirre që të përfshihen në të ashtuquajturin
"Marshi i madh i kthimit".  Paraprakisht sot
armata izraelite hodhi fletushka në të cilat
informon se do të "reagojë në çdo tentativë
për dëmtimin e sigurisë të rrethojës apo
tentativës që të lëndohet kushdo qoftë prej
ushtarëve të forcave izrarelite të mbrojtjes
(IDF) apo civilë izraelitë".

Amerika hap ambasadën në Jerusalem, palestinezët protestojnë

të mëdhenjtë kanë vrarë
mbi 2 milionë fëmijë!

Për 10 vjet, 

Aktualisht, mbi 18 milionë fëmijë janë duke u rritur në kaosin e luftës. Në
dhjetë vitet e fundit, si rezultat i konfliktit të armatosur, mbi 2 milionë
fëmijë janë vrarë, 6 milionë janë me aftësi të kufizuara, 20 milionë janë të
pastrehë, dhe më shumë se 1 milion janë ndarë nga familjarët e tyre

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Në bazë të Programit për financim të projekteve për zhvillim të zejtarisë, hotelerisë dhe tregtisë së Qytetit të Shkupit për vitin 2018 (Fletorja zyrtare e Qytetit të Shkupit numër 13/2017), Qyteti i Shkupit publikon  

 
Thirrje publike  

Për ndarje të mjeteve për financim të projekteve për zhvillim të zejtarisë, hotelerisë, tregtisë dhe turizmit të Qytetit të Shkupit  
 

I 
Të drejtë për pjesëmarrje në thirrjen publike kanë të gjitha shoqatat e qytetarëve, fondacionet, institucionet, 

shoqatat tregtare dhe agjencitë e marketingut  
II 

Në kuadër të kësaj Thirrje publike financiarisht do të mbështeten projektet, programet, ngjarjet dhe aktivitetet 
nga sferat në vijim: 

- Zhvillimi dhe promovimi i turizmit në Qytetin e Shkupit, 
- Zhvillimi dhe promovimi i zejtarisë në Qytetin e Shkupit, 
- Zhvillimi dhe promovimi i hotelerisë në Qytetin e Shkupit  
- Zhvillimi dhe promovimi i tregtisë në Qytetin e Shkupit.  

III 
Korniza kohore dhe gjithsej mjetet e parapara/të mundshme  

Mjetet kanë të bëjnë për vitin 2018. 
Shfrytëzimi i mjeteve të ndarja do të rregullohet në pajtim me Marrëveshjen me Qytetin e Shkupit. 

IV 
 Kriteret themelore organizative  

Kriteret themelore organizative që duhet t’i përmbushin aplikuesit e interesuar të cilët marrin pjesë në këtë 
thirrje janë: 

o Të jenë të regjistruar në Regjistrin qendror me seli në Shkup; 
V 

Vlerësim të kualitetit të projekteve  
Vlerësimi i kualitetit të projekteve të aplikuesve të interesuar të cilët i përmbushin kriteret themelore 
organizative, do të bëhet në bazë të kritereve në vijim: 
 

Kriteret  Pikët maksimale  
1. Struktura organizative dhe resurset  40 
1.1 Nëse aplikuesi ka strukturë të nevojshme organizative dhe resurse njerëzore 
për realizimin e projektit (të punësuar, vullnetarë aktiv, persona të angazhuar me 
honorarë, përfaqësim të balancuar të grave dhe burrave në organizatë  

10 

1.2 Profesionistë që marrin pjesë në realizimin e projektit 10 
1.3 Nëse disponon aplikuesi me logjistikë (ambiente zyrash dhe pajisje teknike për 
realizimin e projektit)  

10 

1.4 Nëse buxheti vjetor i aplikuesit për vitin e fundit të kalendarit tejkalon vlerën e 
grandit  

10 

2. Bashkëfinancimi i projektit 10 
2.1 Nëse shoqata dhe fondacioni siguron përqindje të pjesëmarrjes së saj në 
realizimin e projektit  

10 

3. Kualiteti i projektit 50 
3.1 Sa qëllimi i përgjithshëm i projektit do të kontribuojë drejt realizimit të 
prioriteteve të dhëna, sa është i qartë dhe i përcaktuar në mënyrë adekuate 

10 

3.2 Zgjidhje kualitative dhe inovative të ofruara në propozim - projekt 10 
3.3 Përfshirja e siguruar e institucioneve dhe organizatave të tjera 10 
3.4 Nëse plani për realizimin e projektit është i qartë dhe i realizueshëm   10 
3.5 Nëse plani i propozuar financiar është real (përshkrimi i shpenzimeve nëpër 
kategori, pozicione  përshtatet me  çmimet e tregut)  

10 

Çdo fushë e kritereve të veçanta programore do të vlerësohet me 1 pikë, 5 pikë ose 10 pikë, me këtë kuptim: 
1-jo; 5-pjesërisht dhe 10-po. 
Sferat prioritare: 

- Zhvillimi i turizmit në Qytetin e Shkupit; 
- Zhvillimi i qëndrueshëm i turizmit, hotelerisë, zejtarisë dhe tregtisë në Qytetin e Shkupit; 

- Promovimi i turizmit; 
- Promovimi i zejtarisë; 
- Mbështetje e zejeve tradicionale; 
- Aktivitetet për avancim të hotelerisë dhe tregtisë në Qytetin e Shkupit; 
- Projektet të cilat janë të një rëndësie të veçantë për Qytetin  

VI 
Dokumentacioni i nevojshëm të cilin aplikuesi duhet ta dorëzojë së bashku me Fletëparaqitjen  
Përveç Fletëparaqitjes që duhet të plotësohet (me shkronja të shtypit në alfabetin cirilik), të nënshkruar nga 
ana e personit kompetent dhe të vërtetuar me vulë të shoqatës, fondacionit, shoqata tregtare, institucioni ose 
agjencia e marketingut duhet t’i dorëzojë dokumentet e mëposhtme:  
 

 Gjendjen e dorëzuar aktuale nga Regjistri qendror ose Vendim për regjistrim të shoqatës ose 
fondacionit;  

 Propozim-projekt të plotësuar në mënyrë kompjuterike; 
 Raport për mjetet e fituara nga Buxheti i Qytetit të Shkupit në vitin e kaluar fiskal si dhe mënyrën e 

realizimit (nëse organizata ka qenë shfrytëzues i mjeteve të ndara nga Buxheti i Qytetit të Shkupit 
për vitin 2017); 

 Konstruksioni financiar për realizimin e projektit; 
VII 

Dokumentacioni përcjellës 
Aplikuesit si shtojcë mund të dorëzojnë edhe dokumentacionin përcjellës në vijim:  

 biografi profesionale të ekspertëve që do të angazhohen në realizimin e projektit,  
 buxhet vjetor të aplikantit për vitin aktual. 
 listë referente ose dëshmi (p.sh.:kontratë e nënshkruar) për më së paku 2 projekte të realizuara 

nga fusha për të cilën aplikohet,  
 së paku dy mendime/referenca nga partnerë ose donatorë për realizimin e projekteve të 

mëparshme,  dhe  
 përkrahje në formë të shkruar nga organizata të tjera ose institucione për të cilat është planifikuar 

që të marrin pjesë në realizimin e projektit. 
Vërejtje: Fletëparaqitjet me dokumentacionin jo të plotë ose pas përfundimit të afatit të parashikuar 
nuk do të shqyrtohen! Shtojcat e deponuara nuk kthehen. 

VIII 
Afati dhe mënyra e dorëzimit të fletëparaqitjeve 

Afati për dorëzimin fletëparaqitjeve është 10 ditë pune nga dita e publikimit të Thirrjes publike.  
IX 

Periudha e realizimit të projekteve  
Deri më 10 (dhjetë) dhjetor 2018 
Fletëparaqitja me dokumentacionin e plotë duhet të dorëzohet nëpërmjet postës, në zarf të mbyllur në 
adresën: Qyteti i Shkupit, Seksioni për zhvillim ekonomik lokal, bul. “Ilinden” nr. 82, 1000 Shkup 
nëpërmjet arkivit të Qytetit të Shkupit më së voni deri më 30.05.2018 deri në orën 15 (me shënimin – 
Seksioni për zhvillim ekonomik lokal – Paraqitje për thirrje publike). 
Pjesëmarrësit aplikues në thirrjen publike do të informohen për rezultatet në afat prej 30 ditëve nga dita e 
publikimit të Thirrjes publike. 
Fletëparaqitja për përkrahje financiare mund të merret në ambientet e Qytetit të Shkupit, Departamenti për 
zejtari, hoteleri dhe tregti.  
Çështjet për qartësim mund të parashtrojnë me shkrim ose përmes mënyrës elektronike deri në Sektorin për 
zhvillim lokal ekonomik.   
Kontakt tel: (02)3297-328 dhe (02)3297-218 e-mail adresa: dragana.spasovska@skopje.gov.mk dhe 
rebeka.rizovska@skopje.gov.mk 

KRYETARI I QYTETIT TË SHKUPIT  
   Petre Shilegov

KOMUNA E GOSTIVARIT 

 

GOST VAR BELED YES  

www.gostivari.gov.mk
info@gostivari.gov.mk 
tel. +389 (0) 42 213 511 
fax. +389 (0) 42 214 406

 
 
Nr. 18-711/5 
Dt. 14.05.2018  
Gostivar 
 
 Në bazë të nenit 35 alineja (3) nga Ligji  për planifikim hapësinor dhe urbanistik (Gaz. 
zyrtare e RM nr. 199/14, 44/15, 193/15, 31/16  163/16), Kryetari i Komunës së Gostivarit e 
solli këtë: 
 

 L A J M Ë R I M  
 
 Lajmërohen qytetarët dhe personat juridik të përfshirë në hapësirën e përpunuar të 
Dokumentacionit të Planit Lokal Urbanistik ( DPLU) me destinim industri e lehtë dhe jo 
ndotëse, servisim dhe depo - në pjesë të PK nr. 599, në v.q. “ pod xhade “ në KK Debresh - 
Komuna e Gostivarit, se Kryetari i Komunës së Gostivarit solli Vendim për organizimin e :  
 
 

PREZENTIMIT PUBLIK  
DHE ANKETËS PUBLIKE 

 
 Rreth Dokumentacionit të Planit Lokal Urbanistik ( DPLU) me destinim industri e lehtë dhe jo 
ndotëse, servisim dhe depo - në pjesë të PK nr. 599, në v.q. “ pod xhade “ në KK Debresh- 
Komuna e Gostivarit me sipërfaqe të përfshirjes ( 0.2028 Ha) e regjistruar nën nr. teknik 
1956/16 , që kufizohet me kufijtë e:  
 

- PK nr. 599 
 

 Prezantimi publik do të mbahet në hapësirat e Komunës së Gostivarit respektivisht në sallën 
e Këshillit Komunal të Gostivarit dt. 18.05.2018 ( e premte ) në ora 14.00. 
 Dokumentacionit të Planit Lokal Urbanistik ( DPLU) me destinim industri e lehtë dhe jo 
ndotëse, servisim dhe depo - në pjesë të PK nr. 599, në v.q. “ pod xhade “ në KK Debresh- 
Komuna e Gostivarit, do të ekspozohet në lokalet e Komunës së Gostivarit në afat prej 5 ditë 
pune edhe atë nga 17.05.2018 vit deri 23.05.2018 vit çdo ditë pune prej orës 08.00-16.00. 
 
 Fletët anketuese gjenden në Qendrën për Shërbime Publike të Komunës së Gostivarit si dhe 
në sistemin e-urbanizëm, kurse në afatin e paraparë personat e interesuar juridik dhe fizik nga 
zona konkrete të përfshirë në Planin e shpallur në prezantimin publik mund të parashtrojnë 
vërejtje me shkrim në fletat anketuese në formë të shkruar ose në formë elektronike nëpërmjet 
sistemit e – urbanizëm. 
 

Kryetari i Komunës 
Arben Taravari 

KOMUNA E GOSTIVARIT 

 

GOST VAR BELED YES  

www.gostivari.gov.mk
info@gostivari.gov.mk 
tel. +389 (0) 42 213 511 
fax. +389 (0) 42 214 406

 
 
Nr. 18-710/5 
Dt. 14.05.2018  
Gostivar 
 
 Në bazë të nenit 35 alineja (3) nga Ligji   për planifikim hapësinor dhe urbanistik (Gaz. 
zyrtare e RM nr. 199/14, 44/15, 193/15, 31/16  163/16), Kryetari i Komunës së Gostivarit 
e solli këtë: 
 

  L A J M Ë R I M  
 
 Lajmërohen qytetarët dhe personat juridik të përfshirë në hapësirën e përpunuar të 
Dokumentacionit të Planit Lokal Urbanistik (DPLU) për ndërtimin e objekteve me destinim 
industri e lehtë dhe jo ndotëse, servisim dhe depo - në PK nr. 479, në v.q. “Vrtaça “ në KK 
Debresh-Komuna e Gostivarit, se Kryetari i Komunës së Gostivarit solli Vendim për 
organizimin e :  

PREZENTIMIT PUBLIK  
DHE ANKETËS PUBLIKE 

 
 Rreth Dokumentacionit të Planit Lokal Urbanistik (DPLU) për ndërtimin e objekteve me 
destinim industri e lehtë dhe jo ndotëse, servisim dhe depo - në PK nr. 479, në v.q. “ Vrtaça “ 
në KK Debresh- Komuna e Gostivarit me sipërfaqe të përfshirjes ( 0.2158 Ha) e regjistruar 
nën nr. teknik 1984/17 , që kufizohet me kufijtë e:  
 

- PK nr. 479 
 

 Prezantimi publik do të mbahet në hapësirat e Komunës së Gostivarit respektivisht në 
sallën e Këshillit Komunal të Gostivarit dt. 18.05.2018 ( e premte ) në ora 14.00. 
 
 Dokumentacionit të Planit Lokal Urbanistik (DPLU) për ndërtimin e objekteve me destinim 
industri e lehtë dhe jo ndotëse, servisim dhe depo - në PK nr. 479, në v.q. “ Vrtaça “ në KK 
Debresh- Komuna e Gostivarit, do të ekspozohet në lokalet e Komunës së Gostivarit në 
afat prej 5 ditë pune edhe ate nga 17.05.2018 vit deri 23.05.2018 vit çdo ditë pune prej 
orës 08.00-16.00. 
 
 Fletët anketuese gjenden në Qendrën për Shërbime Publike të Komunës së Gostivarit si 
dhe në sistemin e-urbanizëm, kurse në afatin e paraparë personat e interesuar juridik dhe 
fizik nga zona konkrete të përfshirë në Planin e shpallur në prezantimin publik mund të 
parashtrojnë vërejtje me shkrim në fletat anketuese në formë të shkruar ose në formë 
elektronike nëpërmjet sistemit e – urbanizëm. 
 

Kryetari i Komunës 
Arben Taravari 
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Një ndeshje e çmendur në
javën e parafundit të La Liga-s mes
Levante dhe Barcelonës. Pas fër-
shëllimës së fundit, Levante arrin
një fitore historike 5-4 duke i pri-
shur ecurinë rekord katalanasve
që deri të dielën nuk kishin hum-
bur asnjë ndeshje në kampionat.
Surpriza e madhe ishte mungesa e
Leo Messit, i cili është lënë pushim
nga Valverde, ndërsa futbollisti
shkupjan Enis Bardhi me dy golat
e tij fantastikë ka fundosur miqtë
tashmë kampionë. Ishte Boateng
ai që brenda gjysmë ore shënoi një
dopietë që shtangu Barcelonën.
Pak përpara se të përfundonte pje-

sa e parë Kutinjo i rifut në lojë vizi-
torët. Pas pushimit vijnë tre gola
brenda dhjetë minutave nga ven-
dasit. Bardhi e nis me një perlë nga
distanca, pas tij Boateng dhe sëri-
sh Bardhi pas një aksioni model.
Gjithçka dukej e mbyllur dhe
rekordi i hedhur tutje, por dy golat
e Kutinjos dhe një i Suarez me pe-
nallti rihapin gjithçka me 20 mi-
nuta të mbetura. Barça del në sulm
ndërsa vendasit të hutuar mun-
dohen të mbrojnë rezultatin me
çdo kusht. Por nuk ndodh asgjë,
Levante ruan avantazhin duke
marrë një fitore që do të mbahet
mend gjatë nga tifozët. Pas për-

fundimit të ndeshjes në fjalë me-
sfushori Bardhi për gazetën
spanjolle "Marca" ka thënë se ka
ëndërruar për të shënuar gol në
përballjet me Barcelonën. “Levan-
te është skuadër fantastike. Mund
të ftojmë secilën skuadër dhe këtë
e dëshmuam sonte. Gjithmonë
kam ëndërruar që ti shënoj gol
Barcelonës së madhe. Më parë diç
na mungonte dhe tani e kemi atë –
vetëbesimin. Shkak për fitoren
është grupi fantastik” – deklaori
Bardhi. Ndërkohë, me këto dy
gola, Bardhi arriti në kuotën e
nëntë golave në sezonin e parë në
fanelën e Levantes. 

Shkup, 14 maj - Nga dje e deri më 20
maj, Shkupi do të jetë nikoqir i Kam-
pionatit Evropian për kadet në
mundje, stil i lirë dhe greko-romak
si dhe për femra. Garat po mbahen
në palestrën sportive "Kale", ndërsa
do të marrin pjesë rreth 700
mundës nga mbi 40 shtete. Ndry-
she, Maqedoninë do ta përfaqë-
sojnë 17 mundës, prej tyre 10 në stil
të lirë,  pesë në greko-romak dhe dy
në kategorinë e femrave. “Është
nder dhe kënaqësi që një eveni-
menti i madh të mbahet në Shkup,
e sidomos me ardhjen time në krye
të Federatës dhe për mua është një

sukses shumë i madh. Sot do të jenë
garat eliminatore dhe gjysmëfina-
let, ndërsa të martën në orën 17.00,
hapja solemne, pas së cilët do të
jenë finalet e para të Evropianit”,
deklaroi Betim Vrenezi, kryetari i
Federatës së Mundjes së Maqedoni-
së. Në ditën e parë, katër nga pesë
mundës u eliminuan që në xhiron e
parë, Jusuf Pajaziti, David Mishev,
Idriz Idar dhe Rexhep Hajdari, ndër-
sa deri në mbyllje të gazetës, Besir
Alili arriti të plasohet në gjysmëfi-
nale, ku në luftën për plasman në fi-
nale u takua me mundësi nga Bjel-
lorusia, Mazok. 

UEFA ka njoftuar se do të jetë
sponsori zyrtar i turneut “The Girls
Tour” të Rita Orës si pjesë e fu-
shatës së tyre “Together #WePlay-
Strong”. Në një njoftim thuhet se
UEFA i ka bashkuar forcat me
këngëtaren Rita Ora, në një part-
neritet novator që ka për qëllim
transformimin e imazhit të futbol-
lit femëror dhe të inkurajojë pjesë-
marrjen e femrave. Njoftimin e ka
bërë të ditur edhe këngëtarja për-
mes një postimi në Instagram,
duke thënë se do ta mbështesë fu-
shatën e UEFA-s, Together #We-
PlayStrong. “Kam lajme! Jam
shumë e gëzuar që do t’i bashkoj
forcat me #WePlayStrong të
UEFA-s në ‘The Girls Tour’, për t’i
dhënë mbështetje vetëbesimit të
femrave, bashkimit dhe aspirimit
përmes fuqisë së futbollit dhe mu-
zikës – dy prej dashurive të mia!.
Ata kanë projekte mbresëlënëse
që po vijnë këtë vit, në mënyrë që
sa më shumë femra ta shijojnë
dhe të luajnë futboll, dhe do t’i
ndaj me ju gjatë turneut tim dhe
më pas! Ndiqeni #WePlayStrong
dhe ejani në këtë rrugëtim me ne”,
ka shkruar Rita. ‘The Girls Tour’
është turneu i parë evropian i Rita
Orës brenda pesë vitesh, ndërsa
do të performojë në 13 qytete të
Evropës. “Është privilegj të jem
pjesë e një fushate kaq frymëzue-
se”, ka thënë këngëtarja duke i
inkurajuar femrat që të merren
me futboll.

MUNDJE, KAMPIONATI EVROPIAN PËR KADET

Vrenezi: Nder dhe kënaqësi që një eveniment i madh po mbahet në Shkup

BARDHI ME SHOKË PRISHIN REKORDIN HISTORIK TË BARCELONËS

Gjithmonë kam
ëndërruar që 
ti shënoj gol
Barcelonës

“Levante është skuadër
fantastike. Mund të
ftojmë secilën skuadër
dhe këtë e dëshmuam
sonte. Gjithmonë kam
ëndërruar që ti shënoj gol
Barcelonës së madhe. Më
parë diç na mungonte
dhe tani e kemi atë –
vetëbesimin. Shkak për
fitoren është grupi
fantastik” – u shpreh
Bardhi 

Elseid Hysaj do të jetë një “Red
devils”, të paktën kështu shkruan
prestigjiozja britanike “The Sun”.
Paraqitjet e nivelit të lartë të
ofruara nga lojtari i kombëtares
shqiptare në këtë sezon nuk kishin
si të mos tërhiqnin vëmendjen e
klubeve më të mëdha të Evropës,
por me sa duket betejën për të
drejtat e tij e ka fituar Mançester
Junajted. Hoze Murinjo i vlerëson
maksimalisht cilësitë e shkodra-
nit dhe sheh tek ai futbollistin

ideal që mund të mbulojë një nga
rolet ku 20 herë kampionët e An-
glisë kanë pasur më shumë pro-
bleme atë të mbrojtësit të djathtë.
Karakteristikat e tij si rezistenca
fizike, efektiviteti në dyluftimet
një për një dhe karakteri i fortë e
kanë kthyer Hysajn në një profil
mjaft të përshtatshëm për vizio-
nin e lojës së portugezit. Napoli
ka vendosur një klauzolë largimi
prej 50 milionë eurosh për
mbrojtësin i cili mbetet një nga

pikat më të forta të skuadrës së
Sarrit në fazën defensive, me tek-
nikun italian që jo pak herë e ka
kritikuar presidentin De Lauren-
tis në lidhje me klauzolën  e Hysajt
të cilën e konsideronte shumë të
ulët. "The Sun" konsideron thuajse
të mbyllur çështjen e transferimit
të 24-vjeçarit shkodran në "Old
Trafford", që nëse do të realizohet
do ta rendiste Hysjan  mbrojtësin
e 7-të më të shtrenjtë në histori
përpara Bonuçit. 

Hysaj te Junajted me kërkesë të Murinjos

Rita Ora mbështet
fushatën për
promovimin e
futbollit te femrat

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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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 – 51/2018 

     për punësimin e  1  nëpunës shtetëror nga grupi I, nëngrupi I në „Komunën e  Kisella Vodës “për vendet e punës në vijim:  
 

1. UPR0101B04000 Udhëheqës i njësisë për arsim, Sektori për arsim, edukim parashkollor, 
sport dhe kulturë 

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 Arsim  

-   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 

 -   njohjen aktive të një prej tre gjuhëve më të folura të Bashkimit Evropian (anglisht, frëngjisht, 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: 27.280,00 denarë 

VËREJTJE: Sipas planit vjetor për punësim në institucionin përkatës për vitin 2018 janë të parapara: Maqedonas(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.  

 
Në bazë të nenit 35paragrafi (3) të Ligjit për Planifikim Urbanistik dhe Hapësinor, (G. Zyrtare 
e RM-së nr. 199/14, 44/15, 44/15, 193/15, 31/16dhe 163/16) dhe Vendim me nr. 10-317/4 dt. 
26.04.2018 Kryetari i Komunës së Tetovës, e lëshon këtë: 

 
K O M U N I K A T Ë 

 
për organizimin e Përsëritur të Prezantimit Publik dhe Anketës publike të Propozim 

Planit detal urbanistik për Bllokun Urban 10,  
komuna e Tetovës 

 
 

Njoftohen qytetarët dhe personat juridik të komunës së Tetovës, se Kryetari i komunës së 
Tetovës mori Vendim për organizimin e Përsëritur të Prezantimit Publik dhe Anketës 
publike të Propozim Planit detal urbanistik për Bllokun Urban 10 KK Tetovë 1 dhe 
Tetovë jashtë r. nd., komuna e Tetovës me nr. teknik 2-8/17 i përpunuar nga 
"URBANPLAN"-SHPK Tetovë.  
Kufiri i përfshirjes planore definohet përmes rr.” Video Smilevski Bato”, rr. “159”, hekurudha 
Shkup-Kërçovë dhe në pjesën verilindore kufizohet përgjatë parcelave kadastarale nr. 5707, 
5695/4 dhe 1304, me periudhë planore prej 2016-2021 vjet. 
Përfshirja është me sipërfaqe prej 8.04 ha. 
Brenda përfshirjes planore të bllokut 10, planifikohen këto klasa themelore të destinimit si në 
vijim: A1 - banim në ndërtesa banimi, V3 – Kulturë,  G4 – Depo, E2 - Suprastrukturë 
komunale, D2 - Gjelbërim mbrojtës, E1 - Infrastrukturë komunale. 
 
ANKETA PUBLIKE  PËRSËRITUR sipas Propozim Planit detal urbanistik për Bllokun 
Urban 10, komuna e Tetovës, do të zgjas 5 ditë pune, kurse do të mbahet në periudhën nga 
21.05.2018 – 28.05.2018. 
Komunikata për prezantimin publik dhe anketën publike është e publikuar në (2) mediume 
publike, në ueb faqen e komunës www.tetovo.gov.mk dhe në sistemin e e-urbanizmit. 
 
PREZANTIMI PUBLIKI PËRSËRITUR sipas Propozim Planit detal urbanistik për Bllokun 
Urban 10, në komunën e Tetovës, do të mbahet me dt. 22.05.2018  në ora 11:00, në zyrën 
nr.20 në Komunë - Sektorin e urbanizmit dhe menaxhimit me tokën ndërtimore në komunën 
e Tetovës. 
Fletat anketuese për pjesëmarrje në anketën publike, qytetarët e interesuar mund t’i marrin 
në hapësirat e Komunës - Sektorin e urbanizmit dhe menaxhimit me tokën ndërtimore në 
zyrën nr. 20 ose në formën elektronike nëpërmjet sistemit informativ e-urbanizëm. 
 
Në afatin e caktuar qytetarët e interesuar dhe personat juridik nga territori konkret i përfshirë 
në planin, mund të dorëzojnë vërejtje me shkrim, propozimet dhe mendimet në fletat 
anketuese nëpërmjet sistemit informativ e-urbanizëm ose në mënyrë të shkruar.  
 
Shtojca grafike e Planit detal urbanistik në Bllokun Urban 10, do të ekspozohet në tabelën e 
shpalljes në ndërtesën e komunës së Tetovës dhe në ueb faqen e komunës 
www.tetovo.gov.mk, informata më detale për Planin detal urbanistik do të mund të merren në 
Sektorin e urbanizmit dhe menaxhimit me tokën ndërtimore në komunën e Tetovës. 

Kryetar,
Teuta Arifi

 
Në bazë të nenit 35paragrafi (3) të Ligjit për Planifikim Urbanistik dhe Hapësinor, (G. Zyrtare e 
RM-së nr. 199/14, 44/15, 193/15, 31/16dhe163/16) dhe Vendim me nr. 10-5041/2 nga 
10.05.2018 Kryetari i Komunës së Tetovës, e lëshon këtë: 

 
K O M U N I K A T Ë 

për organizimin e Prezantimit publik dhe Anketës publike për Dokumentacionin urbanistik planor 
lokal për parcelën ndërtimore në PK nr. 7689/1, 7690/1 dhe 7691/1 KK Tetovë jashtë r.nd., komuna e 

Tetovës. 
 

Njoftohen qytetarët e komunës së Tetovës se kryetari i komunës së Tetovës mori Vendim për 
organizimin e prezantimit publik dhe anketës publike sipas Dokumentacionit urbanistik 
planor lokal për parcelën ndërtimore në PK nr. 7689/1, 7690/1 dhe 7691/1 KK Tetovë 
jashtë r.nd., komuna e Tetovës, i përpunuar nga “URBANPLAN” SHPK Tetovë, me nr. 
teknik 3-4/16. 
Përfshirja planore gjendet në atarin e qytetit të Tetovës në vendin e ashtuquajtur Klukovë, 
komuna e Tetovës. 
PërfshirjagjendetnëpjesënlindoretëatarittëqytetittëTetovësnëdrejtimtëqytetittëGostivaritpranërrug
ësmagjistrale A2, në kufi me Bullgarinë (KK Deve Bair) – Kriva Pallankë – Stracinë – 
Romanovce Kumanovë – Miladinovce – anashkalimi Shkup – Tetovë – Gostivar – Kërçovë – 
Trebenishtë – Strugë – kufi me Shqipërinë( KK Qafë thanë). Përmes rrugës magjistrale A2 
përfshirja lidhet me pjesën e mbetur të Republikës si dhe më gjerë. 
Përfshirja është me sipërfaqeprej11275 m2 

Brenda përfshirjes planore të Dokumentacionit urbanistik planor lokal, planifikohen këto klasa 
themelore të destinimit si në vijim: A1 - banim në ndërtesa banimore, E2 - Suprastrukturë 
komunale (trafostacioni), E1 - Infrastrukturë komunale. 
 
ANKETA PUBLIKE sipas Dokumentacionit urbanistik planor lokal për parcelën ndërtimore në 
PK nr. 7689/1, 7690/1 dhe 7691/1 KK Tetovë jashtë r.nd., komuna e Tetovës, me destinim A1 - 
banim në ndërtesa banimore, do të zgjasë 5 ditë pune, kurse do të mbahet në periudhën nga 
21.05.2018 – 28.05.2018. 
PREZANTIMI PUBLIK sipas Dokumentacionit urbanistik planor lokal për parcelën ndërtimore 
në PK nr. 7689/1, 7690/1 dhe 7691/1 KK Tetovë jashtë r.nd., komuna e Tetovës, me destinim 
A1 - banim në ndërtesa banimore, do të mbahet me dt. 23.05.2018 në ora 11:00, në zyrën nr. 
20 në Komunë - Sektorin e urbanizmit dhe menaxhimit me tokën ndërtimore në komunën e 
Tetovës. 
 
Listat anketuese për pjesëmarrje në anketën publike, qytetarët e interesuar mund t’i marrin në 
hapësirat e Komunës - Sektorin e urbanizmit dhe menaxhimit me tokën ndërtimore në zyrën 
nr.20 në komunën e Tetovës  ose në formën elektronike përmes sistemit informativ e-
urbanizëm. 
 
Në afatin e caktuar qytetarët e interesuar dhe personat juridik nga territori konkret i përfshirë me 
planin, mund të dorëzojnë vërejtje me shkrim, propozime dhe mendime në listat anketuese.  
 
Shtojca grafike e Dokumentacionit urbanistik planor lokal për parcelën ndërtimore në PK nr. 
7689/1, 7690/1 dhe 7691/1 KK Tetovë jashtë r.nd., komuna e Tetovës, me destinim A1 - banim 
në ndërtesa banimore do të ekspozohet në tabelën e shpalljes në ndërtesën e komunës së 
Tetovës në veb faqen e komunës, informata më detale për Dokumentacionin urbanistik planor 
lokal do të mund të merren në Sektorin e urbanizmit dhe menaxhimit me tokën ndërtimore në 
komunën e Tetovës. 

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

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

Në bazë të nenit 126 paragrafi 1 alineja 7, 128 e Ligjit për arsim fillor dhe ndryshimet e tij (Gazeta Zyrtare 
e R. Maqedonisë nr. 103/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010,18/2011,42/2011, 51/2011, 6/2012, 
100/2012, 24/2013, 41/2014, 116/2014, 135/2014,  10/201, 98/15, 145/15,30/16,127/16, 67/17 dhe 
64/2018), nenit 72 paragrafi 1 alineja 7 nga Statuti i SHFKM “Ordan Mihajlloski – Ocka” Prilep dhe 
Vendimit të Kryetarit të Komunës së Prilepit numri i tyre 08-2061/4 të datës 22.11.2017, Këshilli i shkollës 
pranë  SHFKM “Ordan Mihajlloski – Ocka” Prilep publikon  
 

SHPALLJE PUBLIKE 
PËR ZGJEDHJE TË DREJTORIT TË SHKOLLËS 

 
Kandidatët krahas kushteve të përgjithshme të parapara me Ligjin për marrëdhënie pune, duhet të 
plotësojnë edhe kushtet në vijim:  

- të kenë arsim sipëror, Fakultet për art të muzikës; 
- të plotësojnë kushtet për mësimdhënës ose bashkëpunëtor profesional në shkollën fillore;  
- të kenë së paku 5 /pesë/ vjet përvojë pune në institucion për punë edukativo-arsimore;  
- të kenë të dhënë provimin për drejtor;  
- të jenë shtetas të Republikës së Maqedonisë;  
- në momentin e emërimit me vendim të plotfuqishëm gjyqësor të mos u jetë shqiptuar dënim ose 

sanksion për kundërvajtje për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës;  
Dokumentet e nevojshme:  

- CV letër motivimi; 
- Certifikatë/diplomë për arsim të mbaruar përkatës /fakulteti i edukatës muzikore/ 
- Vërtetim për përvojë pune /së paku 5 vjet/ në institucion edukativo-arsimor; 
- Certifikatë për provim të dhënë për drejtor 
- Certifikatë për test të dhënë psikologjik dhe test për integritet; 
- Certifikatë të shtetësisë jo më të vjetër se gjashtë muaj 
- Certifikatë se me vendim të plotfuqishëm gjyqësor nuk i është shqiptuar dënim ose sanksion për 

kundërvajtje ndalesë për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës jo më të vjetër se gjashtë 
muaj 

- Program për punë për periudhë prej 4 /katër/ muaj 
Orari i punës së drejtorit do të jetë prej ora 07.00 deri në ora 15.00, ndërsa pagesa bazë do të jetë 
25.733,00 denarë.  
Shpallja zgjatë 5 (pesë) ditë pune nga dita e publikimit. Zgjedhja do të realizohet në afat prej 20 (njëzet) 
ditëve nga dita e përfundimit të shpalljes.  
Vendi i punës është me autorizime të posaçme. 
Dokumentet të jenë në origjinal ose kopje të vërtetuara në noter.  
Fletëparaqitjet me dokumentet e nevojshme të dorëzohen në Këshillin e shkollës së SHFKM “Ordan 
Mihajlloski-Ocka” Prilep, rr. “Orde Tuteski” nr. 19, Prilep.  
Kontakt telefoni: 048/415-715 

Kryetar i KSH 
Keti Petreska  

Në bazë të nenit 22, paragrafi 1 alineja 16 e Ligjit për energjetikë (“Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë” nr. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16 dhe
189/16) dhe nenit 20, 21 dhe 22 të Rregullores për licenca për kryerje të veprimtarive energjetike
(“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 143/11, 78/13, 33/15 dhe 207/16), Shoqëria për
tregti, prodhim, ndërtimtari dhe shërbime LETPROM Letka SHPKNJP eksport import Kavadar, në vijim
publikon

LAJMËRIM
Informohet opinioni se Shoqëria për tregti, prodhim, ndërtimtari dhe shërbime LETPROM Letka

SHPKNJP eksport import Kavadar, më datë 27.03.2018 ka parashtruar Kërkesë për dhënie të licencës për
prodhim të energjisë elektrike deri te Komisioni rregullator për energjetikë i Republikës së Maqedonisë
të vërtetuar me numër arkivues UP1 nr. 12 20/18.

Emri i kërkuesit
Shoqëria për tregti, prodhim, ndërtimtari dhe shërbime LETPROM Letka SHPKNJP eksport import

Kavadar
Lloji i veprimtarisë energjetike
Prodhim i energjisë elektrike
Rajoni ku do të realizohet veprimtaria
Veprimtaria do të realizohet në lokacionin PK 1011, KK Kurija, Komuna e Negotinës, Republika e

Maqedonisë
Përshkrim i mënyrës, objekteve dhe mjeteve për kryerje të veprimtarisë
Shoqëria për tregti, prodhim, ndërtimtari dhe shërbime LETPROM Letka SHPKNJP eksport import

Kavadar do të prodhojë energji elektrike nga centrali fotovoltaik “LETPROM Letka SHPKNJP” deri në 150
kW, me vend për kyçje në rrjetin elektrodistribues të EVN Maqedoni SHA Shkup

Kohëzgjatja e licencës
Licenca është kërkuar në kohëzgjatje prej 35 (tridhjetepesë) vjet
Mënyra dhe afati përfundimtar për parashtrimin e propozimeve mendimeve dhe sugjerimeve në

lidhje me kërkesën për dhënie të licencës
Subjektet e interesuara fizike dhe juridike mund të parashtrojnë mendimet dhe propozimet në lidhje

me kërkesën për dhënie të licencës në afat prej 5 (pesë) ditëve nga dita e publikimit të këtij Lajmërimi
në shtypin ditor, në adresën e Komisionit rregullator për energjetikë të Republikës së Maqedonisë: rr.
Makedonija nr. 25, pallati Llazar Pop – Trajkov, kati i 6, Shkup

SHTPNSH “LETPROM Letka” SHPKNJP Kavadar

Në bazë të nenit 126 paragrafi 1 alineja 7 të Ligjit për arsim fillor (“Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë” nr. 103/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010, 18/2011, 42/2011, 51/2011, 6/2012, 
100/2012, 24/2013, 41/2014, 116/2014, 135/2014, 10/2015, 98/2015, 145/2015, 30/2016, 127/2016 
dhe 67/2017) dhe nenit 67 paragrafi 1 alineja 7 e Statutit, Këshilli i shkollës së SHFK “Nikolla 
Karev” Radovish publikon  
 

SHPALLJE PUBLIKE 
Për zgjedhje të drejtorit të shkollës 

 
 Krahas kushteve të përgjithshme të parapara me Ligjin për arsim fillor kandidatët e interesuar 
duhet të përmbushin edhe kushtet e posaçme në vijim: 
 Të kenë të mbaruar së paku arsimin sipëror, të përmbushin kushtet për mësimdhënës ose 
bashkëpunëtor profesional në shkollë fillore, të kenë së paku pesë vjet përvojë pune në punë 
edukativo-arsimore dhe provim të dhënë për drejtor. 
 Krahas lutjes kandidatët duhet të parashtrojnë: 
 -Diplomë ose certifikatë për së paku arsim sipëror të mbaruar për mësimdhënës ose 
bashkëpunëtor profesional në shkollë fillore në origjinal ose kopje të vërtetuar në noter; 
 -Certifikatë të shtetësisë  
 -Certifikatë/Vërtetim për provim të dhënë për drejtor në origjinal ose kopje të vërtetuar në 
noter; 
 -Vërtetim për përvojë pune në punë edukativo-arsimore prej së paku pesë vjet  
 - Certifikatë se me vendim të plotfuqishëm gjyqësor nuk i është shqiptuar dënim për kryerje 
të profesionit, veprimtarisë ose detyrës. 
 - Dëshmi për test të dhënë psikologjik dhe test për integritet. 
 Krahas dokumenteve të nevojshme si dëshmi për përmbushjen e kushteve nga shpallja së 
bashku me lutjen kandidatët e interesuar duhet të parashtrojnë edhe Programin për punë për periudhë 
prej katër vjet.  
 Lutjet së bashku me dokumentet e nevojshme parashtrohen deri te këshilli i shkollës përmes 
arkivit të shkollës në afat prej tetë ditëve duke konsideruar nga dita e publikimit të shpalljes publike 
në shtypin ditor. 
 Zgjedhja e drejtorit do të realizohet në afat prej 5 ditëve pas përfundimit të shpalljes publike. 
 Dokumentacioni  i nevojshëm në origjinal ose kopje e vërtetuar në noter të parashtrohet deri 
te Këshilli i shkollës përmes arkivit të shkollës.  
 Dokumentet e pakompletuara dhe të parashtruara pas afatit nuk do të shqyrtohen. 
 

           SHFK “Nikolla Karev”  
               Këshilli i shkollës  

                   Kryetar, Goce Dedinec  

Në bazë të nenit 21 dhe 22 të Ligjit për punësuarve në sektorin publik dhe nenit 22 dhe 23
prej Ligjit të marrëdhënieve të punës, Agjencia e Punësimit e Republikës së Maqedonisë, boton

Shpallje
për punësim me kohë të caktuar deri me 31.12.2018

1. Higjienik në Agjencia e punësimit e Republikës së Maqedonisë Agjencinë e Punësimit të
Republikës së Maqedonisë shërbimi qendror një realizues; 
Kandidati duhet t'i plotësojë edhe kushtet e veçanta siç vijojnë:
Të ketë arsim të mesëm
Të ketë ose të nuk ketë përvojë punës në profesion
Vërtetimin e shtetësisë

II. Marrëdhënia e punës themelohet me orar të plotë pune 40 orë në javë, nga e hëna deri të
premten, ndërsa orari i punës ditore është prej 07:30 deri 15:30.
III. Bashkë me fletëparaqitjen, kandidatët duhet të dorëzojnë dëshmi me të cilat vërtetohet

plotësimi i kushteve të parapara.
IV. Shpallja do të jetë e hapur pesë ditë pune, duke filluar nga data e botimit në shtypin ditor.
V. Fletëparaqitjet me dokumentacionin e nevojshëm duhet të dorëzohen në arkiv nëpërmjet

postës në adresën siç vijon: Agjencia e Punësimit e Republikës së Maqedonisë shërbimi
qendror, rruga "Vasil Gjorgov" nr. 43, Shkup.

Republika e Maqedonisë
Komuna e Sopishtes

Tel. ++389 2 27 85 100
Faks. ++389 2 27 85 109
Rr. 2, nr. 2, f. Sopishte, 1054
Shkup, Republika e Maqedonisë
www.opstinasopiste.gov.mk
gradonacalnik@opstinasopiste.gov.mk

Numri i procedurës: 14971
nr. 28 27/18 e datës 10.05.2018

LAJMËRIM
Për organizim të Anketës publike dhe prezantimit publik në lidhje me Projektin arkitektonik urbanistik për PK 1585 KK
Sopishte, Komuna e Sopishtes.
Realizohet prezantim publik dhe anketë publike për Projektin arkitektonik urbanistik për PK 1585 KK Sopishte, Komuna e
Sopishtes.
Përfshirja planore e dokumentit Projektin arkitektonik urbanistik për PK 1585 KK Sopishte, Komuna e Sopishtes është me
sipërfaqe prej 1501 m2.

1. Prezantimi publik dhe anketa publike do të realizohet me prezantimin e planit në lokalet e Komunës Sopishte më datë
17.05.2018 në ora 10.00.

2. Anketa publike do të zgjasë deri më 24.05.2018, në bazë të nenit 51 paragrafi 10 të Ligjit për planifikim hapësinor dhe
urbanistik (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 199/14, 44/15, 193/15, 31/16).

3. Informohen të gjithë qytetarët dhe subjektet e interesuara juridike nga rajoni përkatës të përfshirë në plan në afatin e
lartpërmendur të parashtrojnë vërejtje, propozime dhe mendime në listat anketuese në administratën komunale.

4. Informacione në tel. 2 785 102
Kryetari i Komunës së Sopishtes

Stefçe Trpkovski

Një tjetër gabim, i treti në dy
ndeshjet e fundit, pas atyre në fi-
nalen e Kupës së Italisë, kundër Ju-
ventusit. Një fundsezoni për t’u har-
ruar nga Gjianluigji Donnarumma,
që bëri paraqitje negative edhe në
Bergamo, në ndeshjen e barazuar
me Atalanta. Një barazim, që lejoi
Milanin për t’u kualifikuar mate-
matikisht në “Europa League”,
ndërkohë që mbetet të shihet nëse
kuqezinjtë do ta mbyllin kampio-
natin në vendin e gjashtë apo të sh-
tatë. Sfida që do të luhet në “San
Siro”, kundër Fiorentinës, do të japë

një përgjigje për këtë pyetje. Pa-
varësisht nga ky qëllim i arritur, ka
një atmosferë mjaft negative në
lidhje me Donnarumma, që duket
si një “peshk i dalë nga uji”, duke
mos dhënë më të mirën e tij. Tifozët
e “Curva Sud”, të pranishëm në Ber-
gamo, refuzuan fanellën e nisur nga
portieri i ri, ndaj ai u kthye në dho-
mat e zhveshjes dukshëm i demo-
ralizuar. Një gjest që nuk bën asgjë,
por prish marrëdhëniet tashmë të
trazuara mes palëve: të krisura
herën e parë verën e kaluar, me
“soap opera” për rinovimin e kon-

tratës, e cila më vonë u nënshkrua
pas një negocimi të gjatë, me një
shumë prej angazhimit të vëllait të
tij, Antonio, te Milani. Ardhja e Pepe
Reina duket se e bën më të “rrësh-
qitshme” situatën e Gjigjio, e
ardhmja e të cilit nuk është shumë
e qartë. 

Drejtori sportiv i kuqezinjve,
Massimiliano Mirabelli, foli për
“Premium Sport”: “Ne kemi për ta
mbrojtur atë deri në fund. Pastaj.
më vonë, si për gjithë të tjerët, do të
shohim se çfarë do të ndodhë. Sigu-
risht, Gjigjio është trashëgimia jonë

dhe do të jetë e vështirë të privohe-
mi prej tij. Vetëm nëse dikush troket
në dyert tona dhe bën atë vlerësim
që portieri ynë meriton, atëherë do
të diskutojmë. Kjo vlen për atë, ash-
tu si për të gjithë”, shprehet Mirabel-
li. Në praktikë, kjo është një hapje
për blerësit potencialë, të cilët
mund të luftojnë në verë për të sigu-
ruar portierin e datëlindjes 1999,
me PSZH dhe Real Madrid të intere-
suar të rrëmbejnë “gardianin” e Mi-
lanit. Pas gabimeve në ndeshjen
kundër Juventus, Donnarumma
nuk reagoi mirë as në rastin e golit

të shënuar nga Atalanta: “Mos ta
ekzagjerojmë. Nuk quhet gabim.
Ishte një goditje me kokë një metër
larg portës dhe topi ishte i rrëshqit-
shëm nga shiu, – e mbrojti trajneri
Gattuso. – Mendoj se ishte munge-
së fati dhe jo gabim. Ai është një
19-vjeçar që duhet ta lëmë të rritet
i qetë, sepse përvoja vjen me kali-
min e kohës dhe nuk blihet në su-
permarket”, deklaroi drejtori sportiv
i kuqezinjve.

DREJTORI SPORTIV I KUQEZINJVE FLET PËR FATIN E PORTIERIT 19-VJEÇAR

E ardhmja e Donnarummas do të varet nga oferta

Publicitet



90 minuta nga fundi nuk dihet ende
skuadra e tretë dhe e fundit që do të bjerë
në Serie B, bashkë me Benevento dhe Ve-
rona që janë matematikisht të dënuara.
Në luftë janë pesë ekipe që ndahen nga dy
pikë: Kievo (37 pikë), Udinese (37), Kaljari
(36), Spal (35) e Krotone (35). Me distancën
kaq të ngushtë duhet të kemi parasysh se
çfarë ndodh në rast barazimi pikësh. Kri-
teret janë: 1) ndeshje direke; 2) golave-
razhi në kampionat; 3) numri i golave të
shënuar në kampionat; 4) short. 

Këto do të jetë ndeshjet e javës së fun-
dit për pesë ekipet e përfshira në “luftë”,
asnjë përballje direkt: Kievo-Benevento,
Udinese-Bolonja, Kaljari-Atalanta, Spal-
Sampdoria dhe Napoli-Krotone. 

Gara mes pesë ekipeve në këtë rast
parashikon 243 kombinime rezultatesh.
Nëse do të përdorim logjikën: Kievo, Udi-

nese dhe Kaljari do të ishin të shpëtuara
në rast barazimi në shtëpi, e komplikuar
mbetet situata e SPAL, ndërsa Krotonte
mund të mos shpëtojë as në rast fitoreje.
Kievo dhe Kaljari janë dy ekipet në pozitë
më të mirë në përballjet direkte. Kievo ka
bilancin më të mirë me katër ekipe, me
përjashtim të Krotone, ndërsa Kaljari do

të binte në Serie B vetëm në rast barazimi
pikësh me Kievo. Udinese ka bilancin më
të keq në përballjet direkte. Do të shpë-
tonte nëse do ta mbyllte kampionatin me
pikë të barabarta me Krotonen, por do të
binte në Serie B, nëse e mbyll sezonin me
pikë të barabarta me katër konkurrentet e
tjera.

Lamtumira 
po bëhet gjithnjë 
e më e vështirë

Andres Iniesta u paraqit para kamerave të “BeIN
Sports”, pas përfundimit të ndeshjes në fushën e
Levantes, ku u pësua humbja e parë në këtë kam-
pionat (5-4). Ai kishte kohë për t’iu referuar edhe
lamtumirës së tij në javën e fundit të La Ligas, kur
të tijtë do të luajnë kundër Real Sosiedad. “Çdo
herë që afrohet momenti, gjithçka bëhet më e vë-
shtirë. Do të përpiqem ta shijoj atë, njerëzit do të
vijnë dhe të më thonë lamtumirë. Shpresoj se
do të jetë një kujtim i bukur, pas kaq shumë kohë-
sh bashkë”, – tha Andres. Lidhur me humbjen
ndaj Levantes, Iniesta shtoi: “Deri në disavan-
tazhin 2-1, ishte një rezultat krejtësisht i largue-
shëm. Pastaj, me thellimin e diferencës së gola-
ve, në pjesën e dytë, përmbysja u bë më e
vështirë. Kemi të gjithë keqardhje, sepse ishim
plotësisht në gjendje për ta arritur momentin
historik, duke e mbyllur kampionatin pa asnjë
humbje. Na ka lënë një shije të keqe kjo lojë,
portë shohim përpara nga sfida e fundit, që ta
mbyllim sezonin në mënyrën më të mirë, sido-
mos para tifozëve tanë”. Së fundi, ai kishte fjalë
mirënjohjeje për mbështetjen e tifozëve valen-
cianë: “Mirënjohës për njerëzit, siç them gjith-
monë, për atë dashuri dhe respekt”!

Mohamed Sallah ka shënuar vetëm
një gol në ndeshjen, që Liverpuli
luajti të dielën kundër Brajton, që
korrespondon me javën e fundit të
Premier Ligës, kështu që e ka mbyl-
lur me dy gola larg nga ylli i skua-
drës katalanas, i cili mban kreun e
këtij klasifikimi, me 34 gola. Leo, i

cili nuk luajti të dielën kundër Le-
vantes, pasi u la pushim, gjithash-
tu ka një ndeshje të mbetur përpa-
ra në La Liga. Pretenduesit e tjerë të
“Këpucës së Artë” janë larg. Immo-
bile (Lacio), i cili ka 29 gola, është i
lënduar dhe, megjithëse ka një lojë
të mbetur, duhet të shënojë pesë

gola ndaj Interit, në qoftë se
rimëkëmbet dhe luan javën e fun-
dit  të Seria A. Levandovski (Bajern
Munih) tashmë e ka përfunduar
Bundesligën. Më poshtë janë Ikar-
di (Inter) dhe Kavani (PSG), me nga
28 gola, gjashtë gola larg nga Mes-
si. Gjashtë gola është një rrugë e

gjatë për të menduar se mund ta
arrijnë atë. Messi ka fituar La Ligan
dhe Kupën e Mbretit, ka në dorë
trofeun “Pichichi” në Spanjë, me 34
gola, një klasifikim që, gjithashtu,
e komandon me qetësi, dhe “Kë-
pucën e Artë”, e cila do të ishte e pe-
sta (rekord) e tij. 

Trajneri i Liverpulit, Jurgen Klopp, be-
son se tani mund të shijojë përgatitjen
perfekt për finalen e "Champions Lea-
gue" pasi skuadra e tij fitoi 4-0 ndaj Braj-
ton duke siguruara vendin e katërt në
Premier Ligw, që i garanton praninë në

fazën me grupe të veprimtarisë pre-
stigjioze. “Disa njerëz më kanë pyetur
nëse dy javë kohë për të përgatitur fina-
len është pak shumë, por unë mendoj
se është perfekt. Futbollistët do të mar-
rin disa ditë pushim dhe më pas do ta
përgatisim ndeshjen më të rëndësish-
me të sezonit. Pas fitores së sotme men-
dojmë se mund ta përgatisim në
mënyrën më perfekt, – tha Klopp. – Ka
qenë një sezon shumë emocionues dhe
i ngarkuar për ne, por kemi mundësinë t’i
japim vetes një kënaqësi të madhe”, sh-
toi mw tej ai. Ndryshe, Sallah shënoi go-
lin e parë për Liverpulin duke e mbyllur
sezonin me 32 gola, si askush tjetër në hi-
storinë e kampionatit anglez me 20 eki-
pe. “Ai është fantastik. Në javët e fundit
e gjithë skuadra jonë ka qenë në vësh-
tirësi. Golat e tij nuk do të kishin
asnjëherë vlerë për ne nëse nuk siguro-
nim 'Champions League', ndërsa tani
mendoj se meriton çmimin Oskar”, dek-
laroi Kloop.

Trajneri i Napolit, Maurizio Sarri, është sh-
prehur i kënaqur për sezonin e zhvilluar nga
skuadra e tij, edhe pse në fund ëndrra e titul-
lit nuk është realizuar. Sipas tij, arsyeja pse
“axurrët” nuk kanë arritur të fitojnë titullin ka
qenë psikologjike. “Ky sport është kthyer në
një biznes për të gjithë dhe kjo është rruga që
dërgon drejt fundit. Lega duhet të përmirë-
sohet, të luash 14 nga 16 ndeshjet e fundit të
kampionatit pas Juventusit, që fiton praktiki-

sht gjithmonë, është një stres emocional që
nuk mund të nënvlerësohet”, ka thënë Sarri.
“Nuk e di nëse ka fituar skuadra më e fortë,
por sigurisht ka fituar skuadra më e fuqishme
në çdo aspekt. Pengu më i madh i këtij sezoni
është se kemi humbur një kampionat në hotel
dhe jo në fushë, sepse ka qenë shumë e vësh-
tirë në aspektin psikologjik. Le të themi se jemi
një skuadër e ndjeshme”, ka vazhduar trajne-
ri i Napolit. Edhe mbrojtësi Albiol i ka bërë një
analizë sezonit të Napolit, duke thënë se:
“Kemi bërë gjithçka ishte e mundur për të qën-
druar në krye, por kanë ndodhur disa episode
që kanë kushtëzuar ecurinë tonë, si kartoni i
kuq i marrë nga Kulibali në Firence. Duhet të
shikojmë nga e ardhmja dhe e ardhmja është
e bukur, veçanërisht nëse trajneri do të qën-
drojë. Jemi përmirësuar shumë nën drejtimin
e tij”, deklaroi Albiol. 

5 EKIPE NDAHEN NGA 2 PIKË, NJËRA DO TË BJERË NGA KATEGORIA

“Lëmsh” në fundin e Serie A
Në luftë janë pesë ekipe që ndahen nga
dy pikë: Kievo (37 pikë), Udinese (37),
Kaljari (36), Spal (35) e Krotone (35). Me
distancën kaq të ngushtë duhet të kemi
parasysh se çfarë ndodh në rast
barazimi pikësh. Kriteret janë: 1)
ndeshje direke; 2) golaverazhi në
kampionat; 3) numri i golave të shënuar
në kampionat; 4) short

Sallah meriton një “Oscar”Titullin s’e 
humbëm në 

fushë, por në hotel

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

22 SPORT
Koha, e martë 15 maj, 2018 

Messi, fituesi i “Këpucës së Artë”



23MOZAIK
Koha, e martë 15 maj, 2018 

ZGJIDHJET: K, PAKOT, MALORE, VERBI, LAÇIN, IJA, A, NARI, MAKETI, M, NT, INIESTA, I 
AMNESTUAR, K, LENI, BRI, AMIRI, SHTIN, JINA, ETIKA, KARAMELAR, STERILITETI.

Shumë i lehtë: 265481793, 897563214, 431792658, 546138927, 728956341, 319274586, 

154327869, 672849135, 983615472. Shumë i vështirë: 964371528, 718265349, 235894761, 

156423987, 493187256, 872956134, 589612473, 321748695, 647539812.
Mensur
Mamuti

PIONIERJA
E KËNGËS 
SHQIPE,
NË FOTO

MAKSIMA  LATINE, 
.... EST

(ZARI ËSHTË 
HEDHUR)

ZOG I ZI
(SHQ.)

----------------------------
BANORE E QYTETIT 

TË KËNGËTARES 
NË FOTO

K LËNDA 
QË GJENDET 
NË GJETHET 

E ÇAJIT 

PAKETAT
---------------------------

QË KA TË BËJË 
ME MALET

M
I VERBRI

RAJON NË 
AZERBEJXHAN

PJESË 
E TRUPIT

(SHQ.)

AMPERI
----------------------------
UDHËPËRSHKRIMI

SHEGA
---------------------------

MODELI

ISH
POLITIKANI

TURK, ISMET

M QYTET ANTIK 
NË AZINË 
E VOGËL

EMIL
TAFE DELIKATE

DETARI
---------------------------

SEKT FETAR
MUSLIMAN M

NËNË
TEREZA

FUTBOLLISTI SPAN-
JOL, ANDRES

-----------------------------
FUTBOLLISTI 

KROAT, FRANO

I FALUR
(PËR TË 

BURGOSURIT)

KALIUMI
KËNGËTARI

KRAVIC
----------------------------

SHOQE

PËRBRI
---------------------------

VEND,
VATAN

FUTBOLLISTI 
I KOMBËTARES, 

ABRASHI
(SHQ.)

SHTIE, FUT
(KRAHIN.)

----------------------------
KËNGËTARJA 

ANGLEZE,
 UAJNHAUS

SKITARJA
DANEZE,

MO LANGE

MORALI
--------------------------

AKTORI
PAÇINO

SHTERPËSIA,
PAPJELLËSIA

PRODHUES 
KARAMELASH

----------------------------
TEMPO
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DASHI 21. mars - 20. prill
Perspektivat ne jetën tuaj ne çift janë shume te mire gja-

te kësaj dite. Do i besoni me tepër njeri-tjetrit dhe do e forconi komu-
nikimin se bashku. Edhe për beqaret do jete një dite premtuese dhe
e mbushur me risi. Shfrytëzojeni sa te mundni! Ne planin financiar
do jete dite ideale për te riorganizuar situatën. Do jeni me te qete ne
këtë sektor dhe do shpenzoni pak me tepër.

DEMI 21. prill - 21. maj
Edhe pse situata ne çift do përmirësohet ndjeshëm gja-

te kësaj dite, nuk është koha e duhur për t’u marre vendime te
rëndësishme mbi te ardhmen. Beni edhe pak durim. Nëse jeni be-
qare dhe dëshironi me patjetër te krijoni një lidhje, përfitoni nga
mundësitë qe do iu jepen. Ne planin financiar do jene te favorizua-
ra transaksionet dhe investimet.

BINJAKET 22. maj - 21. qershor
Ka disa kohe qe nuk ndjeni te njëjtat emocione si ne fil-

lim ne lidhjen tuaj? Partneri nuk iu mbështet me për asgjë dhe
here pas here ju neglizhon? Ka ardhur koha te vendosni pikat mbi
“i” njëherë e përgjithmonë. Beqaret, fale ndikimin te Venusit dhe
Marsit do e gjejnë personin e duhur. Ne planin financiar duhet te re-
flektoni mire para se te shpenzoni.

GAFORRJA 22. qershor - 22. korrik
Jupiteri do e influencoje pozitivisht jetën tuaj ne çift dhe

do iu beje te ndiheni me se miri ne krahët e partnerit. bashkëpu-
nimi me te do vazhdoje te përmirësohet. Beqaret do e duan shu-
me lirinë qe kane dhe fillimi i një lidhjeje do i “frikësojë”. Financat
nuk do jene ne gjendje shume te keqe, por maturia dhe kujdesi do
e mbanin situatën te stabilizuar.

LUANI 23. korrik - 22. gusht
Pasioni ne çift do jete i zjarrte gjate kësaj dite. Ju do

ndiheni për mrekulli ne krahët e partnerit tuaj dhe do dëshironi qe
momentet te ishin te tilla deri ne pafundësi. Beqaret nga ana tjetër
do kenë disa takime, por asnjeri prej tyre nuk do jete ai qe ata kane
ëndërruar. Konfigurimi i yjeve do jete pozitiv për financat. Kryeni
ndonjë investim te nevojshëm.

VIRGJERESHA                  23. gusht - 23. shtator
Mundohuni ta largoni sa me pare rutinën nga jeta juaj ne

çift gjate kësaj dite sepse përndryshe situata mund te përkeqësohet.
Asnjërit prej jush nuk do i pëlqejnë te jetoje ne një mjedis tërësisht
te qete dhe pa emocione. Beqaret ka mundësi te kenë edhe dashu-
ri me shikim te pare. Shfrytëzojeni ditën! Financat do kërkojnë me
shume kujdes. 

PESHORJA 24. shtator - 23. tetor
Dite shume e qete dhe pa as me te voglin problem kjo

e sotmja për te dashuruarit. Do ruani një komunikim te mire me
partnerin tuaj dhe do kaloni momente te ngrohta se bashku. Për
beqaret nuk do ketë dashuri pasionante, por njohjet e reja nuk do
mungojnë. Ne planin financiar mos shpenzoni kuturu nëse nuk
doni te keni tronditje te buxhetit.

AKREPI 24. tetor - 22. nëntor
Jeta juaj ne çift do ketë gjate gjithë kohës mbështetjen

e yjeve gjate kësaj dite. Nuk do keni asnjë mosmarrëveshje me part-
nerin, përkundrazi do kuptoheni edhe vetëm me një shikim. Beqa-
ret duhet ta hapin zemrën nëse duan te krijojnë një lidhje. Ne pla-
nin financiar mos ndërmerrni rreziqe shume te mëdha sepse keni
për te humbur shumta te mëdha parash.

SHIGJETARI 23. nëntor - 21. dhjetor
Dielli do favorizoje mirëqenien dhe ngrohtësinë ne

jetën tuaj ne çift. Nga ana tjetër do jeni edhe me te kthjellet pe rate
qe duhet te bëni ne lidhjen e krijuar. Beqaret do kenë disa takime,
por ende nuk do përballen me princin e tyre te kaltër. Ne planin fi-
nanciar ka ardhur koha te merrni masa strikte qe buxheti te mos
ketë probleme. Do jete e vështirë, por ju mund t’ia dilni.

BRICJAPI 22. dhjetor - 20. janar
Konfigurimi i yjeve do jete mjaft negativ sot për jetën tuaj

ne çift. Do keni here pas here debate me partnerin tuaj dhe kjo do
iu beje te ndiheni keq. Beqaret do jene me te vendosur për te bere
për vete personin qe do pëlqejnë. Me pak durim do ia arrini qëllimit.
Ne planin financiar duhet te mendoni edhe për te ardhmen , jo t’i
shpenzoni te gjitha paratë ne një moment.

UJORI 21. janar - 19. shkurt
Dite e bukur kjo e sotmja për ata qe janë ne një lidhje.

Debatet dhe mosmarrëveshje do marrin fund menjëherë dhe te
dy me partnerin do filloni te thurni plane për te ardhmen. Beqa-
ret do dëshpërohen edhe me tepër kur te marrin vesh se personi
qe pëlqejnë ka krijuar tashme një lidhje. Ne planin financiar
duhet ulur shpenzimet sa me shume.

PESHQIT 20. shkurt - 20. mars
Ka rrezik qe jeta juaj ne çift te jete shume monotone gja-

te kësaj dite dhe kjo do iu mërzitë pa mase. Mos e lëshoni veten, por
bëni gjithçka mundeni për ta ndryshuar situatën. Beqaret do jene
shume kërkues dhe te pavendosur, prandaj dhe sot do mbeten
vetëm. fati nuk do jete me ju ne planin financiar kështu qe do bë-
nit mire te tregoheshit sa me vigjilente.



Kuajt i dallojnë
emocionet e
njeriut!
Nëse jeni të zemëruar, kali juaj sipas të
gjitha gjasave do ju jap një shikim nga
anash. Edhe të rrahurat e zemrës së tij
do të përshpejtohen. Që të dyja janë in-
dikacione se kali njeh emocionin e nje-
riut. Shkencëtarët e Universitetit Sussex
në Britaninë e Madhe kanë përdorur fo-
tografi të fytyrave të burrave dhe kanë
vërejtur se kuajt e zbutur “reagojnë nega-
tivisht” ndaj fytyrave të zemëruara.
Gjetjet janë botuar në revistën Biology
Letters. Eksperimenti është bërë me 28
kuaj. “Reagimi ndaj shprehjeve të zemë-
ruara në fytyrë ka qenë jashtëzakonisht
i qartë - kishte përshpejtim të të rrahura-
ve të zemrës, dhe kuajt kthenin kokën
për të parë fytyrën e zemëruar me syrin e
tyre të majtë”, ka thënë hulumtuesja Amy
Smith. Rezultate të ngjashme janë kon-
statuar së voni edhe te qentë e shtëpisë.

Kultivimi i domateve për qëllime komer-
ciale në dekadat e fundit ka çuar në
humbjen graduale të shijes së saj të
veçantë, ndërsa shkencëtarët kanë konfir-
muar tashmë se kjo nuk ka ndodhur rastë-
sisht. Një ekip ndërkombëtarë i ekspertë-
ve ka studiuar rreth 400 lloje të domates,
nga modernet deri te më të vjetrat, për të
përcaktuar se çfarë po ndodhë me zarzava-
ten më të njohur në botë. Ata gjetën se
dekadat e tëra të kultivimit të domates sa
më të madhe dhe më rezistente çoi në
humbjen e 13 kimikateve që ndikojnë në
shijen e saj të veçantë. Shkencëtarët kanë
gjetur ndryshime specifike gjenetike që
çuan në të. Ekspertët thonë se prodhuesit
e farërave lehtë mund të vijnë te gjendja e

mëparshme ashtu që domatet në super-
markete të jenë përsëri të shijshme me
aplikimin e teknikës të kryqëzimit të sorte-
ve. Procesi do të jetë i ngjashëm me plleni-
min natyrorë, vetëm se do të kryhej në la-
boratorë. Shkencëtarët do të përzienin

varietetet modern të domateve me varie-
tetet e vjetra dhe të ndajnë bimët që janë
më të afërta me atë që dëshirojnë. Pas disa
brezave, rezultati do të ishte një domate
më me shije, e bërë pa ndërhyrjen e di-
skutueshme në gjene.

Kikiriki është perime që i takon fa-
miljes së bimëve bishtajore. Origjinën e
ka në Amerikën Jugore, Meksikë dhe
Amerikën e Mesme. Kikiriki paraqet bu-
rim jashtëzakonisht të pasur me vita-
minë E, acidet folike të niacinës, man-
gan dhe proteina. Materiet e
përmendura ushqyese janë të nevojsh-
me për funksionimin normal të orga-
nizmit. Kjo bimë bishtajore po ashtu
është e pasur me resveratrol, antioksi-
dantin i cili gjendet në rrush, ndërsa i
kontribuon edhe reduktimit të rrezikut
për sëmundjet e zemrës.  Kikiriki është
jashtëzakonisht i dobishëm për uljen e
kolesterinës së keq (LDL) në organizëm,
sepse është i pasur me acidet yndyrore
mono-të-pangopura të njohura si

“yndyrat e mira”. Kikiriki po ashtu përm-
ban fibra, jashtëzakonisht të dobishme
për funksionimin normal të zorrëve. Fi-
brat po ashtu janë të mira për tretje.
Nëse dëshironi të reduktoni rrezikun
nga kanceri i zorrës së trashë, si dhe
krijimi i gurëve të tëmthit, ju rekoman-
dojmë që këtë bimë të njohur bishtajo-
re ta inkuadroni në ushqimin e rregullt.
Kalciumi dhe vitamina D të fshehur në
kikirikë i kontribuojnë shëndetit të esh-
trave dhe dhëmbëve. Në këtë mënyrë
për një kohë të gjatë parandalohet rre-
ziku nga osteoporoza gjatë viteve të më-
vonshme të jetës. Duhet të keni parasy-
sh që nëse jeni alergjikë në kikirikë,
konsumimi i tij është rreptësishtë i nda-
luar.

Gjuetarët e kërpudhave kanë gjetur një
dre me dy koka në një pyll të Minne-
sotës, në SHBA. Besohet se ky është ra-
sti i parë i regjistruar i një dreri të ba-
shkuar me dy koka që ka lindur. “Nuk

është përshkruar kurrë më parë”, tha Lou
Cornicelli, bashkautor i studimit dhe një
menaxher kërkimor për kafshë të egra
për Departamentin e Burimeve Natyro-
re të Minnesotës, sipas Fox News. Studi-

mi u botua në revistën shkencore Ame-
rican Midland Naturalist dhe është për-
shëndetur nga hulumtuesit si një rast
historik midis deformimit të kafshëve
të egra.

Dreri me dy koka

Sa më shumë kikirikë, 
më të fortë eshtrat

Pse domatet e kanë humbur shijen?

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

24 MOZAIK
Koha, e martë 15 maj, 2018 

756 - Abd-al-Rahman I shpallet
emir i Kordobës në Spanjë.

1796 – Franca dhe Sardinia nën-
shkruajnë Traktatin e Parisit për Paqe.

1883 – Italia nënshkruan Traktat
ushtarak me Austro-Hungarinë dhe
Gjermaninë.

1897 – Ushtria greke tërhiqet me
një humbje të rëndë nga Lufta Greko-
turke.

1935 – Hapet Metroja e Moskës për
publikun.

1943 – Jozef Stalin shpërbën Ko-
minternën (ose Internacionalen e
Tretë).

1948 – Egjipti, Libia, Siria, Iraku dhe
Arabia Saudite sulmojnë Izraelin 

1986 – Ish Kryetari i Argjentinës
Galtieri dënohet me 12 vjet burg. 

1988 – Moska fillon tërheqjen e
115,000 trupave të saj në Afganistan.

2010 - Jessica Watson u bë lun-
druesja më e re që ka lundruar, non-
stop dhe e pa ndihmë përreth botës.

PASQYRA
Hyn njëri në dyqan e fillon e qesh me të
madhe.
- Pse po qeshni?, e pyet shitësja!
- Hiqeni more atë pikturë, mos i nënç-
moni njerëzit me u tallë kështu!
- Më fal zotëri, por ajo nuk është pikturë,
por është pasqyrë.

Artistët e mirë kopjojnë, të
mëdhenjtë vjedhin. 

(Pablo Picasso)

OKTAPODI është një nga kafshët më
të zgjuara të detit. Edhe pse është një
kafshë shumë pak e kup-
tuar nga studiuesit,
këta vazhdimisht
zbulojnë të reja
rreth aftësive
mahnitëse të ok-
tapodit. Oktapodët
luajnë, arrijnë të
zgjidhin probleme dhe kanë një me-
morie jo shumë të shkurtër.

QENI është miku më i mirë i njeriut,
shumë i lehtë për t’u trajtuar, shumë

miqësor dhe arrin të kup-
tojë komanda.

Qentë mund të
identifikojnë dhe
kujtojnë fytyra
njerëzish dhe kaf-

shësh që kanë
takuar. Kanë ndje-

shmëri, bëhen xhelozë dhe nuk i har-
rojnë personat që u bëjnë keq.

PAPAGALLI njihet gjerësisht si shpen-
di më i zgjuar. Sipas stu-
dimeve të fundit, pa-
pagajtë Cacadu
kanë 90 për qind
aftësitë e zogjve.
Një papagall mund
të imitojë fjalët njerë-
zore, të kuptojë domethënien, të kuj-
tojë shumë fjalë dhe të bëjë fjali.
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