
Kur Shqipëria
e Enverit u
armiqësua me
Jugosllavinë 
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E PËRDITSHME INFORMATIVE

Koha

Shkup, 29 korrik - Shumë kompani nga indu-
stria prodhuese vitin e kaluar dhe gjysmëvjeto-
rin e parë të vitit 2018, ka dështuar në realizmin
e planeve të tyre prodhuese për shkak se kanë
të kufizuar vëllimin e mallrave prodhuesve. Kë-
shtu tregon anketa e fundit e realizuar nga Enti
Shtetëror i Statistikës (ESHS), sipas të cilës, me-
satarisht subjektet afariste nga industria për-
punuese dhe prodhuese deri në fund të muajit

qershor të vitit 2018 ka arritur të shfrytëzojnë
vetëm 67 për qind të prodhimtarisë. “Ndikim
më të madh në kufizimin e kapaciteteve
prodhuese ka pasur tek kompanitë që merren
me përpunimin e mobileve dhe në industrinë e
përpunimit të produkteve bujqësore. Si faktorë
kryesor për uljen e kapaciteteve prodhuese
është mungesa e fuqisë punëtorë kualifikuese,
mungesa e kërkesave të...

S’punon kush për 12 mijë denarë!

15 DEN
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Referendumi
dhe amnistia

Maqedonia e ka vështirë të bëjë
ndonjë reformë të njëmendët, që
tash e sa vite kërkohet nga Bruk-
seli, sidomos tani kur është cak-
tuar data e fillimit të negociatave,
për arsye se tendenca për anti-
reformë, që fillon nga gjyqësia,
është katalizatori kryesor i freni-
mit të proceseve demokratike.
Përderisa antireforma është më e
fuqishme se reforma dhe përde-
risa politika ende po taktizon në
kursimin e të ashtuquajturve “pe-
shq të mëdhenj”, vështirë se do të
ndodhë ndonjë vjeshtë e ndry-
shimeve të mëdha...

220c |310c

Një aferë
homoseksuale
në krye të
shtetit

Maqedonia 
50 vjet larg 

Evropës

Raport BESA E
KASAMIT

� Fq.3

� Fq.16

Ademi po
diskriminon 
shqiptarët
�

Në shkallën prej 1 deri 5, nga shërbimet që më së shpeshti shfrytëzohen nga qytetarët e anketuar
del se notën më të lartë - 3.48 e ka fituar Ministria e Punëve të Brendshme në pjesën e lëshimit të
dokumenteve personale dhe të udhëtimit, pasojnë shërbimet e Drejtorisë së Librave Amë me notë
3.45, sistemi shëndetësor me 2.79, Agjencia e Punësimit me 2.41 dhe ajo e ndihmës sociale si
shërbim i Qendrave për punë sociale me 2.39
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JAM SHUMË I LUMTUR NË MUNIH
Futbollisti i Bajern Munihut, James Rodriguez, ka treguar përkushtimin e tij

për klubin bavarez duke thënë se mund ta imagjinojë veten për shumë vite

me radhë me fanellën e ekipit kampion të Gjermanisë. “Viti im i parë ishte

pozitiv dhe dua të fitojë trofe të tjerë sivjet ku synimi kryesor pa dyshim që

është ‘Champions League’. Jam shumë i lumtur në Munih, mendoj vetëm për

Bajernin dhe kam besim se do të qëndrojë gjatë në këtë ekip, duke

shpërblyer besimin që drejtuesit kanë pasur te unë. Kjo është dë-

shira ime, të qëndrojë edhe për disa vite te Bajerni”, deklaroi

Rodriguez. Numri 11 shënoi shtatë gola dhe dha 11 asistime

në kampionatin e kaluar ku u shpall kampion i Bundesligës.SportK
o
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Në Vlorë
rikthehet pista 
e “Cuculit”
Shkup, 29 korrik – Skuadra e Fla-

murtarit projekton katër afrime.

Të kushtëzuar prej mungesave

të alternativave në Shqipëri, ta-

shmë vështrimin e kanë hedhur

në tregun e huaj në mesin e tyre

gjendet edhe Maqedonia, njof-

ton “panorama-sport”, transme-

ton gazeta KOHA. Sipas kësaj

gazete, në Vlorë rikthehet pista

e “Cuculit”. Vlonjatët e donin

mbrojtësin që sezonin e shkuar,

kur në krye të bankinës ishte

Shpëtim Duro. Ky i fundit

këmbënguli për këtë lojtar, por

në atë kohë nuk u la i lirë nga

Shkëndija e Tetovës. Por, shpre-

sat janë shtuar këtë vit, duke

qenë se tetovarët nuk ia kanë ri-

novuar kontratën. Ilir Daja

mirëpret Cuculin, megjithatë

ende nuk mund të thuhet se

gjërat janë në rrugën e duhur

për këtë “operacion”. Lojtari nga

Kërçova e njeh kampionatin sh-

qiptar për shkak se në 2014-

2015 ishte pjesë e Partizanit.

Mbetet për t’u parë tani se çfarë

do të ndodhë dhe nëse do të

bëhet realitet këtë vit ardhja në

Vlorë e Cuculit. Në anën tjetër,

futbollisti tjetër nga kampionati

ynë për të cilin interesim ka sh-

prehur skuadra e Flamurtarit,

është mbrojtësi Darko Glishiç.

Thuhet se drejtuesit e klubit

kanë nisur bisedimet që një

muaj. Negociatat vijojnë,

megjithatë në vazhdim priten

zhvillime. Sakaq, në lojë për të

është edhe Partizani.

Shkup, 29 korrik - Ekspedita e

Shkëndijës të dielën ka arritur në

Moldavi, ndërsa të martën në sta-

diumin “Sheriff Main Arena” do të

zhvillojë ndeshjen kthyese kundër

Sheriff Tiraspolit, e vlefshme për

kualifikim në raundin e treë të

Ligës së kampionëve. Cekim, nde-

shja e parë e cila u zhvillua në

Shkup, përfundoi me fitore te ku-

qezinjve me rezultatin minimal 1-

0. Ndryshe, sot (e hënë) kuqezinjtë

në orën 20:00 sipas kohës lokale

(ora 19:00 në Maqedoni) do të zh-

villojnë seancën stërvitore në sta-

diumin “Sheriff Main Arena”, aty

ku do të luhet takimi i së martës.

Derisa, në Moldavi djemtë e traj-

nerit Qatip Osmani me një kon-

centrik maksimal e presin nde-

shjen kthyese, ndërsa gjatë ditëve

te fundit skuadra ka punuar me in-

tensitet maksimal për të pritur sa

më të përgatitur sfidën e kthimit.

Ndërkohë, risia është që me eki-

pin ka udhëtuar edhe përforcimi i

fundit, Valmir Nafiu, i cili ka marrë

dritë jeshile për të konkurruar për

një vend në formacionin e Osma-

nit për ndeshjen kthyese. Gjitha-

shtu nga klubi njoftuan se me eki-

pin ka filluar të punojë edhe Bojku,

i cili është riaftësuar nga lëndimi,

mirëpo i njëjti nuk ka udhëtuar me

ekipin në Moldavi, derisa në Mol-

davi nuk ka udhëtuar edhe Gledi

Mici, i cili të drejtë lojë do të kes

pas sfidës me Sheriffin dhe i lën-

duari Marjan Radeski. Nga klubi

gjithashtu njoftuan se gjithë fut-

bollistët tjerë janë në shërbim të

stafit teknik dhe duken të gatshëm

për të dhënë më të mirën në drej-

tim të synimit për të eliminuar

kundërshtarin nga Moldavia.

Cekim, në rast se arrin të eliminon

skuadrën e Sheriff Tiraspolit,

Shkëndija në raundin e tretë do të

përballet me skuadrën e Sallzbur-

gut 

Megjithëse Hoze Murinjo është

shprehur se ndeshja nuk kishte

një rëndësi të madhe, një fitore 4-

1 e Liverpulit ndaj rivalëve të

përhershëm Mançester Junajted

është mënyra më e mirë për të

thënë se jam gati për luftën për ti-

tull. “Të Kuqtë” e Jurgen Klopp

kanë turpëruar “Djajtë” në Shte-

tet e Bashkuara përpara 101,254 të

pranishëmve, audiencë rekord në

stadiumin e dytë më të madh në

botë. Por, goli më i bukur i nde-

shjes ka qenë padyshim ai i blerjes

së re të Liverpulit, Xherdan Shaqi-

ri. Zvicerani me origjinë kosovare

ka shënuar një gol ëndrrash me

roveshatë nga brenda zonës. Disa

shokë të ekipit kishin vënë duart

në kokë pasi u dukej e pabesue-

shme, edhe Klopp është befasuar

nga mënyra se sa shpejt është am-

bientuar kosovari: “Nuk është nor-

male që pas katër ditësh në klub të

adaptohesh kaq mirë”, citohet të

ketë thënë Klopp. “Sigurisht që ne

jemi munduar ta ndihmojmë në

pozicionin e tij në fushë, prandaj

nuk e pati shumë të vështirë. I

kemi dhënë liri që të luajë ashtu

siç ai dëshiron, në mënyrë natyra-

le. Na ka dhënë më shumë dina-

mikë me shpërthimet e tij në

sulm. Këtë bëri edhe në rastin e

golit të Sturridge. Për të qenë i sin-

qertë, ishte edhe me mirë nga sa e

prisja”, shtoi më tej Klopp. Ai thek-

soi më tej se Shaqiri e ka pritur me

shumë entuziazëm transferimin

te Liverpuli. “Kur erdhi te ne, ishte

shumë i entuziazmuar, sepse për

të është momenti më i mirë në

karrierë, pas eksperiencave të fi-

tuara te Bajerni, Stok Siti dhe Inte-

ri”, përfundoi trajneri i Liverpulit. 

Akil Gjakova ka quar në piedestal

xhudon kosovare në “Grand Prix” e

mbajtur të shtunën në Zagreb. Në

kategorinë 73 kilogramë Gjakova

u tregua superior duke rrëmbyer

medaljen e artë, transmeton ga-

zeta KOHA. Ai në finale e mposhti

xhudistin italian, Fabio Basile. Kuj-

tojmë se në gjysmëfinale ai kishte

gjunjëzuar nënkampionin olim-

pik, Rustam Orujov nga Azer-

bajxhani. Ndryshe, ky është një

sukses historik për xhudon e Ko-

sovës, pasi Akili është bërë xhudi-

sti i parë mashkull që arrin me-

daljen e artë në një “Grand Prix”.

Përmes një postimi në “Facebook”

ai ka thënë se kjo është një ditë e

shkëlqyeshme, ndërsa ka falënde-

ruar edhe trajnerin e tij, Driton

Kukën. “Medalja e parë e artë në

‘Grand Prix’, pikët e para drejt Lojë-

rave Olimpike dhe fitore kundër

medalistëve olimpikë e botërorë.

Ditë e shkëlqyeshme. Faleminderit

trajnerit më të mirë, Driton Kuka”,

ka shkruar Gjakova. Cekim, “Grand

Prix”i që po mbahet në Zagreb

është seri e ndeshjeve për të sigu-

ruar normën olimpike, ndërsa për

Akilin këto ishin pikët e parë drejt

Lojërave Olimpike. 

GOL ËNDRRASH PËR SHAQIRIN NË DEBUTIMIN E TIJ TE LIVERPULIT

KLOPP: Nuk është normal, momenti më i mirë në karrierë
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XHAKOVA FLET PASI FITOI MEDALJEN E ARIT NË ZAGREB

Ditë e shkëlqyeshme

KUQEZINJTË ARRITËN NË MOLDAVI

Nafiu në kombinim ndaj Sheriffit
Komisioni për Gara
pranë UEFA-së ka
regjistruar Valmir
Nafiun si lojtar të ri të

Shkëndijës dhe
sulmuesi tashmë ka të

drejtë loje që në
takimin e radhës me

Sheriff Tiraspolin të
martën në Moldavi

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

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

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



2 AKTUALE
Koha, e hënë, 30 korrik 2018 

2

Dasaretët ishin një nga fiset e mëdha të
Ilirisë jugore, banorë të krahinës Dasaretia,
që përfshinte pjesën perëndimore të liqenit
të Ohrit, fushën e Korçës, krahinën e
Kolonjës, Gorën, Oparin, Mokrën, Devollin
dhe Beratin. Në shek.IV p.e.s. emri i
dasaretëve del në këtë truall në vend të
enkelejve. Bëjnë pjesë në mbretërinë ilire. Në

kohën e luftërave iliro-romake dhe
maqedono-romake dasaretët kaluan herë në
vartësinë e Maqedonisë e herë në atë të
mbretërisë ilire derisa ranë përfundimisht,
në vitin 168 p.e.s., nën sundimin romak.
Qytete të tjera të dasaretëve ishin edhe
Antipatrea (Berati), Kodrioni (Irmaj), Keraka,
Sationa, Knidi etj.

TË NDIHMUAR NGA TË TANËT
“As në kohën e ish-Jugosllavisë Kosova nuk i ka pas
punët më të paqarta se sa tani. S'po them më keq,
po them më të paqarta. Kjo, sa për shkak të
ndryshimeve rapide dhe të papriturave që po
ndodhin në arenën ndërkombëtare, po aq edhe
për shkak të paqartësive të politikës së jashtme të
administratës së presidentit Trump. Së këndejmi,
tri sene mund ta ndihmojnë Kosovën të dalë nga
kjo gjendje të në cilën e hodhën prapë ‘të tjerët’,
por, natyrisht, të ndihmuar nga ‘të tanët’;
1.) Vazhdimi i politikës amerikane ndaj Kosovës
njëjtë siç ka qenë deri para një viti;
2.) Vazhdimi i raporteve të mira me Turqinë,
mbase, përforcimi edhe më i madh i tyre;
3.) Këmbëngulësia e klasës politike kosovare që të
mos pranoj asnjë ofertë që dëmton territorin apo
të ardhmen politike të vendit. Më mirë është me ta
marrë me zor nëse s'mund ta mbrosh, se sa të
nënshkruash mbi diçka që e dorëzon me dorën
tënde. Më mirë është me thënë unë nuk
nënshkruaj po ju nënshkruani vet se sa me
nënshkruar mbi diçka dallash e pastaj me vjet me
u mundue me arsyetue.
Është koha që shqiptarët kësaj radhe të ngulin
këmbë e të mos japin asgjë në këmbim të visave
apo çfarëdo benefiti tjetër të mundshëm...!”,
shkruan në profilin e tij, teologu dhe publicisti,
Mustafa Bajrami.

BASHA DHE LUFTA
"Basha tha se nëse meta e miraton Ligjin për
teatrin, atëherë kjo konsiderohet si pjesë-marrje
në grusht shteti. Sipas kryedemokratit, miratimi i
Ligjit konsiderohet si shkelje e vijave të kuqe të
Kushtetutës dhe vendi mund të shkojë në luftë
civile! O çun, mos bëj teatrin, bëj seriozin! Në e do
luftën civile, shko bëje në Rotterdam të Holandës!
Mos harro, në Shqipërinë tonë nuk ka njerëz të
matufosur, që do jenë të gatshëm të derdhin
gjakun e tyre prej shqiptari! Sikter!”, shkruan në
profilin e tij në Facebook, publicisti Fadil Lushi.

DIASPORA 
SI KULETË

Epitete të ndryshme u janë
vënë bashkatdhetarëve të
Kosovës. Prej atyre më
popullore si: kurbetçinj,
mërgimtarë, diasporë, e
deri te ai pezhorativ
“schatzi”.
Pavarësisht kësaj, ata
vazhdojnë të jenë burimi
kryesor i të ardhurave për
familjet dhe vetë shtetin e
Kosovës, shkruan sot “Koha
Ditore”. 
Ende mbajnë gjallë vendin
me remitencat e dërguara
nga ta e që janë rreth 1
miliard euro në vit.
Bashkatdhetarët janë
shndërruar në kuletë për
familjet e tyre në Kosovë,
shkruan "Koha Ditore".
Vetë ata pohojnë të jenë
shndërruar në njëlloj enti
social. Por si “shpërblim” për
të gjitha këto, kur vijnë në
Kosovë gjejnë pritje të gjata
në kufij, “plaçkën” në emër
të sigurimit të automjetit,
trajtimin jo të mirë
institucional e shpesh edhe
njëfarë refuzimi nga
vendësit. 
E vetmja që nuk u refuzohet
është paraja!
Remitencat janë pagesa
parash në formën e
dërgesave pa
kundërshpërblim dhe janë
pjesë përbërëse e bilancit të
pagesave në llogarinë
korente të sistemit monetar.
Ato, në mbarë botën,
llogariten të jenë fluksi i
dytë më i rëndësishëm
financiar pas ndihmave
ndërkombëtare.
Në raportin vjetor për 2017
të Bankës Qendrore të
Kosovës (BQK) të publikuar
në qershor të këtij viti,
thuhet se remitencat e
pranuara në Kosovë, që
njëherësh paraqesin edhe
kategorinë më të madhe në
kuadër të llogarisë së të
ardhurave dytësore, arritën
vlerën prej 759.2 milionë
eurosh, që paraqet një rritje
vjetore prej 9.9 për qind.

(Koha Ditore, 29 korrik)
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Maqedonia e ka vështirë të bëjë ndonjë reformë të njëmendët, që
tash e sa vite kërkohet nga Brukseli, sidomos tani kur është caktuar
data e fillimit të negociatave, për arsye se tendenca për antireformë,
që fillon nga gjyqësia, është katalizatori kryesor i frenimit të proce-
seve demokratike. Përderisa antireforma është më e fuqishme se
reforma dhe përderisa politika ende po taktizon në kursimin e të
ashtuquajturve “peshq të mëdhenj”, vështirë se do të ndodhë
ndonjë vjeshtë e ndryshimeve të mëdha, siç po pretendon politika
zyrtare dhe shoqëria civile në përgjithësi.

Ndërmarrjet e guximshme të Prokurorisë Speciale, për të inku-
rajuar denoncimin e krimit dhe korrupsionit, duhet patjetër të
kenë një mbështetje më të fuqishme në shoqëri dhe në qarqet di-
plomatike. Këto të fundit si tepër u morën me menaxhimin e krizës
politike, por jo edhe me imputet që politika e keqe i ka injektuar në
sistemin gjyqësor e administrativ të vendit. Mbase, të kota do të
ngelin të gjitha përpjekjet e ndërkombëtarëve për një kurs të qartë
politik të Maqedonisë, përderisa në brendinë e vlimeve dhe fërki-
meve mbetet e paprekur qeliza që prodhon më së tepërmi defor-
mim dhe regres, siç është kultura e mosndëshkimit të krimit insti-
tucional, sidomos mbetjet e ish-regjimit.

Amnistia, e përfolur aq shumë ditëve të fundit, sidomos pas taki-
meve të liderëve që u mbajtën javën e kaluar, po përdoret nga opo-
zita si ‘pykë’ në të cilën po shpresojnë të varin shumë kauza të pa-
realizuara deri më tani. Kryeiminstri Zaev deklarativisht është
treguar mjaft i vendosur në mostregëtimin e amnistisë për qëllime
politike, sidomos në kontekst të referendumit, mirëpo burime afër
kryeministrit janë skeptikë në këtë vendosmëri dhe ka të ngjarë që
në pakon e lëshimeve politike të hyjë edhe amnistimi i figurave të
larta të VMRO-së, të përfshirë në afera korruptive dhe kriminale.

Nëse Zaevi me të drejtë ishte një hero që u vu në ballë të luftës po-
litike kundër regjimit të kaluar, duke demaskuar detajisht gjithë
skemën e funksionimit të praktikave abuzive e mafioze, tani pas
etablimit të tij në pushtet, gjithçka që shkon kundër kauzës së tj
opozitare, sidomos kundër degruevizimit të plotë të shoqërisë dhe
institucioneve, do të kthehej në bumerang për vetë atë, por edhe për
një front më të gjerë demokratik, i frymëzuar nga vet Zaevi.

Pazaret politike gjithmonë e kanë dëmtuar demokracinë e një
vendi. Referendumi që pritet të mbahet në fund të shtatorit, nuk
duhet të jetë objekt kalkulimesh meskine, sepse lajtmotivi që ka
brenda ky referendum është më sublim se çfarë do lloj interesi që
prodhon mirëkuptim të rrejshëm politik në mes të oponentëve.
Edhe opozita e udhëhequr nga VMRO duhet ta kuptojë se mbajtja
me çdo kusht e banditëve në radhët e saja, si kompensim i favore-
ve që jep pajtimi brendakombëtar maqedonas, në fakt është rrugë
e gabuar në të cilën politikanët duan ta fusin të ardhmen e këtij ven-
di. Të flijosh një proces të mbarë politik, për një tufë opozitarësh,
të cilët e kanë vendin në burg e që u bënë oligark duke shkatërruar
ekonominë e vendit, është një ‘harakiri’ që politika aktuale duhet
ta evitojë e çdo kusht.

Zaevi, si një përfaqësues që ka dëshirë të prezantohet si ‘i të gjithë-
ve’ nuk e ka miratimin e atyre në emër të të cilëve ai flet. Nuk e ka
as miratimin e shqiptarëve, pa të cilët nuk ka as referendum të
suksesshëm, as hyrje në NATO. Shqiptarët, edhe pse pjesa dër-
muese e tyre kanë trungun e tyre elektoral, do të mund të ndrysho-
nin disponimin duke ndëshkuar pikërisht atë politikë që i detyron
ata të falin eksponentët e ish-regjimit në emër të do interesave të
vogla politkaneske. LSDM dhe VMRO mund të merren vesh për
shumë çështje, por jo edhe për ato që dëmtojnë një proces të tërë,
ku shqiptarët sërish mund të jenë viktimë.

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

Emin AZEMI

KUSH ISHIN DASARETËT?

NDARJA E KOSOVËS, VERSIONI SIRIAN 
I KATASTROFËS
“Ata që angazhohen për shkëmbimin e territoreve
ndërmjet Kosovës e Serbisë, duhet ta dinë se ashtu
e ekspozojnë vendin tonë ndaj versionit sirian të
katastrofës. Qe pse! 
1. Kush mund ta ndalë Rusinë që të futë hundët në
konflikt, nëse rebelohen serbët, që do të mbesnin
jashtë Serbisë? 
2. Kush mund ta ndalë financimin e ekstremistëve,
që do të ndiheshin të thirrur për “luftë të shenjtë?” 
3. Kush mund t’i ndalë ata që duan bashkimin
kombëtar me luftë? 
4. Kush mund t’i ndalojë qarqet e djathta ekstreme
evropiane, antiislame, që do të tentonin ta
spastronin përfundimisht këtë rajon të Evropës nga
muslimanët? 
5. Kush mund t’i ndalë shtetet e rajonit që të
vizatojnë harta të reja? Pra, ajo punë thjesht nuk
mund të menaxhohet. Prandaj, mblidhni mendtë,
sa nuk është vonë, o njerëz! Që të kthjelleni në çast,
shikojeni katastrofën e Sirisë!”, shkruan në profilin
e tij në Facebook, prof.Milazim Krasniqi.

Referendumi
dhe amnistia
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Shkup, 29 korrik - Parlamenti i Re-
publikës së Maqedonisë pritet që
sot (e hënë) të ketë seancë për sh-
palljen e Referendumit të para-
lajmëruar vjeshtor për emrin. Kjo

seancë tani për tani zyrtarisht
është paralajmëruar në faqen zyr-
tare të Parlamentit, edhe pse 30
korriku potencohej si një prej data-
ve përfundimtare për shpalljen e
tij. Nuk ka informacion zyrtar as
për atë nëse partitë në pushtet dhe
opozita i kanë harmonizuar qën-
drimet rreth pyetjes së referendu-
mit për të cilën kishin dallime të
mëdha.

Sipas Ligjit, Referendum në ni-
vel shtetëror shpall Parlamenti
edhe atë me iniciativë personale
dhe me propozimin e të paktën 150
mijë qytetarëve. Propozimi për sh-
palljen e referendumit në nive sh-

tetëror me elaborimin i dorëzohet
kryetarit të Parlamentit të RM-së, i
cili obligohet në afat prej 30 ditësh
prej dorëzimit të propozimit të
sjellë vendim për shpalljen e Re-
ferendumit. Vendimi më pas pu-
blikohet në Gazetën Zyrtare dhe
mjete të tjera për informim publik.
Nga dita e publikimit deri në
mbajtjen e referendumit nuk
mund të kalojnë më pak se 60 e as
më shumë se 90 ditë. Në
ndërkohë, kryetari i Parlamentit,
Talat Xhaferi në një intervistë për
MIA-n javën e kaluar tha se Parla-
menti nuk ka afat të fundit për sh-
palljen e referendumit, pasi ako-

ma nuk ka datë të përcaktuar për
mbajtjen e tij.

Me formimin e Komisionit Sh-
tetëror Zgjedhor (KSHZ) javën e
kaluar, anëtarët e së cilës sot në
Parlament do të japin deklarata
solemne, u krijuan kushte formale
për organizimin e referendumit.
Kryetari i ri i KSHZ-së, Oliver
Derkoski në një deklaratë për MIA-
n thotë se Referendumi për emrin
do të organizohet në pajtim me
ligjet dhe Kushtetutën. Në disa
deklarata kryeministri, Zoran Zaev
tha se deri më 30 korrik referen-
dumi duhet të shpallet që ai të
mbahet me siguri më 30 shtator.

Referendumi, siç deklaroi Zaev,
do të organizohet edhe pa VMRO-
DPMNE në opozitë në rast se me ta
nuk arrihet marrëveshje. Nga
VMRO-DPMNE në opozitë në kon-
ferencë shtypi lidhur me pyetjen e
referendumit dhe karakterin e re-
ferendumit thanë se për momen-
tin nuk ka kurrfarë zhvendosje dhe
se qëndrimin e partisë disa herë e
kanë kumtuar. Nuk pati përgjigje
as nëse deputetët e partisë opozi-
tare do të marrin pjesë në seancën
për shpalljen e referendumit të pa-
ralajmëruar për të hënën dhe as
se cili do të jetë roli i VMRO-DPM-
NE-së në referendum. (F.R)

Shkup, 29 korrik - Kanë ngelur edhe katër muaj
deri në festimin e "22 nëntorit" ditës së alfabe-
tit shqip, shqiptarët dhe Manastirasit nuk do
kenë mundësi për ta kremtuar këtë festë kaq
të rëndësishme të shqiptarëve. Kështu thuhet
në reagimin e Lëvizjes BESA të Bilall Kasamit,
ndërsa akuzohet ministri i Kulturës, Asaf Ade-
mi, se po punon kundër shoqatave të pakta
shqiptare në këtë qytet. “Pas marrjes së postit
në Ministrinë e Kulturës nga Asaf Ademi, i cili
cilësohet si ministër i LSDM-së, po punon per-
manent dhe vazhdimisht kundër shoqatave
të pakta shqiptare. Rasti më i kthjellët se mi-
nistri Ademi punon kundër shoqatave të pak-
ta shqiptare është edhe rasti me shoqatën ‘22
Nëntori’, ku nuk janë lëshuar fonde për ta
kremtuar ditën e alfabetit, ku gati çdo vit fe-
stohet në Manastir duke u bërë edhe traditë.
Ndërprerja e financave dhe mos përfillja e sho-
qatave të pakta shqiptare, sidomos shoqatat
nga Manastiri, prandaj Lëvizjen BESA, e cilëson
këtë veprim si skandalozë dhe të pa përgjegj-
shëm. I bëjmë thirrje ministrit të LSDM-së, Asaf
Ademi të merr masat e nevojshme dhe të mos
diskriminoj edhe ato pak shoqata shqiptare
por përkundrazi, t'i përkrah dhe inkurajoi që
ata të vazhdojnë me punë dhe aktivitet në in-
teres të mbrojtjes të identitetit dhe kulturë sh-
qiptare, sidomos në qytetin e Manastirit. Nëse
z.Ademi nuk ka aftësi për të udhëhequr këtë
ministri le të jap dorëheqje dhe le t'i kthehet
profesionit të tij të vjetër si elektro-inxhinier”,
thuhet në reagimin e BESËS së Kasamit, pas
ankesave të shoqatës “22 Nëntori” se nuk i janë
dhënë fonde me rastin e shënimit të përvjeto-
rit të Ditës së Alfabetit. 

Shkup, 29 korrik - Maqedonisë do t’i duhen
të paktën edhe 50 vite që të arrijë nivelin e
standardit jetësor të vendeve të Bashkimit
Evropian, theksohet në raportin e fundit
të Komitetit Britanik për Punë të Jashtme.
Duke komentuar këtë, njohësit e çështjeve
ekonomike thonë se fokusimi në investi-
met kapitale, thithja e investimeve të huaja
si dhe rritja e konkurrencës në tregun

ndërkombëtarë janë shtyllat kyçe për të
zvogëluar hendekun prej një shekulli mes
Maqedonisë dhe vendeve të Bashkimit
Evropian, sa i përket standardit jetësor.

“Autoritetet e vendit si e para që duhet
të bëjnë është të krijojnë kushte për rritjen
e Bruto Prodhimit Vendor që duhet të jetë
së paku dyfish më i lartë se rritja e çmime-
ve me pakicë në Maqedoni. E dyta, duhet
të ndërpritet paraqitja e aferave korrupti-
ve që ndërlidhen me njerëzit e afërt me
qeverinë. Si e treta, duhet të përshpejtohet
investimi në projektet kapitale, sepse
zinxhiri i lëvizjes së mallrave diku në mes
ndërpritet, sepse Maqedonia nuk është e
lidhur me furnizimin e mallrave në nivel
global”, thotë Visar Ademi, njohës i çë-
shtjeve ekonomike. Ndërkohë, sipas
Bankës Evropiane për Përparim dhe Zh-
villim, Maqedonia dhe vendet e Ballkanit
Perëndimor, si çështje më problematike
që e ngufasin zhvillimin ekonomik kanë
fokusuar korrupsionin, realizimit të
ngathët të reformave, mungesës së stabi-
litetit financiar dhe problemet me demo-
grafinë.

“Problemet me të cilat ballafaqohen
vendet e Ballkanit Perëndimor, kanë rrënjë
të thella. Rruga për integrime do të jetë e
gjatë dhe nuk ka garanci për sukses. Është
shumë e rëndësishme që Britania e
Madhe dhe partnerët e BE-së dhe NATO-

s të vazhdojnë angazhimin për rajonin,
por duhet të pranojë edhe rreziqet dhe
vështirësitë”, vlerëson Komiteti për Punë të
Jashtme në Parlamentin e Britanisë.
Njëherësh, në deklaratën e lëshuar nga
Komiteti Britanik për Punë të Jashtme
theksohet se “liderët lokal kanë interes të
mbajnë status quo-n”. Njohësit e çështje-
ve ekonomike konsiderojnë se korrupsio-
ni është hallka më e rëndë që e mban të bl-
lokuar zhvillimin e ekonomisë së vendit.

“Moszbatimi i ligjeve, mosfunksioni-
mi i Komisionit për Anti-korrupsion si dhe
pasiviteti i Prokurorisë publike janë hallkat
më të dobëta që mundësojnë keqpërdori-
min e mjeteve nga arka e shtetit”, thotë
Sabina Fakiq nga Qendra për Komunikim
me Qytetarët. Ekspertët e ekonomisë
thonë se përderisa aferat korruptive vazh-
dojnë të ndërlidhen me njerëzit e afërt të
qeverisë, veçanërisht gjatë ndarjes së ten-
derëve përçohet një sinjal shumë i keq për
çdo investitorë të huaj që synon të derdh
kapitalin e tij në Maqedoni duk pamundë-
suar edhe zhvillimin e ekonomisë me këtë
dhe përmirësimin e standardit jetësorë.

Ndërkaq, autoritetet maqedonase
thonë se anëtarësimi i vendit në NATO
dhe Bashkim Evropian do të paraqes një
motor shumë të rëndësishëm që do ta
shtyjë para zhvillimin e ekonomisë së ven-
dit. (REL)

Java kyçe për Referendumin
Referendumi, siç
deklaroi Zaev, do të
organizohet edhe pa
VMRO-DPMNE në
opozitë në rast se me
ta nuk arrihet
marrëveshje

BESA E KASAMIT AKUZON
MINISTRIN E KULTURËS

Ademi po
diskriminon
shqiptarët 
e Manastirit

MAQEDONIA NË RAPORTIN E KOMITETIT TË PARLAMENTIT BRITANIK

50 vjet
larg BE-së

“Problemet me të cilat
ballafaqohen vendet e
Ballkanit Perëndimor, kanë
rrënjë të thella. Rruga për
integrime do të jetë e gjatë
dhe nuk ka garanci për
sukses. Është shumë e
rëndësishme që Britania e
Madhe dhe partnerët e BE-së
dhe NATO-s të vazhdojnë
angazhimin për rajonin, por
duhet të pranojë edhe
rreziqet dhe vështirësitë”,
vlerëson Komiteti për Punë
të Jashtme në Parlamentin e
Britanisë

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Shkup, 29 korrik - Qeveria e Repu-
blikës së Maqedonisë i ndjek reagi-
met e organizatave të qytetarëve
dhe pikërisht për shkak kësaj, për-
mes institucioneve kompetente, u
qas në planifikimin e trasesë së re
për gazsjellësin i cili kalon përmes
Vodno-s, në mënyrë që të sigurohet
realizimi i këtij projekti ekologjik
me efekt minimal ndaj mjedisit
jetësor. "REM SHA Shkup, përpu-
noi propozim të trasesë së re, me të
cilin dukshëm zvogëlohet përf-
shirja e drunjve në Vodno - me pro-

pozimin e ri, përfshirja e ndërhyrjes
ndaj drunjve zvogëlohet për 3.000
metër kub në rreth 1.400 metra
kub. Shtesë, traseja zvogëlohet prej
25 në 10 metër gjerësi dhe shman-
gen pjesët ku ka masë të madhe të
dendur të drunjve. Traseja e re pu-
blikisht u shqyrtua dhe u definua
nga ana e përfaqësuesve të insti-
tucioneve", thuhet në kumtesën e
pres qendrës qeveritare. Nga Qe-
veria theksojnë se në këto momen-
te nuk ka aktivitete ndërtimore në
Vodno, ndërsa mekanizimi është i

pranishëm në këtë lokacion tanimë
katër muaj.

"Në rrjedhë janë aktivitetet për-
gatitore për riprojektimin e trasesë,
me qëllim që të sigurohet trase e re
me të cilën do të sigurohet
mbrojtja maksimale e mjedisit
jetësor. Në periudhën në vazhdim
janë planifikuar aktivitete në pjesë
ku nuk është paraparë ndryshim i
trasesë, gjegjësisht pjesë ku nuk
rrezikohet mjedisi jetësor", thek-
sohet në kumtesë. Sipas Qeverisë
traseja e re do të shkaktojë shpen-

zime më të mëdha po me atë çmim
do të sigurohet dëmi më i vogël i
mundshëm ndaj mjedisit jetësor.
"Si kompensim për vegjetacionin e
dëmtuar, do të mbillet i ri, në sasi
më të mëdha, do të formohen fu-
sha të reja të mbrojtjes të Vodno-s
drejt Matkës, ndërsa do të pyllë-
zohet edhe pjesa jugore", thuhet
në kumtesën qeveritare. Gazsjellë-
si është projekt tipik ekologjik i cili
do të ketë efekt serioz pozitiv për
mjedisin jetësor. 

"Definimi i trasesë së re për këtë

gazsjellës nuk është i mundshëm,
sepse ai do të sjellë disa probleme
më të mëdha dhe dëme ndaj shte-
tit dhe qytetarëve: humbje kohe
për realizimin e gazsjellësit, pro-
bleme ligjore me tjetërsimin e
tokës, humbjen e huas për page-
sën e intereseve të mëdha shtesë,
vonesë serioze në realizimin e
projektit ekologjik-gazsjellësin,
dhe me atë nxitjen e më tejme të
ngrohjes me dru, në vend me gaz,
që e rrezikon mjedisin jetësor",
thuhet në kumtesën e Qeverisë.

Më shumë kujdes
gjatë dasmave
Tetovë, 29 korrik - Që nga mesi qersho-
rit, dhe përgjatë dy muajve në vijim, në
rajonin më të gjerë të Pollogut, janë
duke u organizuar numër i madh i da-
smave, si dhe ahengjeve tjera familja-
re. Njëjtë sikurse viteve të kaluara,
ahengjet e këtilla janë karakterizuar
me prishje të rendit dhe qetësisë pu-
blike, në të shumtën e rasteve me kri-
sma të armëve të zjarrit, ose me lë-
shim të paautorizuar të fishekzjarrëve
dhe përdorime të mjeteve të ndrysh-
me piroteknike, që deri më tani ka re-
zultuar me një person të lënduar edhe
atë një 53-vjeçare nga Tetova, e cila ka
marrë lëndime trupore nga plumb i
padestinuar, si dhe janë  dëmtuar 2 ve-
tura një në autostradën Tetovë-Gosti-
var dhe një në fshatin Çegran.
“Paraprakisht duke u munduar që të
parandalohen në mënyre efikase këto
paraqitje, Sektori për Punë të Brendsh-
me Tetovë apelon deri te qytetarët që
të përmbahen ndaj përdorimit të
armëve të zjarrit gjatë ahengjeve, si
dhe organizimin e paautorizuar të fi-
shekzjarrëve, të cilat në kohë të fundit,
kanë filluar të bëhen të detyrueshme,
gjegjësisht përmbajtje e pashmang-
shme e dasmave në këtë rajon. Sekto-
ri për Punë të Brendshme në Tetovë ju
rikujton qytetarëve se krismat janë në
kundërshtim me  Ligjin për kundër-
vajtje ndaj rendit dhe qetësisë publike,
ndërsa gjobat për këto lloje të kundër-
vajtjeve, lëvizin prej 200 deri 500 euro
në kundërvlerë të denarit. Krahas kë-
saj, duke marrë parasysh pasojat, kri-
smat mund të llogariten edhe si vepër
penale ‘shkaktim rrezik të përgjith-
shëm’, për të cilën është i paraparë dë-
nim me burg, me kohëzgjatje prej një
deri pesë vjet”, thotë zëdhënësi i SPB-
së në Tetovë, Fatmir Rexhepi. 
Qytetarëve, gjithashtu ju bëhet me
dije se gjithashtu edhe fishekzjarrët
gjatë dasmave duhet të paraqiten
nëpër Stacione Policore, ose zyrat e po-
licisë në rajonet ku organizohet da-
sma, varësisht nga kategoria, ndërsa
organizatorët në përgjithësi të ndër-
marrin masat e parashtruara preventi-
ve. Gjatë muajve që vijojnë, Sektori për
Punë të Brendshme Tetovë ndjeshëm
do ti përforcon kontrollet dhe aktivite-
tet në plan të zbulimit dhe sanksioni-
mit të prishjes së rendit dhe qetësisë të
këtij lloji, duke reaguar në mënyrë
konkrete dhe efikase. (U.H)

Fisnik PASHOLLI

Shkup, 29 korrik - Vetëm 20 për qind e qyte-
tarëve janë të kënaqur me shërbimet e shpej-
ta dhe cilësore që i fitojnë nga administrata
publike. Njëherazi, endja nga një sportel në
tjetrin paraqet problemin më të madh konk-
ret që mundon qytetarët.

Në shkallën prej 1 deri 5, nga shërbimet
që më së shpeshti shfrytëzohen nga qyte-
tarët e anketuar del se notën më të lartë -
3.48 e ka fituar Ministria e Punëve të Brend-
shme në pjesën e lëshimit të dokumenteve
personale dhe të udhëtimit, pasojnë shërbi-
met e Drejtorisë së Librave Amë me notë
3.45, sistemi shëndetësor me 2.79, Agjencia
e Punësimit me 2.41 dhe ajo e ndihmës socia-
le si shërbim i Qendrave për punë sociale me
2.39.

Kjo theksohet ndër të tjerash në analizën
“Sfidat dhe problemet e qytetarëve gjatë sh-
frytëzimit të shërbimeve të administratës
publike”, të përgatitur nga ana e Qendrës për
strategji evropiane “Evrotink”. 

“Lidhur me problemet konkrete që hasin
për të fituar shërbimet konkrete, të anketua-
rit me 13.9 për qind janë përgjigjur se kanë
probleme me paqartësinë e procedurave apo
shëtitjen nga sporteli në sportel, me 8.85 për
qind janë të pakënaqur me cilësinë e dobët të
shërbimeve dhe me 8.53 për qind me sjel-
ljen e keqe apo joprofesionale të të punë-
suarve. Gjithashtu, me 7 për qind janë vlerë-
suar mungesa e profesionalizmit dhe
vonesat në fitimin e shërbimeve”, thuhet më
tej në analizë. Është interesante të theksohen
edhe sugjerimet e qytetarëve për përmirësi-
min e efikasitetit të punës së administratës,
ku më së shumti kërkohet rritja e efikasitetit
të punës, ulja e korrupsionit, riorganizimi i
punës, anulimi i nevojës për “kapjen e lidhje-
ve” dhe të tjera.

Anketat në terren në të gjithë tetë rajonet
e Maqedonisë apo në tërë vendin, kanë vënë
në pah edhe një fakt interesant se, përkundër
perceptimit se ekziston një energji negative
ndaj punësimeve në bazë të Marrëveshjes

së Ohrit, megjithatë vetëm 1.52 e të anke-
tuarve e kanë theksuar këtë si problem krye-
sor në punën e administratës publike.
Njëherësh, vetëm 6.7 për qind e të anketuar-
ve kanë theksuar se janë për rritjen e pagave
të administratës. 

Vlerësimi i përgjithshëm i analizës së të
dhënave tregon se qytetarët në përgjithësi
janë të kënaqur me shërbimet konkrete që ju
ofron administrata publike. Megjithatë, kur
nevojat dhe kërkesat e qytetarëve dalin “ja-
shtë kutisë” të praktikës së vendosur të për-
ditshme të institucioneve, dëshmitë e qyte-
tarëve të anketuar kanë nxjerrë në sipërfaqe
mangësitë e sistemit që janë theksuar më
lart. 

“Emëruesi i përbashkët i të gjithë rasteve
të analizuara tregon se problemi është
shkaktuar kur ka pasur nevojë që nëpunësit
të angazhohen në mënyrë shtesë që të
zgjidhin kërkesat e tyre, apo kur për shkak të
mungesës së procedurës së qartë të përcak-
tuar dhe standardizuar për zgjidhjen e ra-
steve specifike, qytetarët nuk kanë pasur
mundësi të realizojnë të drejtat e tyre”, tre-
gon më tej analiza. Gjithashtu, problemet
për të cilat qytetarët ankohen në anketat e
realizuara lidhur me shërbimet shëndetëso-
re kanë të bëjnë me Ndihmën e Shpejtë që
nuk reagon menjëherë, kur theksohet se per-
soni është më i moshuar se 65 vjeç spitalet
shtetërore nuk dëshirojnë të përkujdesen
për të njëjtit dhe refuzojnë të hospitalizojnë
dhe operojnë persona të moshuar, andaj fa-
miljet janë të detyruara ose ti mjekojnë në

shtëpi, ose ti dërgojnë privat me kosto më të
lartë. 

Në përgjithësi, për të gjitha shërbimet
vlen se qytetarët nuk lajmërohen për proce-
durat që qëndrojnë në “sirtar”. Atyre ju
kërkohen dokumente shtesë që nuk kanë
qenë të parashikuara në kohën e parashtri-
mit. Bile edhe për vendime ekzekutive për
refundimin e mjeteve, qytetarët janë të dety-
ruar të bëjnë shtypje apo presion ndaj insti-
tucioneve . Gjithashtu, në kohën e cikleve
parazgjedhore, administrate publike e sta-
gnon punën e saj. 

Qytetarët shpesh nuk dinë të plotësojnë
formularët, ndërsa të punësuarit nuk
guxojnë tu ndihmojnë. Për fitimin e ndihmës
sociale nevojitet që personi të paraqitet për
çdo muaj në Agjencinë e Punësimit si
kërkues aktiv i ndihmës sociale, por edhe të
paraqitet në mënyrë shtesë në Qendrën për
punë sociale. Nga ana tjetër, si konstatim i
përgjithshëm i hulumtimit mund të thuhet
se tek të anketuarit në administratën pu-
blike, ekziston një frikë e caktuar që të flasin
publikisht dhe në mënyrë transparente
lidhur me vështirësitë me të cilat ballafa-
qohen në vendet e tyre të punës. 

Krejt në fund, por jo edhe më pak e
rëndësishme, “Evrotink” sugjeron që gjatë
krijimit të politikave, të përfshihen edhe të
punësuarit në administratë që për çdo ditë
në punën e tyre ndeshen me sfida dhe pro-
bleme, si dhe qytetarët që më së miri dinë se
si të artikulojnë pakënaqësitë e tyre në raport
me zgjidhjet ekzistuese.

QEVERIA PËR TRASENË E RE TË GAZSJELLËSIT 

Pa gazsjellës dëmi ndaj mjedisit do të jetë shumë më i madh
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

VËREJTJE PËR ADMINISTRATËN PUBLIKE 

Vazhdojnë “shëtitjet”
nga sporteli në sportel 

Në shkallën prej 1 deri 5, nga
shërbimet që më së shpeshti
shfrytëzohen nga qytetarët e
anketuar del se notën më të lartë -
3.48 e ka fituar Ministria e Punëve të
Brendshme në pjesën e lëshimit të
dokumenteve personale dhe të
udhëtimit, pasojnë shërbimet e
Drejtorisë së Librave Amë me notë
3.45, sistemi shëndetësor me 2.79,
Agjencia e Punësimit me 2.41 dhe
ajo e ndihmës sociale si shërbim i
Qendrave për punë sociale me 2.39

Koha
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Në Shqipëri arrestohet
shkupjani për 
kontrabandim të armëve
Policia e Shqipërisë njoftoi se është arrestuar një shte-
tas nga Maqedonia, me vendbanim në Kosovë, për
shkak të tregtisë së paligjshme me armë dhe municion.
Sipas kumtesës nga policia, është arrestuar Y.S (32) i lin-
dur në Shkup, tani banor i fshatit Dimcë, Komuna Hani
i Elezit, Kosovë. "Pas një hetimi dhe ndjekje më të gjatë
të personave të dyshuar anëtarë të një grupi kriminel
për tregti joligjore me armë dhe municion, është fina-
lizuar aksioni "Uraka 1". Gjatë kontrollit të automjetit tip
"Alfa Rome", me targa nga Shkupi, të cilin e drejtonte
personi Y.S. tek qyteti Prenjas, në afërsi të vendkalimit
Qafëthanë, janë zbuluar dy pistoleta dhe plumba për
to", qëndron në kumtesën e policisë. I arrestuari Y.S. ka
konfirmuar se armët dhe municionin në mënyrë të pa-
ligjshme e ka sjell nga Maqedonia, me qëllim për t’i shi-
tur ato në Elbasan për 500 euro një pistoletë. Ai do të
përgjigjet para Gjyqit për vepër të rëndë penale në Ti-
ranë për "tregti të palejuar me armë zjarri dhe muni-
cion".

Një fëmijë e humbi jetën, 
tre të lënduar gjatë një
aksidenti me traktor 
Një vajzë dhjetëvjeçare e humbi jetën, ndërsa tre per-
sona të tjerë janë lënduar gjatë një aksidenti me trak-
tor, kur fëmijët kanë rënë nga një shportë metalike e
cila ka qenë e lidhur me automjetin, njoftoi policia.
Siç informon policia, mbrëmë rreth orës 20:00 në një
fushë mbi udhëkryqin për në fshatin Slivnik, përgjatë
rrugës e cila çon në fshatin Rllevci të Velesit S.S (18)
nga fshati Buzalakovë ka parkuar traktorin "IMT 542"
me targa nga Velesi ku ka qenë e lidhur një shportë e
improvizuar metalike ku kanë qenë katër fëmijët, dy të
moshës 10 vjeçare, njëri tetëvjeçar dhe një pesëvjeçar
të gjithë nga fshati Buzallakovë. Në një moment trak-
tori është nisur në teposhtë ku dy nga fëmijët 10 dhe
pesë vjeç kanë rënë nga shporta metalike dhe kanë
marrë lëndime të rënda trupore. Dy fëmijët e tjerë
kanë arritur që të dalin me lëndime të lehta trupore. Fë-
mija dhjetëvjeçar, tetëvjeçar dhe pesëvjeçar janë dër-
guar në Spitalin e përgjithshëm në Veles. Mjeku i spi-
talit tek fëmija dhjetëvjeçar ka konstatuar vdekjen,
ndërsa tek fëmija pesëvjeçar janë konstatuar lëndime
të rënda trupore dhe është dërguar në Klinikën "Nënë
Tereza" në Shkup. Tek fëmija tetëvjeçar janë konstatuar
lëndime të lehta trupore dhe është mbajtur për kurim
të mëtejshëm në Spitalin e përgjithshëm në Veles.

Tetovë, arrestohen 
29 shtetas shqiptarë pa
dokumentacion përkatës
Në një aksion policor në dy lokacione në Tetovë dhe në
fshatin Xhepçisht herët në mëngjes janë zbuluar dhe
arrestuar gjithsej 29 shtetas shqiptarë të cilët kanë
punuar si punonjës ndërtimtarie dhe bujqësorë. Siç
informoi MPB, sot në periudhën prej orës 5:00 deri
në orën 6:00 nga nëpunësit policorë nga SPB-Tetovë
është zbatuar një kontroll për zbulimin dhe sanksio-
nimin ligjor të shtetasve të huaj të cilët në mënyrë
ilegale qëndrojnë dhe punojnë në rajonin e Tetovës.
Më pas në dy lokacione në Tetovë dhe në fshatin
Xhepçisht janë zbuluar dhe arrestuar gjithsej 29 shte-
tas shqiptarë të cilët kanë punuar si punonjës ndërtim-
tarie dhe bujqësorë. Personat janë shoqëruar në sta-
cionin e policisë me ç'rast i janë dorëzuar Sektorit për
krim ndërkufitar, migrim, të huaj dhe riatdhesim për
procedurë të mëtejme. (U.H)

KRONIKË

Omer XHAFERI

Shkup, 29 korrik - Vetëm brenda muajit
korrik, Ministria e Punëve të Brendsh-
me ka arritur të zbuloj 113 emigrantë,
të cilët nga kufiri me Greqinë janë fu-
tur ilegalisht në territorin e Maqedoni-
së. Ndonëse e ashtuquajtura “Ruta
Ballkanike” përmes Maqedonisë ka
vite që është mbyllur dhe jo zyrtari-
sht është rihapur drejt territorit të Sh-
qipërisë, kohëve të fundit - sipas të
dhënave të MPB-së, janë shtuar rastet
ku grupe të ndryshme emigrantësh
kanë hyrë në Maqedoni. Gjithsesi, në
tentimin për të arritur drejt vendeve të
BE-së, emigrantë nga vendet e Lindjes
së Mesme, përfshirë edhe ato afrikane,

shfrytëzojnë lidhjet e kontrabandës
në vendin tonë. Hetimet e realizuara
së fundmi nga MPB kanë rezultuar me
ngritjen e katër padive penale kundër
tre banorëve të Shkupit dhe njërit nga
Gjevgjelia. Të pandehurit Q.N, XH,N
dhe M.N, nga mosha 21 deri në 33 vjeç
dhe P.P (39), siç njoftuan së fundmi
nga MPB, dyshohen për kryerjen e ve-
prës penale “organizim të grupit dhe
nxitje për kryerjen trafikimit me
njerëz, trafikim me fëmijë dhe tra-
fikim emigrantësh”. 

Personat në fjalë, sipas organeve
të rendit, akuzohen për shkaktimin e
vdekjes së dy emigrantëve dhe lëndi-
mit të 12 tjerëve, nga grupi prej gjith-
sej 23 emigrantë nga Banglladeshi dhe
Sri Lanka, të cilët javë më parë u zbu-
luan pas një aksidenti në komunika-
cion që ndodhi në rrugën Radovish-
Shtip.

Krahas njësive të policisë, zbuli-
min e trafikimit të emigrantëve, kohë-
ve të fundit gjatë kontrolleve rutinë e
kanë zbuluar edhe ekipet mobile të
Doganave të Maqedonisë. Një rast i
tillë është regjistruar kah mesi i këtij
muajit, me çka në hyrjen e tunelit të
parë nga Gjevgjelia drejt Shkupit, pje-
sëtarët e Drejtorisë së Doganave kanë
zbuluar një furgon të llojit “IVEKO”, ku
kishin qëndruar 44 emigrantë. Gjatë

përpjekjeve për të ndaluar këtë fur-
gon, shoferi sipas të dhënave të MPB-
së, e kishte hetuar faktin se po përndi-
qet dhe në këtë mënyrë e ka ndaluar
automjetin dhe ka ikur. Numri më i
madh i emigrantëve që janë zbuluar
në këtë grup kishin qenë nga Pakista-
ni, Afganistani, Siria dhe India. Nga
bisedat informative të realizuara me
emigrantët, pas zbulimit të tyre, poli-
cia ka konstatuar se grupet e tra-
fikantëve për transportimin e tyre nga
Maqedonia drejt Serbisë, emigrantëve
ju marrin nga 3 mijë euro për person. 

Një fakt të tillë e kanë pohuar edhe
emigrantë që në fillim të këtij muaji u
zbuluan në një pompë benzine mes
Kumanovës dhe Tabanocit. Ky grup i
përbërë prej 12 emigrantëve, nëntë
bura, dy gra dhe dy fëmijë, i ka thënë
policisë se marrëveshja me trafikantët
ka qenë që ata të vendosen në fshatin
Vaksincë. Por, mbase ata kishin vërej-
tur se mund të zbulon, ishin vënë në
arrati. Pas ndërmarrjes së hetimeve
më të detajuar, organet e rendit kanë
vërtetuar se bëhet fjalë për personin
F.V, nga fshati Studeniçan i Shkupit,
për të cilin e kanë njoftuar edhe Proku-
rorinë e Shkupit. Tutje, grupe tjera të
emigrantëve gjatë këtij muaji janë ka-
pur edhe në qytetet tjera, siç janë Stru-
mica, Negotina, Shtipi e rrethina. 

“RUTA BALLKANIKE” AKOMA FUNKSIONON

Mbi 110 emigrantë
ilegal për një muaj
Përfitimi i të mirave
materiale në mënyrë të
jashtëligjshme është
synimi kryesor i trafika -
ntëve të emigrantëve. Gjatë
tentimit për ti transferuar
emigrantët nga kufiri me
Greqinë deri në hyrje të
Serbisë, grupet e
trafikantëve nga
Maqedonia nuk zgjedhin
mjete. Furgon dhe vetura të
stërngarkuara me
emigrantë paraqesin
pamjet e zakonshme, të
cilët pjesëtarët e MPB-së i
kanë zbuluar gjatë
aksioneve të fundit policore 

NJË 25-VJEÇAR PA SHENJA JETE DËRGOHET NË SPITAL 
Një qytetar 25-vjeçar nga Shkupi dje është sjellë pa shenja jete në Spitalin
klinik "Axhibadem - Sistina". Siç është paralajmëruar në buletinin e policisë,
dje në orën 15:40 në Sektorin për Punë të Brendshme Shkup nga Spitali
klinik "Axhibadem - Sistina" është denoncuar se tek ta është sjellë pa
shenja jete A.I, (25) nga Shkupi. Mjeku ka konstatuar vdekjen te personi tek
i cili nuk ka pasur shenja dhune. Me urdhrin e prokurorit publik trupi i të
ndjerit është dorëzuar për obduksion. 

Koha
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Zejnulla VESELI

Shkup, 29 korrik - Shumë kompani
nga industria prodhuese vitin e
kaluar dhe gjysmëvjetorin e parë
të vitit 2018, ka dështuar në realiz-
min e planeve të tyre prodhuese
për shkak se kanë të kufizuar vël-
limin e mallrave prodhuesve. Kë-
shtu tregon anketa e fundit e rea-
lizuar nga Enti Shtetëror i
Statistikës (ESHS), sipas të cilës,
mesatarisht subjektet afariste nga
industria përpunuese dhe
prodhuese deri në fund të muajit
qershor të vitit 2018 ka arritur të
shfrytëzojnë vetëm 67 për qind të
prodhimtarisë. 

“Ndikim më të madh në kufizi-
min e kapaciteteve prodhuese ka
pasur tek kompanitë që merren
me përpunimin e mobileve dhe
në industrinë e përpunimit të pro-
dukteve bujqësore. Si faktorë krye-
sor për uljen e kapaciteteve
prodhuese është mungesa e fuqi-
së punëtorë kualifikuese, munge-
sa e kërkesave të mjaftueshme

nga blerësit vendor në treg, si dhe
importi jo i mjaftueshëm nga
partnerët e huaj”, thuhet në
anketën e fundit të ESHS-së të rea-
lizuar më punëdhënësit e kompa-
nive prodhuese dhe përpunuese.
Lulzim Fejzullai, ekspert bujqësor,
është i mendimit se subjektet afa-
riste që merren prodhime bujqë-
sore si target kryesor e kanë ek-
sportin e prodhimeve primare në
tregjet e huaja, ndërsa shumë pak
punojnë në përpunimin e produk-
teve sekondare të këtyre prodhi-
meve. 

“Puna më e lehtë e një
prodhuesi individual të produkte-
ve bujqësore ështq që domatet
apo specat ti shesë me shumicë
në njërin nga tregjet e vendeve
fqinje. Kjo ndoshta është edhe ar-
syeja e parë se pse këtë viti kemi
më pak produkte bujqësore. Ar-
syeja e dytë është mungesa e
punëtorëve kualifikues në indu-
strinë e përpunimit të prodhime-
ve bujqësore. Askush nga të rinjtë
nuk dëshiron të punojë në këtë in-

dustri me rrogë minimale prej 12
mijë denarëve”, thotë Fejzullai.
Agronomi Fejzullai gjithashtu sh-
prehet se për të janë të frikshme të
dhënat e fundit të ESHS-së ku
thuhet se po zvogëlohet numri i
popullsisë në Maqedoni. 

“Nga viti 2012, të dhënat stati-
stikore tregojnë se kemi numër të
madh të rinjve që ikin jashtë ven-
dit dhe pjesa më e madhe e tyre
tanimë kanë gjetur një vend punë
dhe aspak nuk mendojnë të
kthehen në vendlindje. Pra, Ma-
qedonia tani po ballafaqohen me
problemin se nuk ka fuqi punëto-
re që do të punonin në industrinë
prodhuese apo përpunuese”, thotë
Fejzullai. Edhe pronarët e subjek-
teve afariste në industrinë
prodhuese dhe përpunuese në
anketën e realizuar nga ESHS-ja
kanë deklaruar se faktorë kryesor
që po bie prodhimtaria viteve të
fundit janë jo vetëm mungesa e
punëtorëve kualifikues, por edhe e
fuqia e thjeshtë punëtore e cila me
vite është e papunë, por që nuk

paraqiten në konkurset e hapura
të këtyre kompanive. 

“Problem më i madh i kompa-
nive prodhuese dhe përpunuese
në Maqedoni është se ende nuk
ka një treg të definuar për prodhi-
met bujqësore. Pjesa më e madhe
janë prodhues individual dhe
kërkojnë që sa ma shpejtë prodhi-
met bujqësore sezonale t’i ekspor-
tojnë jashtë vendit. Që të mund
në kohë ta bëjnë këtë, ata kanë ne-
vojë edhe për krah pune. Mirëpo,
të rinjtë të cilët me vite janë të pa-
punë, aspak nuk duan t’ja dinë se
kërkojmë fuqi punëtore kur u the-
mi se rrogën mujore do ta kenë 12
mijë denarë. Ndërsa për punë-
torët e kualifikuar as që bëhet
fjalë, sepse ata të gjithë ikin dhe
shkojnë e punojnë në shtetet e ja-
shtme dhe për tre muaj ata sa
qëndrojnë - marrin rrogë sa 1 vit të
punojnë në industrinë prodhuese
apo përpunuese në Maqedoni”,
kanë deklaruar pronarët e kom-
panive prodhuese në anketën e
realizuar nga ESHS-ja. 

Urim HASIPI

Tetovë, 29 korrik - Shoqata e ble-
tarëve “Qyteti i Bletëve” nga Tetova,
përballë Qendrës për Kulturë në
Tetovë ka filluar me aktivitetet për
organizimin e Festivalit të mjaltit
nën moton “Ditët e ëmbla të Te-
tovës”, ku kultivues të bletëve nga
Tetova, rrethina nga qytete të tjera
të Maqedonisë, nga Shqipëria, Ko-
sova, dhe Bosnja Hercegovina,
kanë ekspozuar produktet e tyre.
Në këtë festival ka marrë pjesë

edhe kryetarja e Komunës së Te-
tovës, Teuta Arifi, e cila theksoi se
në vazhdën e aktiviteteve kulturo-
re që organizohen në kuadër të
Verës Kulturore Tetovare, kombi-
nimi në mes të kulturës, bletarisë,
kulturës së jetesës dhe kulturës së
të ushqyerit dhe mirëmbajtjes së
shëndetit, është një ndër kombi-
nimet më të mira. 

“Meqenëse e kemi Verën e Kul-
turës Tetovare, menduam se kom-
binimi më i mirë i kulturës së ble-

tarisë dhe kulturës së jetesës, kul-
turës së ushqyerit dhe mirëm-
bajtjes së shëndetit, pra nuk kish-
te kombinim më të mirë. Do të
angazhohemi që kjo ende më
shumë të përforcohet akoma më
shumë si traditë. Kur e kemi filluar
Verën Kulturore në vitin 2013, mbaj
mend se ka qenë një eveniment i
vogël, ndërsa tani është shndër-
ruar në një festival të madh
ndërkombëtar”, tha Arifi. Bletarët,
pjesëmarrës në këtë festival, u sh-

prehën se rendimenti i produkteve
të bletëve këtë vit është mesatarë.
Ata thonë se shteti apo Ministria e
Bujqësisë duhet që më tepër të an-
gazhohet për të mbështetur ble-
tarët, sidomos bletarët e rinj me
qëllim ata të motivohen sa më
shumë për tu marrë me këtë ve-
primtari. “Ne subvencionohemi
vetëm në bazë të familjeve që i
kemi, pra çdo familje subvencio-
nohet nga 600 denarë, tjetër mbë-
shtetje nuk kemi. Duhet më

shumë mbështetje të kemi nga sh-
teti, sidomos për bletarët e rinj që
janë në rritje e sipër në numër, se-
pse bletarët më të vjetër deri diku
kanë kushte dhe mund të ballafa-
qohen me problemet”, thotë Nure-
din Ismani, bletar nga Tetova.

Pjesëmarrësit tjerë thonë se
për dallim nga vitet e kaluara,
prodhimi i mjaltit shënon përmirë-
sim. “Unë vij nga Ohri dhe rendi-
menti këtë vit është në nivelin e
mesatares, sepse kemi patur një
ndërprerje në muajin qershor. Sh-
presoj që të përmirësohet situata
dhe kjo varet nga koha, por në
krahasim me vitin e kaluar, është
më mirë”, thotë Taqo Grozdani, ble-
tar nga Ohri. 

Përndryshe, ky festival ka qenë
i hapur dy ditë ( tështunën dhe të
dielën) dhe synohet që të shndër-
rohet traditë që të organizohet
për çdo vit. Në këtë festival fë-
mijët e çerdhes ALJA nga Tetova
kanë prezantuar disa punime që
janë bërë nga vet ata në bashkë-
punim dhe me ndihmën e eduka-
toreve për të ngritur vetëdijen e
fëmijëve në kultivimin e mjaltit.
Ndryshe, festivali i mjaltit “Ditët e
ëmbla të Tetovës” është projek-
tuar për të promovuar kapacitetin
që ka Pollogu për produktet e
mjaltit, traditën, risitë dhe inova-
cionin në fushën e prodhimit e
përpunimit të mjaltit dhe produk-
tet e tij. 

MUNGOJNË PUNËTORËT, BIE KAPACITETI PRODHUES NË INDUSTRINË PËRPUNUESE 

S’punon kush për 12 mijë denarë!“Puna më e lehtë e një
prodhuesi individual të
produkteve bujqësore
ështq që domatet apo
specat ti shesë me
shumicë në njërin nga
tregjet e vendeve fqinje.
Kjo ndoshta është edhe
arsyeja e parë se pse
këtë viti kemi më pak
produkte bujqësore.
Arsyeja e dytë është
mungesa e punëtorëve
kualifikues në
industrinë e përpunimit
të prodhimeve
bujqësore. Askush nga
të rinjtë nuk dëshiron të
punojë në këtë industri
me rrogë minimale prej
12 mijë denarëve”, thotë
Lulzim Fejzullai

Koha

TETOVË, MBAHET FESTIVALI I MJALTIT “DITËT E ËMBLA TË TETOVËS” 

Të mbështeten bletarët e rinj
“Ne subvencionohemi
vetëm në bazë të
familjeve që i kemi, pra
çdo familje subvenci -
onohet nga 600 denarë,
tjetër mbështetje nuk
kemi. Duhet më shumë
mbështetje të kemi nga
shteti, sidomos për
bletarët e rinj që janë në
rritje e sipër në numër,
sepse bletarët më të
vjetër deri diku kanë
kushte dhe mund të
ballafaqohen me prob -
lemet”, thotë Nuredin
Ismani, bletar nga Tetova
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Shkup, 29 korrik - Me terapi të re do
të mjekohen pacientët me  virusin
Hepatit prej në fund të këtij viti, do
të përpunohet edhe strategjia
kombëtare, por kyçe për t'u ballafa-
quar me këtë problem janë skrinin-
gu dhe zbulimi i hershëm, porositi
ministri i Shëndetësisë, Venko Fe-
lipçe. "Nëse kjo sëmundje zbulohet
herët me terapinë e re mundet
shumë lehtë të trajtohet prandaj
jemi duke punuar në strategjinë
kombëtare në bazë të së cilës do të
përpunohet plan veprues për ha-
pat e ardhshëm", deklaroi Filipçe, i
cili mori pjesë në aktivitetet që në
QT Ramstor në Shkup i zbatoi qen-
dra Hepar nga Manastiri me rastin
e Ditës Botërore për luftë kundër

Hepatiti - 28 korriku, me zbatimin
e kontrolleve falas për zbulimin e
hershëm të hepatiti C dhe B. Aktivi-
tetet sivjet i janë kushtuar gjetjes së
njerëzve të cilët nuk janë të vetëdij-
shëm se e kanë këtë virus. 

Sipas Filipçes, janë siguruar
mjete deri në fund të këtij viti të
vihet terapi e re dhe nuk do të sh-
frytëzohet terapia e vjetër, e cila me
vite zbatohet dhe nuk jep efekt si të
rejat. Milan Mishkoviq nga qendra
HEPAR tregon se për pacientët
është terapi shumë e rëndësishme
e cila, siç thotë, do të mundësojë
edhe zvogëlimin e numrit të të
prekurve nga karcinomi dhe prej
karcinomit hepatocelular, ndërsa
me atë do të zvogëlohen edhe tran-

spalntimet. "Kërkojmë shpejtë të
implementohet kjo terapi pasi për
momentin kemi një numër të cak-
tuar të pacientëve të cilët janë në
rrezik. Gjithashtu, krahas për he-
patitin C, terapi e re nevojitet edhe
për Hepatitin B, e cila nuk është
shumë e shtrenjtë dhe mendoj se
mund ta mundësojmë. Dolën disa
ndryshime burokratike të cilat
duhet të bëhen, por vlerësoj se Mi-
nistria e Shëndetësisë shumë sh-
pejtë do të dalë me përgjigje për
këtë", deklaroi Mishkoviq. Sipas të
dhënave të fundit të Organizatës
Botërore të Shëndetësisë, Maqedo-
nia futet në shtetet me një për qind
të banorëve të cilët kanë hepatit.

Statistikat në nivel global tre-

gojnë se 60 për qind nga të infek-
tuarit me hepatit kronik B apo C,
nëse nuk trajtohen me kohë ata fi-
tojnë kancer në mëlçi apo së-

mundje malinje, kancer hepatoce-
lular, që paraqet rrezik të drejtpër-
drejt për jetën e pacientit. 

(D.K)

Shkup, 29 korrik - Në Maqedoni janë
mbi 400 mijë automjete të regji-
struara me vjetërsi mesatare prej
18,7 vjet. Prej tyre mbi 80 për qind
janë më të vjetra se dhjetë vjet,
ndërsa gjysma shfrytëzojnë au-
tomjete me dizel. Sipas të dhënave
të EUROSTAT, në Maqedoni në 1000
banorë janë 190 automjete, që
është larg mesatares në BE që është
505 automjete në 1000 banorë.
Njëherësh, Maqedonia në vitin
2016 i ka gjithsej 259 kilometra au-
tostradë dhe 14.167 kilometra rrugë
të tjera. Në krahasim me Slloveninë
me 531 automjete në 1.000 banorë
janë me pothuajse territor të njëjtë
sikur tonin, në vitin 2016 i ka gjith-
sej 773 kilometra autostrada.

GJITHNJË E MË SHUMË
AUTOMJETE TË VJETRA 

DHE DIZEL
Gjithsej automjete motorike të

regjistruara dhe mjete transportue-
se kyçëse në vitin 2017 në Maqedo-
ni janë 474.516, prej të cilave 403.316
janë automobila, tregojnë të dhë-
nat e MAKStat. Kjo është rritje prej
mbi 8000 automjete në krahasim
me vitin e kaluar, ku në vitin 2016
gjithsej automjete të regjistruara
janë 461.799 prej të cilave 394.934
janë automobila. Të dhënat e MAK-
stat tregojnë se vjetërsia mesatare
e automjeteve motorike në Maqe-
doni është rritur prej 18.4 në vitin

2016 në 18.7 në vitin 2017, ndërsa
në periudhën e njëjtë edhe numri i
automjeteve është rritur për 8000
prej 395 mijë në vitin 2016 në 403
mijë në vitin 2017. Pjesa më e
madhe e automjeteve 84.1 për qind
janë më të vjetra se dhjetë vjet, që
në vitin 2016 është rritje prej rreth 2
për qind prej 81.8 për qind. Numri i
përgjithshëm deri në 5 vjet është
dhjetë mijë apo 2.5 për qind prej
numrit të përgjithshëm të automje-
teve edhe në vitin 2016 edhe në vi-
tin 2017. Sipas të dhënave të bazës
MAKstat, në vitin 2003 numri i au-
tomjeteve të pasagjerëve është 300
mijë me vjetërsi mesatare prej 15.9
vjet, ndërsa më të vjetra se dhjetë
vjet janë 67.7 për qind e automjete-
ve.

GJITHNJË E MË PAK SHITEN
AUTOMJETET E REJA

Numri i automjeteve motorike,
gjegjësisht parë sipas regjistrimit
të parë, zvogëlohet dhe kështu në
vitin 2017 numri i automjeteve për
pasagjerë me regjistrimin e parë
është 26.609 automjete, që në
krahasim me vitin 2016, është ulje
prej rreth katër mijë, kur janë regji-

struar 30.423 automjete të reja. Të
dhënat e Bankës Popullore të Ma-
qedonisë për kreditimin në korrik
të këtij viti tregojnë vazhdimin e
trendit ulës tek kreditë për au-
tomjete. Në nivel mujor janë mira-
tuar për 0.9 për qind më pak kredi
për automjete, ndërsa në nivel vje-
tor për 10.8 për qind. Automjetet
më të reja në Bashkimin Evropian i
drejtojnë belgët, me vjetërsi mesa-
tare prej shtatë vjetësh. Pas belgëve
vijnë Danimarka, Britania e Madhe
dhe Gjermania me autopark të
vjetër tetë vjet, më pas Franca dhe
Italia me vjetërsi mesatare të au-
tomjeteve prej nëntë vjet.

Sipas të dhënave në Bullgari
mbi 50 për qind e autoparkut është

me vjetërsi prej 20 vjet, më pas pa-
son Polonia ku pothuajse 40 për
qind e automjeteve janë më të vje-
tra se 20 vjet dhe Letonia, Lituania
dhe Rumania me mbi një të tretën
e autoparkut më të vjetër se 20 vjet.
Më shumë automjete për kokë ba-
nori ka në Luksemburg me 662 au-
tomjete në 1000 banorë, ndërsa më
së paku në Rumani me 260 au-
tomjete në 1000 banorë. Mbi gjy-
sma e automjeteve, 56 për qind në
BE janë me motorë benzine, rreth
40 për qind me dizel, ndërsa vetëm
katër për qind shfrytëzojnë karbu-
rante alternative apo energji elek-
trike. Sipas të dhënave të Asociacio-
nit të prodhuesve të automjeteve
(ASEA) në BE në vit prodhohen

rreth 26 milionë automjete, që e
bën prodhuesin më të madh në
botë, para SHBA-së dhe Kinës. Rreth
30 për qind e automjeteve të
prodhuara në BE eksportohen në
SHBA, ku vlera vitin e kaluar ishte 37
miliardë euro. Pason Kina me 22 mi-
liardë euro, Japonia me tetë mi-
liardë euro dhe Zvicra me shtatë mi-
liardë euro automjete të
eksportuara në BE. Rreth 12 milionë
njerëz në BE apo 5,.7 për qind e po-
pullatës së aftë për punë punon në
sektorin e prodhimit të automjete-
ve. Industria automobilistike gje-
neron rreth 400 miliardë euro në
BE dhe tepricë tregtare prej rreth
90 miliardë euro për BE-në, tre-
gojnë të dhënat e ASEA.

STRATEGJIA KOMBËTARE DERI NË FUND TË VITIT

Terapi e re për pacientët me hepatit
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EUROSTAT-i PUBLIKON HULUMTIMIN E RIVjetërsia mesatare e
automjeteve motorike në
Maqedoni është rritur prej
18.4 në vitin 2016 në 18.7 në
vitin 2017, ndërsa në
periudhën e njëjtë edhe
numri i automjeteve është
rritur për 8000 prej 395
mijë në vitin 2016 në 403
mijë në vitin 2017. Pjesa më
e madhe e automjeteve
84.1 për qind janë më të
vjetra se dhjetë vjet, që në
vitin 2016 është rritje prej
rreth 2 për qind prej 81.8
për qind

LIMIT NË SHFRYTËZIMIN E KREDIVE PËR KONSUMATORË 
Kufizim i kompensimeve të cilat i paguajnë qytetarët
gjatë miratimit dhe pagesës së kredive për
konsumatorët, është qëllimi kryesor i ndryshimeve në
Propozim- ligjin e ri për mbrojtjen e konsumatorëve
gjatë marrëveshjeve për kredi për konsumatorë.  Nga
Ministria e Financave sot deklaruan se me kufizimin e
shpenzimeve, gjegjësisht të normës vjetore të
shpenzimeve të përgjithshme, do të ulen shpenzimet
të cilat qytetarët i paguajnë gjatë shfrytëzimit të
kredive për konsumatorët. Ulja do të jetë më e

theksuar tek kreditë ku miratohen shuma të ulëta,
me afate të shkurta për pagesë, të ashtuquajtura
"kredi të shpejtë". "Në këtë mënyrë do të ulet rreziku
nga vështirësimi shtesë i gjendjes së personave të
cilët kanë problem me pagesën e kredive", thuhet në
kumtesë. Paralajmërimi për Propozim-ligjin e ri për
mbrojtjen e konsumatorëve gjatë marrëveshjeve për
kredi për konsumatorë tanimë gjendet në platformën
ENER. Gjatë javës tjetër teksti i plotë i ligjit do të
publikohet për konsultim publik.

Kryesojnë 
veturat e vjetra dizel
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Në bazë të nenit 22 dhe 23 të Ligjit për marrëdhënie pune (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 
62/05......... 39/12, 25/13,   187/13, 20/15, 33/15, 72/15, 129/15, 27/16 dhe 120/18), nenit 22 të Ligjit për të 
punësuarit në sektorin publik (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedoni së” nr. 62/05.........35/18), nenit 17 të 
Ligjit për Realizimin e Buxhetit të Republikës së Maqedonisë për vitin 2018 (“Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedoni së” nr. 196/17), Komisioni për zbatimin e procedurës për punësim pranë Ministrisë së financave- 
Drejtoria e Policisë financiare publikon 

 
SHPALLJE PUBLIKE NUMËR 03/2018 

për punësim në Drejtorinë e Policisë financiare 
 

Drejtoria e Policisë financiare ka nevojë për punësim në kohë të caktuar për periudhë prej 1 viti me 
orar  të plotë të punës për 1 realizues, për vendin e punës në vijim:  

 
1.  Udhëheqës në departamentin për çështje juridike normative dhe resurse njerëzore për nivelin B4 shifra UPR 

01 01 B04 000, një (1) realizues, me rrogë themelore në shumë neto prej 28.143,00 denarë. 

 
Kushtet e përgjithshme 
- Të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë, në mënyrë aktive të njeh gjuhën maqedonase, të jetë i moshës 

së rritur, të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës, me vendim të plotfuqishëm 
gjyqësor të mos i jetë shqiptuar dënim ose ndalesë për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës. 

 
Kushtet e posaçme  
- Niveli i kualifikimeve VI A sipas Kornizës së Maqedonisë së kualifikimeve dhe së paku 240 kredi të 

arritura sipas SETK ose shkallë të VII/1 të mbaruar nga sfera e shkencave juridike; njohje aktive të 
programeve kompjuterike për punë në zyrë, vërtetim për provim të dhënë për menaxhim administrativ, së 
paku katër vjet përvojë pune në profesion prej të cilave së paku një vit në vendin e punës në sektorin 
publik, gjegjësisht së paku (6) gjashtë vjet përvojë pune në profesion prej të cilave së paku (2) dy vjket në 
vend udhëheqës të punës në sektorin privat; njohje të një prej tre gjuhëve më shpesh të përdorura të 
Bashkimit Evropian (angleze, frënge, gjermane).  

 
Kompetencat e përgjithshme të nivelit fillestar: 

Zgjidhje të problemeve dhe vendosje për punë nga fusha e vet e veprimit, mësim dhe zhvillim, komunikim, 
realizim të rezultateve punë me të tjerë/punë ekipore, orientim ndaj palëve/palët e tanguara dhe menaxhim 
financiar. 
 

Kandidatët e interesuar duhet të dorëzojnë:  
- Certifikatë të shtetësisë së RM, vërtetim mjekësor se personi është i aftë psikofizikisht, vërtetim se nuk i 

është shqiptuar dënim ndalesë për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës, dëshmi për njohje të 
aftësive të kërkuara kompjuterike, dëshmi për gjuhë angleze, diplomë ose certifikatë për arsim të mbaruar 
me mesatare të suksesit, biografi personale (CV) jo më të madhe se 5 faqe, me kontakt telefon dhe adresë 
të nevojshme të shënuar, certifikatë nga SPIM për dëshmi të përvojës së kërkuar të punës (periudha e 
evidentuar në agjencinë për punësim si stazh të punës), dëshmi (vërtetim, certifikatë dhe të ngjashme) për 
përvojën e kërkuar të punës në vend udhëheqës të punës, vërtetim për provim të dhënë për menaxhim 
administrativ.   

 
Dokumentet e lartpërmendura duhet të dorëzohen në origjinal ose kopje të vërtetuar në noter. 
Fletëparaqitjet së bashku me dokumentet e nevojshme të dorëzohen në Arkivin e Drejtorisë së Policisë 

financiare ose përmes postës në adresën në vijim: 
   Drejtoria e Policisë financiare 
   Rr. Kej Dimitar Vllahov nr. 4, kati 4, 1000 Shkup 
   Me shenjë: për “SHPALLJE PUBLIKE NR. 03/2018”.  
Afati për dorëzimin e fletëparaqitjeve është shtatë (5) ditë pune, duke llogaritur nga dita e publikimit të 

shpalljes në shtypin ditor. 
Dokumentacioni i dorëzuar pas afatit , jo i plotë dhe i parregulluar, nuk do të jetë lëndë e shqyrtimit nga ana e 

Komisionit për punësim në Drejtorinë e Policisë financiare. 
Pas përzgjedhjes së realizuar të kandidatëve të paraqitur të cilët kanë dorëzuar fletëparaqitje të rregulluar për 

vendin e punës, do të realizohet intervistë në lokalet e Drejtorisë së Policisë financiare. Drejtoria e Policisë 
financiare do të realizojë zgjedhjen e një (1) realizues - Udhëheqës në departamentin për çështje juridike 
normative dhe resurse njerëzore në afat në pajtim me nenin 23 të Ligjit për marrëdhënie pune.   

Fillimi dhe mbarimi i orarit ditor dhe javor të punës për të gjitha vendet e shpallura të punës është përcaktuar 
hyrja prej ora 08:00 deri në 08:15 dhe dalja prej ora 16:00 deri në ora 16:15, prej ditës së hënë deri ditën e 
premte. 

 Komisioni për realizim të procedurës për punësim 

     

REPUBLIKA E MAQEDONISË      

Komuna e Koçanit 

NPK Ujësjellësi Koçan 
Rr. “Dr. Nikoliq” nr. 64, Koçan 

 
Në bazë të nenit 20-g të Ligjit për të punësuarit në sektorin publik, nenit 37-i të Ligjit për Ndërmarrjet publike dhe 

nenit 22 dhe  23 të LMP, Drejtori i NPK “Ujësjellësi” Koçan, publikon: 
 

SHPALLJE PUBLIKE nr. 04-437/1  
Për pranim të punëtorit për kohë të pacaktuar 

 
NPK Ujësjellësi Koçan ka nevojë për punësim të punëtorit nga grupi i ofruesve të shërbimeve publike për kohë të 

pacaktuar për vendin e punës në vijim, me numër të realizuesve: 
 

1 (një) realizues për vendin e punës “Inxhinier përgjegjës i makinerisë”, shifra e vendit të punës DR 03 05 B01 045, në 
Sektorin IT dhe zhvillim, departamenti për planifikim të investimeve dhe zhvillim. 
 
Shuma në të holla e neto pagesës bazë: 19.717,00 denarë,  
 
Kandidati duhet të përmbushë kushtet në vijim: 

1. Kushtet e përgjithshme 
- Të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë, 
- Në mënyrë aktive të përdorë gjuhën maqedonase, 
- Të jenë të moshës së rritur, 
- Të kenë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës, 
- Me vendim të plotfuqishëm gjyqësor të mos i jetë shqiptuar dënim ndalesë për kryerje të profesionit, veprimtarisë 

ose detyrës. 
 

2. Kushtet e posaçme që duhet të përmbushin kandidatët për këtë vend pune: 
- së paku 180 kredi sipas SETK ose shkallë të VI B të mbaruar – Fakulteti i makinerisë,  
- së paku tre vjet përvojë pune në profesion. 
  
Koha e orarit të punës 
Ditët e punës: e hënë – e premte  
Orari ditor i punës: 07:00-15:00 
Orët e punës në javë: 40 
 
Shpallja publikohet për shkak të vendit të zbrazur të punës në NPK “Ujësjellësi” Koçan.  
 
Të gjithë kandidatët duhet të parashtrojnë dokumentet në vijim për përmbushje të kushteve të nevojshme për vendin e 
punës në origjinal ose kopje të vërtetuar në noter: 

- Certifikatë të shtetësisë, 
- Certifikatë të lindjes, 
- Dëshmi se me vendim të plotfuqishëm gjyqësor nuk i është shqiptuar dënim ose sanksion për kundërvajtje, ndalesë 

për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës, 
- Certifikatë të mjekut për aftësi të përgjithshme shëndetësore, 
- Diplomë për arsim të mbaruar përkatës, 
- Vërtetim për përvojë pune, 
- Fletëparaqitje të plotësuar të publikuar në UEB faqen e NPK Ujësjellës Koçan.  

 
Procedura për selektim për punësim përbëhet nga kontrollimi i të dhënave të parashtruara në fletëparaqitje për punësim 
me kushtet e përcaktuara në shpalljen publike, kontrollim të dëshmive të parashtruara dhe intervistë.  
Shpallja zgjatë 15 (pesëmbëdhjetë) ditë, duke konsideruar nga dita e publikimit të shpalljes në internet faqen e 
ndërmarrjes dhe në shtypin ditor – në tri gazeta ditore prej të cilave njëra nga gazetat që publikohet në gjuhën që e flet së 
paku 20% e qytetarëve që flasin gjuhë zyrtare të ndryshme nga gjuha maqedonase.  
Kandidatët fletëparaqitjet me të gjitha dokumentet e nevojshme t’i parashtrojnë në adresën: 
NPK Ujësjellësi, Koçan, rr. “Dr. Nikoliq” nr. 64, Koçan, personalisht ose përmes postës. 
Dokumentet e dorëzuara pas afatit dhe të paplotësuara nuk do të merren parasysh gjatë shqyrtimit. 
Vërejtje: Punësimet e parapara në pajtim me Planin vjetor për punësim të institucionit për vitin 2018 janë: 1 
maqedonas(e).  

NPK Ujësjellësi, Koçan 
Drejtor 

Andrej Kirov  

Në bazë të nenit 156, 157, 158, 159 dhe 160 të Ligjit për mbrojtje shëndetësore (Gazeta Zyrtare e RM nr. 43/2012, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 
10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16 dhe 37/16) dhe nenit 19, 22 dhe 23 të Ligjit për marrëdhënie pune (Gazeta Zyrtare e RM nr. 62/2005 me ndryshimet dhe plotësimet 
dhe Gazeta zyrtare e RM nr. 167/15 tekst i pastruar dhe nr. 27/16) dhe pëlqimit nga Ministria e financave nr. 18-6251/2 të datës 29.06.2018 IPSH Spitali psikiatrik 
Demir Hisar publikon: 

 
SHPALLJE PUBLIKE  

Për punësim të doktorit të medicinës - 2 (dy) realizues, doktor të medicinës – specialist i psikiatrisë – 1 (një) realizues, motër medicinale – 4 (katër) realizues, 
laborant – 1 (një) realizues, psikolog – 1 (një) realizues për kohë të pacaktuar  

 
1. IPSH Spitali psikiatrik Demir Hisar ka nevojë për punësim të 9 (nëntë) personave për kohë të pacaktuar për vendet e punës në vijim: 

- doktor të medicinës - 2 (dy) realizues  
- doktor të medicinës – specialist i psikiatrisë – 1 (një) realizues 
- motër medicinale – 4 (katër) realizues 
-  laborant – 1 (një) realizues 
-  psikolog – 1 (një) realizues  

 
2. Kandidatët duhet ti plotësojnë kushtet e përgjithshme të parapara me Ligjin për mbrojtje shëndetësore dhe Ligjin për marrëdhënie pune edhe atë: 

- Të jetë shtetas i RM, 
- Të jetë i moshës së rritur, 
- Të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore, 
- Të mos i jetë shqiptuar me vendim të plotfuqishëm ndalesë për realizim të profesionit, veprimtarisë ose detyrës. 

 
3. Përpos me ligj të vërtetuara kushtet e përgjithshme nga pika 2 (dy) kandidatët për Doktor të medicinës  duhet ti plotësojnë edhe kushtet e posaçme në 

vijim: 
- Fakultetin e mbaruar të medicinës  
- Provim të dhënë profesional  
- Licencë për punës  
- Njohje të një prej gjuhëve botërore (angleze, gjermane ose frënge)  

 
4. Kandidatët për vendin e punës doktor i medicinës, specialist i psikiatrisë, krahas kushteve të përgjithshme të parapara në pikën 2 (dy) dhe kushtet e 

posaçme në pikën 3 (tre) duhet të kenë provim të dhënë specialistik nga neuropsikiatria ose psikiatria.  
 

5. Përpos me ligj të vërtetuara kushtet e përgjithshme nga pika 2 (dy) kandidatët për motër medicinale duhet ti plotësojnë edhe kushtet e posaçme në vijim: 
- Arsim të mesëm të medicinës – motër medicinale (PMP – shkalla IV – drejtimi motër medicinale – teknik medicinal ose akushere)  
- Provim të dhënë profesional   

 
6. Kandidatët për vendin e punës laborant, krahas kushteve të përgjithshme të parapara në pikën 2 (dy)  duhet ti plotësojnë edhe kushtet e posaçme në vijim: 

- Arsim të mesëm të medicinës drejtimi laborant  
- Provim të dhënë profesional 

 
7. Kandidatët për vendin e punës psikolog, krahas kushteve të përgjithshme të parapara në pikën 2 (dy)  duhet ti plotësojnë edhe kushtet e posaçme në vijim: 

- Fakultet të mbaruar filozofik, grupi psikologji  
 
Kandidatët e interesuar duhet të parashtrojnë dokumentacionin në vijim: 
Për vendin e punës doktor të medicinës duhet të parashtrohet: 

- Fletëparaqitje me të dhënat për kontakt  
- Biografi të shkurtë CV 
- Diplomë me sukses mesatar  
- Certifikatë të shtetësisë së Republikës së Maqedonisë, origjinal ose kopje të vërtetuar në noter  
- Certifikatë të mjekut jo më të vjetër se 6 muaj, origjinal ose kopje të vërtetuar në noter  
- Certifikatë se nuk i është shqiptuar me vendim të plotfuqishëm ndalesë për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës  
- Certifikatë për fakultet të mbaruar të medicinës, origjinal ose kopje të vërtetuar në noter  
- Certifikatë për provim të dhënë profesional, origjinal ose kopje të vërtetuar në noter  
- Licencë për punë, origjinal ose kopje të vërtetuar në noter  

 
Për vendin e punës doktor të medicinës, specialist të psikiatrisë duhet të parashtrohet: 

- Krahas dokumenteve të nevojshme për vendin e punës doktor të medicinës, kandidatët për vendin e punës doktor i medicinës, specialist i 
psikiatrisë duhet të parashtrojnë edhe dëshmi për provim të dhënë specialistik për neuropsikiatri ose psikiatri  

 
Për vendin e punës motër medicinale duhet të parashtrohet: 

- Fletëparaqitje me të dhënat për kontakt 
- Dëshmi (diplomë) për arsim të mesëm të medicinës  
- Certifikatë për provim të dhënë profesional 
- Certifikatë të shtetësisë së Republikës së Maqedonisë, origjinal ose kopje të vërtetuar në noter 
- Certifikatë të mjekut jo më të vjetër se 6 muaj, origjinal ose kopje të vërtetuar në noter 
- Certifikatë se nuk i është shqiptuar me vendim të plotfuqishëm ndalesë për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës 

 
Për vendin e punës laborant duhet të parashtrohet: 

- Krahas dokumenteve të nevojshme për vendin e punës motër medicinale, kandidatët për vendin e punës laborant duhet të parashtrojnë edhe 
dëshmi (diplomë) për arsim të mesëm të mbaruar të medicinës – laborant  
 

Për vendin e punës psikolog duhet të parashtrohet: 
- Fletëparaqitje me të dhënat për kontakt 
- Diplomë për fakultet të mbaruar filozofik, grupi psikologji, në origjinal ose kopje të vërtetuar në noter  
- Certifikatë të shtetësisë së Republikës së Maqedonisë, origjinal ose kopje të vërtetuar në noter 
- Certifikatë të mjekut jo më të vjetër se 6 muaj, origjinal ose kopje të vërtetuar në noter 
- Certifikatë se nuk i është shqiptuar me vendim të plotfuqishëm ndalesë për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës 

Fletëparaqitja me tërë dokumentacionin e nevojshëm, të parashtrohet deri në arkivin e IPSH Spitali psikiatrik Demir Hisar, çdo ditë pune pse përmes postës 
deri te  IPSH Spitali psikiatrik Demir Hisar rr. Bitollska pn me shenjë “për shpallje publike për punësim”. 

Në fletëparaqitje obligohet të parashtrohet kontakt telefoni. 
Fletëparaqitjet e pakompletuara dhe të dorëzuara pas afatit nuk do të merren parasysh. Shpallja zgjatë 7 (shtatë) ditë duke konsideruar nga dita e publikimit në gazetat 
“Slloboden Peçat” dhe “Koha” si ditë e rrjedhjes së afatit të shpalljes konsiderohet dita e publikimit të fundit.  

Pas përzgjedhjes së realizuar të kandidatëve të paraqitur të cilët i përmbushin kushtet e parapara në shpallje do të realizohet provim kualifikues në pajtim me 
nenin 160 të Ligjit për mbrojtje shëndetësore.  

IPSH SPITALI PSIKIATRIK DEMIR HISAR  

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. 18-528/12 
27.07.2018  
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 
Propozim Planit Detal Urbanistik për Bllok 2, NJU “A“ - Qendër  –  Komuna  e  
Gostivarit, se Kryetari i Komunës  së  Gostivarit  solli  Vendim  për  organizim e:  
 

PREZ NTIMIT PUBLIK  
DHE ANKETËS PUBLIKE 

 
    Rreth Propozim Planit Detal Urbanistik për Bllok 2, NJU “A“ - Qendër  –  
Komuna  e  Gostivarit, për periudhën e planit 2017-2022, sipërfaqja e përfshirjes 
(18.923 ha), që kufizohet në mes rrugëve:  
 

- Nga ana veriore me rrugën  Servisore rr. “Major Çede Filiposki“   dhe 
rrugën Servisore rr. “Ivo Lola Ribar“, 

 
- Nga ana jugore me rrugën  Servisore rr. “Kej Bratstvo“,  
- Nga ana lindore me rrugën  Servisore rr. “Beliçicë“  dhe  
- Nga ana perëndimore me rrugën Servisore bul. “Vll. Gjinoski“.  

  
    Prezantimi publik do të mbahet në hapësirat e Komunës së Gostivarit respektivisht 
në sallën e Këshillit Komunal të Gostivarit më dt. 03.08.2018 (e premte) në ora 
12.00. 
 
   Propozim Plani Detal Urbanistik për Bllok 2, NJU “A“ - Qendër  –  Komuna  e  
Gostivarit,  do të ekspozohet në lokalet e Komunës së Gostivarit  në afat prej 10 ditë 
pune edhe atë  nga 03.08.2018 deri  16.08.2018, 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 fletët anketuese në 
formë të shkruar ose në formë elektronike nëpërmjet sistemit e – urbanizëm. 

Kryetari i Komunës 
Arben Taravari



9AKTUALE
Koha, e hënë, 30 korrik 2018 

Berlin, 29 korrik - Punë dhe jetesë
në Gjermani! Si një ëndërr e bukur
që papritur bëhet realitet vendet e
Ballkanit Perëndimor: Kështu
tingëlloi rregullorja e posaçme e
qeverisë gjermane në nëntor 2015
për punësimin legal të qytetarëve
nga Bosnja, Kosova, Maqedonia,
Mali i Zi, Serbia e Shqipëria. Synimi
ishte të ulej vala e azilkërkuesve. E
vërtet jo pak vetë e përmbushën
këtë ëndërr. Vetëm në nëntë muajt
e parë të vitit të kaluar ambasadat
gjermane në vendet e Ballkanit
Perëndimor dhanë 19.294 viza
pune. Ambasada gjermane në Ti-
ranë arriti për vitin 2017 të japë
2796 viza. Shifra është e lartë, por
duket e pamjaftueshme. Sepse në
dyert e ambasadave presin akoma
më shumë aplikues për një vizë
pune. Për shembull Agjencia Gjer-
mane e Punës dha nga janari deri
në shtator 2017, 22.773 miratime
provizore paraprake për aplikue-
sit nga Kosova, por viza u dhanë
vetëm për 4758 vetë. Miratimi pro-
vizor paraprak është kusht për të
marrë vizën e punës.

NUMRI I KËRKESAVE PËR
VIZAVE ËSHTË SHUMËFISHUAR

DHE VAZHDON TË RRITET
Ministria e Jashtme e Gjerma-

nisë i konfimoi Deutsche Welles
"rritjen e ndjeshme të kërkesave
për vizë nga vendet e Ballkanit
Perëndimor me qëllim punën në
Gjermani. Numri i kërkesave për
vizave është shumëfishuar dhe
vazhdon të rritet”. Një shumëfi-
shim me pasoja: Sepse shumë vetë
ankohen për kohët e gjata të pro-
cedurave për marrjen e vizës së
punës në ambasadat gjermane në
rajon. Sidomos të bie në sy koha e
gjatë e pritjes mes kërkesës për
orar deri në datën e aplikimit për
vizë. Carola Burkert, eksperte për
migrimin tek IAB, Instituti Gjer-

man për Tregun e Punës dhe Studi-
min e Profesionit në Nuremberg,
rendit për Deutsche Wellen ven-
det me më shumë kohë pritjeje:
"Ajo që bie në sy më shumë është
Prishtina, me më shumë se një vit
kohë pritjeje, Sarajeva me më
shumë se një vit, Beogradi 7 muaj,
Tirana 6 muaj, kjo ka qenë gjendja
në shkurt 2018. Por nuk duhet të
llogarisni vetëm këtë kohë, por
edhe kohën e përpunimit të doku-
menteve. Përfytyrojeni, ju keni një
ofertë, punëdhënësi ka nevojë për
ju tani, e ju nuk shkoni dot, sepse
nuk keni vizë, oferta bie, sepse si
punëdhënës unë gjej dikur një
zgjidhje tjetër”.

ME SHPENZIME PERSONALE 
NË KËRKIM TË KONTRATËS 

NË GJERMANI
Pikërisht kjo i ndodhi Bekim

Imerit nga Gostivari. Shoferi i ka-
mionëve kishte një ofertë pune
nga Paderborni. Por për shkak se
viza e punës nuk u dha në kohën e
duhur, punëdhënësi u tërhoq.
"Askush nuk të pret kaq gjatë në
Gjermani", thotë ai. 46 vjeçari mori
vetë rrugën në kërkim të punës.
"Erdha vetë në Gjermani dhe sh-
penzova shumë para për një kohë
të shkurtër”. Bekim Imeri pati fat.
Për shkak se shoferët e kamionëve
kërkohen në Gjermani, ai gjeti një
punë të re tek Eraslan Logistik
GmbH. "Punëdhënësi i ri më tha të
mos humbas asnjë ditë, sa të marr
vizën duhet të nisem menjëherë",
thotë Bekimi. Pas më shumë se 7
orë pritjeje në ambasadën e Shku-
pit, ai i dorëzoi dokumentet. Ta-
nimë është në pritje, gjithmonë
me frikën, se mos e humbet edhe
këtë shans të dytë për punë.

CAKU I MBINGARKESËS
Pse kjo kohëzgjatje? Ministria e

Jashtme Gjermane thekson se

"koha e pritjes për një orar për të
aplikuar për vizë varet nga kërkesa
dhe kapacitetet që janë në dispozi-
cion në sektorin përkatës të vizës.
Edhe koha e përpunimit varet nga
secili rast individualisht”. Ministria
e Jashtme Gjermane i ka përfor-
cuar maksimalisht përfaqësitë në
vendet e Ballkanit Perëndimor,
madje edhe ambientet janë sh-
frytëzuar maksimalisht, thuhet në
shpjegimin e saj.

Duket se ambasadat kanë arri-
tur cakun e mbingarkesës. Carola
Burkert nga Instituti i Tregut të
Punës, IAB e njeh problematikën.
U tha se do të zgjerohen rrugët le-
gale me kushte të caktuara për
njerëzit nga Ballkani Perëndimor,
por nuk u zgjeruan dhe shtuan
strukturat për këtë, kritikon ajo qe-
verinë gjermane. "Situata e pu-
nonjësve në sektorët e vizave është
katastrofale, pra përsa i përket pre-

sionit të kohës, kritikave që bëhen,
fluksit të madh që kanë. Për këtë
fluks ato nuk ishin të përgatitura, si
nga ana e personelit, por edhe e
kapaciteteve”.

FRIKA NGA HUMBJA 
E VENDIT TË PUNËS

Ndërkohë tensioni i aplikuesve
që presin për vizën e punës shtohet
dita-ditës. Vendi i punës në Gjer-
mani pret, por edhe sa? Kleis Hazi-
zi, një djalë i ri nga Tirana që
kërkonte një perspektivë të re gje-
ti një kontratë pune të përhershme
si speditor tek firma Wertbau në
Gjermani. Ai ia ka dalë të fusë
dokumentet e kërkuara. "Por po
kalojnë më shumë se 4 muaj dhe
ambasada nuk më ka kthyer
përgjigje. Puna në Gjermani vazh-
don, dhe jam akoma në Shqipëri",
thotë ai i shqetësuar. Kleisi ka frikë
se mos e humbet punëdhënësin. E

kontaktuar nga Deutsche Welle,
firma Wertbau konfirmon se do ta
merrte atë me dëshirë në punë,
nëse ai e merr vizën. Por ndërkohë
edhe një pengesë tjetër del përpa-
ra. Marrja e miratimit provizor pa-
raprak tanimë nuk bëhet nga
punëdhënësi, por në një procedurë
të brendshme sektori i vizës e merr
atë tek Agjencia e Punës. Nëse mi-
ratimi provizor paraprak, dikur me
një afat gjashtëmujor, skadon, për
Kleisin do të thotë të fillojë proce-
durën nga e para. Carola Burkert e
kritikon këtë ndryshim në proce-
dura. "Kjo kushton edhe njëherë
kohë dhe resurce personeli”.

Bekimi pret. Kleisi pret.
Punëdhënësit në Gjermani presin.
Të gjithë në pritje që një ditë, diku-
sh në sektorin e vizës të nxjerrë do-
sjen nga stiva e gjatë e aplikimeve.
Por se kur do të ndodhë kjo, këtë
nuk e di askush. (DW)

Saga e gjatë për një vizë pune
në ambasadën gjermane
Nga Shqipëria e
Kosova dhe
Maqedonia me punë
në Gjermani? Vërtet
kjo është e mundur,
por aplikuesi duhet të
mos ngutet. Historia e
vizës mund të zgjasë
deri sa të dalin thinjat.
Kjo megjithëse
ambasadat kanë
shtuar personelin

Situata e punonjësve në
sektorët e vizave është
katastrofale, pra përsa i
përket presionit të kohës,
kritikave që bëhen, fluksit të
madh që kanë. Për këtë fluks
ato nuk ishin të përgatitura,
si nga ana e personelit, por
edhe e kapaciteteve

CAROLA BURKET 

Beograd: Një vit pritjeje për vizën gjermane 
Pas ndryshimit të rregullave në
vitin 2016, që u lehtësoi qytetarëve
nga vendet e Ballkanit Perëndimor
punësimin në Gjermani, ata që
kanë ofertë apo kontratë për pune
në Gjermani, mund të aplikojnë
për vizë. Ky ndryshim çoi në rritje
të shpejtë të numrit të kërkesave
në ambasadat e Gjermanisë dhe
koha e pritjes për viza u zgjat. Për
të përshpejtuar procedurat në
fund të nëntorit të vitit të kaluar,
Ambasada Gjermane në Beograd
e thjeshtoi procedurën duke hequr
detyrimin e punëdhënësve për të
kërkuar leje punësimi nga
Agjencia për Punësim në
Gjermani. Tani kjo pjesë e
procedurës që përfshin autoritetet
gjermane dhe agjencitë gjermane
të punësimit, kryhet nga vetë
ambasada. Megjithatë me këtë
ndryshim problemi nuk u zgjidh,
sepse për të dorëzuar kërkesën për

vizë, kandidatët presin me muaj të
tërë dhe siç thonë ata dhe koha e
pritjes nuk është shkurtuar, por
zgjatur. "Deri në muajin qershor
koha e pritjes ishte katër deri në
pesë muaj dhe që nga qershori
pritja është zgjatur deri në shtatë
muaj", thotë për DW Dejan M. nga
Beogradi. Ai mori në muajin
shkurt një kontratë pune në
sektorin e IT-s në Berlin  dhe
menjëherë aplikoi për vizë, por

ende nuk ka marrë një datë për të
dorzuar aplikimin. Në faqen e
internetit të Ambasadës së
Republikës Federale të Gjermanisë
shkruhet se në varësi nga
kategoria e punës për të dorëzuar
kërkesën duhet të presësh pesë
deri në dhjetë muaj. Më pas duhen
deri në nëntë apo dhjetë javë
pritjeje për përgjigje dhe siç thonë
ata, "shpesh herë koha e pritjes
është edhe më gjatë". 
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A
dem Demaçi, Baca Adem u
nda nga jeta. Ndarja e tij
nga jeta pikëlloi gjithë sh-
qiptarët kudoqofshin ata.

Adem Demaçi ishte dhe mbetet Baca
Adem, i gjithëkohshëm në historinë
e popullit shqiptar: i gjithëkohshëm
me Emrin e tij, me Veprën e tij, me
Lavdinë e tij. Në jetën dhe në histo-
rinë e popullit shqiptar ai ishte i
veçantë me çdogjë e me të gjitha. Ai
e jetonte Idealin e tij; ai e jetonte
Fjalën e tij; ai e jetonte gjithë Veprën
e tij. Ideali i tij, Fjala e tij ishte, është
dhe do të jetë përgjithmonë njëkohë-
sisht Ideal i Kombit shqiptar, Fjalë
për Kombin shqiptar.

Herët, në rini ai u bë Mësuesi hi-
storik, politik, kulturor, kombëtar e
moral i rinisë shqiptare në Kosovë. Ai
u bë Mësuesi i qëndrimit të drejtë, të
papërkulshëm, të dinjitetshëm, që
nuk e përkulnin levërditë, premtimet,
kercënimet, burgjet. Ai u bë pa-
rathënësi i lirisë dhe i pavarësisë së
Kosovës. Ai u bë parathënësi i bashki-
mit kombëtar shqiptar. Idealin e
madh të lirisë dhe pavarësisë së Ko-
sovës ai e jetoi me 28 vjet burgje dhe
me shumë përndjekje e krajata para
dhe pas burgjeve.

Dhe këto 28 vjet burgje dhe këto
përndjekje e krajata u bënë dëshmi
sipërore që të gjithëve - ba-
shkëkombësve dhe të huajve u de-
shmonin se Adem Demaçi po ia dhu-
ronte rininë, pjekurinë, dhuntinë
krijuese kësaj lirie dhe pavarësie të
Kosovës. Me këtë sakrificë madhësh-
tore historike ai e dëshmoi burrërinë,
vendosmërinë, parimësinë politike e
morale edhe kur doli prej burgjeve.
Sot kur Baca Adem u nda prej nesh
vetëm me trupin e tij e do rendi të
vetëpyetemi: çka bëmë ne për te.

Sot kur u nda vetëm me trup prej
nesh e do rendi te vetëpyetemi se çka
bënë për të ata që e sundojnë poli-
tikisht e shtetërisht Kosovën sot.
Përgjigjet janë dëshpëruese!

Ata që edhe në ditët e luftës çli-
rimtare e vallëzonin vallen e paqes
turpëruese nën dhunën dhe terrorin
e regjimit serb i dhuruan Bacës Adem
mohime, denoncime, përjashtime,
fyerje! Ata të tjerët që pas luftës e
bënë dhe po e bëjnë demokracinë e
Kosovës - demokraci rurale e private
e privuan Bacën Adem prej çdo
mundësie që të bëhej çka para të
gjithëve i takonte të bëhej: që të
bëhej i pari i Madh i Kosovës. Nuk i
lejuan të bëhej kryetar i Kosovës; nuk
i lejuan të bëhej as kryetar i Kuvendit
të Kosovës; nuk i lejuan të bëhej as
kryeministër i Kosovës; nuk i lejuan të

bëhej as ministër i Kosovës! Prej ish të
burgosurve politikë u propozua që të
bëhej deputet i Kosovës, por nuk e
lejuan kandidimin e tij as për deputet
të Kuvendit të Kosovës ata që edhe
për kandidime vendosnin! Popuj të
tjerë, me tradita politike, shtetërore e
morale, i zgjedhin senatorë apo de-
putetë të përjetshëm figurat politike
me merita të veçanta në historinë po-
litike, kulturore e qytetëruese të tyre.

Politikanët dhe shtetarët e Repu-
blikës Jugafrikane e bënë Nelson
Mandelen figurë politike e morale
botërore, sepse ashtu e meritonte
Mandela dhe sepse ashtu e donin in-
teresat politike e shtetërore të asaj
Republike. Por pushtetarët e sotëm të
Kosovës nuk i lejuan Adem Demaçit
të bëhet as deputet katërvjeçar i Ku-
vendit të Kosovës!

Pse? Pse e cenuan kështu Adem
Demaçin dhe pse e cenuan kështu
Republikën e Kosovës. Ata që nuk ia
lejuan Adem Demaçit as tre minuta
fjalë në Parlamentin e Kosovës, ata
që e privuan prej të drejtës së tij sipë-
rore që të bëhej çka i takonte të bëhej
në Kosovë, u frikësuan prej tij: prej
etikës së tij politike e shtetërore, prej
burrërisë së tij, prej nderit të tij, prej
vendosmërisë së tij, prej parimësisë
së tij, prej humanizmit të tij, dhe u
frikësuan sepse ai, Baca Adem, nuk

do t’i lejonte të bëjnë çka bënë e çka
po bëjnë: ai nuk do t’i lejonte të zhva-
tin Kosovën, ai nuk do t’i lejonte te
plaçkisin pasuritë e përbashkëta të
Kosovës, ai nuk do t’i lejonte të bëhen
milionerë duke përdorur e shpërdo-
rur siç po i shpërdorin postet politike
e shtetërore të Kosovës shtetërisht të
privatizuar prej tyre. Dhe, ai nuk do t’i
lejonte t’i sjellin Kosovës aq tragjiko-
medi politike, ekonomike, diploma-
tike, kombëtare e ndërkombetare qe
po ia sjellin asaj sot!

Por, o çfarë ironie! Ata që nuk e
lejuan të bëhet as kryetar i Kosovës,
as kryetar i Parlamentit të Kosovës, as
kryeministër i Kosovës, as ministër i
Kosovës, madje as deputet i Kosovës,
ata dje mbajtën akademi për të në
sallën gati përgjysmë të zbrazët të
Parlamentit të Kosovës dhe ata
mbajtën fjalime në atë akademi për
të. Ata shpallen tri ditë zie për të. Sot
ata mbajtën edhe një akademi për
të që e quajtën ceremoni dhe e
mbajtën në sheshin para Teatrit
Kombëtar të Kosovës, ku u rreshtuan
njëri pas tjetrit në radhë të parë për ta
përdorur lavdinë e Bacës Adem për
interesat e tyre pushtetore.

Prehu i qetë në dheun e Kosovës,
Bacë i dashur. I privilegjove për të të
nderuar kështu të ndarë nga jeta ata
që këtë privilegj në asnjë mënyrë dhe

me asgjë nuk e merituan! Vepra jote
mendore e morale, veprimtaria jote
politike kombëtare, lavdia jote histo-
rike, burrëria jote, ecja jote gjith-
monë e dinjitetshme do të edukojnë
gjithmonë rininë tonë dhe do ta lëvi-
zin përparueshëm historinë shqipta-
re.

Ti ishe më shumë se kryetar i Ko-
sovës, ti ishe më shumë se kryetar i
Parlamentit të Kosovës, ti ishe më
shumë se kryeministër i Kosovës, ti
ishe më shumë se ministër i Kosovës,
ti ishe më shumë se deputet i Ko-
sovës. E si të mos ishe! Ti na dhurove
si trashëgim mospajtimin me push-
timin, me çdo lloj pushtimi, me çdo
lloj pushtimi e nënshtrimi në të cilin
ishte dikur Kosova, por ti na dhurove
si trashëgim edhe mospajtimin me të
gjitha të këqijat që cenojnë intere-
sat e përgjithshme shoqërore: mo-
spajtimin me korrupsionin, mospaj-
timin me nepotizmin, mospajtimin
me zhvatjen e pasurive të përbashkë-
ta të Kosovës, mospajtimin me gënje-
shtrat, mashtrimet dhe arrivizmet që
e kanë mbuluar sot Kosovën.

Ti ishe dhe mbetesh ndjenja,
ndërgjegjja dhe mendja historike në
çastet më të vështira te popullit sh-
qiptar. Mandati yt është mandat i
përjetshëm në historinë e gjithë po-
pullit shqiptar.

Politikanët dhe
shtetarët e
Republikës
Jugafrikane e
bënë Nelson
Mandelen figurë
politike e morale
botërore, sepse
ashtu e
meritonte
Mandela dhe
sepse ashtu e
donin interesat
politike e
shtetërore të
asaj Republike.
Por pushtetarët e
sotëm të Kosovës
nuk i lejuan
Adem Demaçit
të bëhet as
deputet
katërvjeçar i
Kuvendit të
Kosovës!

KOHA PËR KARIKATURËN E DITËS

Mandati i tij, 
mandat i gjithëkohshëm Nga 

Rexhep QOSJA



Nga Agim VINCA 

U nda nga jeta Adem Demaçi.
Vdiq njeriu që qysh për së gjalli fi-
toi pavdekësinë. “Vdekje, kosën pa-
loje”, do të thoshte poeti. S’ke ç’i
bën një lisi si Demaçi!

Ai bëri për Kosovën dhe kom-
bin shqiptar atë që s’e ka bërë asku-
sh tjetër: rezistencën shembullore
dhe sakrificën sublime!

Ai ishte frymëzuesi më i madh
në luftën tonë të gjatë e të vështirë
për liri, që ende s’ka marrë fund.
Ai ishte idoli i ditëve tona djalo-
share, njeriu që na mësoi si duhet
atdheu dhe si luftohet për lirinë e
mbrothësinë e tij. Brezi im është
rritur me emrin e Adem Demaçit,
të cilin e kemi mbajtur në zemër
dhe ia kemi pëshpëritur njëri-tje-
trit edhe atëherë kur s’kemi guxuar
ta shqiptojmë publikisht.

Adem Demaçi! Ai është një
dhe s’ka të dytë! Njëzet vjeç shkroi
romanin emblematik “Gjarpijt e
gjakut”, që u botua në vitin 1958,
duke dhënë mesazhin e madh: “Jo

atyne që janë trima me ngreh gish-
tin e krimit, por atyne që janë tri-
ma me shtri dorën e pajtimit”.
Duhet t’i shtrijmë dorën njëri-tje-
trit për ta mundur armikun.

E burgosën, “në emër të popul-
lit” (“Në emër të cilit popull?”, u tha
inspektorëve të UDB-së kur e ar-
restuan në zyrën e “Rilindjes”, ku
punonte si gazetar dhe e dënuan
për “agjitacion e propagandë”. Ki-
shte kërkuar në ndeja me kolegët e
vet që të organizoheshin në
mbrojtje të popullit të cilit i tako-
nin, sepse kjo ishte detyrë e tyre si
intelektualë. Herët, shumë herët,
kish guxuar atë që të tjerët nuk
guxonin as ta ëndërronin: Luftën
për liri kombëtare e dinjitet njerë-
zor.

Ai, Adem Demaçi, që me kali-
min e kohës do të marrë nofkën
“Baca Adem”. Pas daljes nga bur-
gu i parë, ra përsëri në burg, në vi-
tet ‘60, tani për shkak se kishte for-
muar organizatën e tij të fshehtë
politike “Lëvizja Revolucionare për
Bashkimin e Shqiptarëve” (LRB-

SH), të shtrirë në tërë Kosovën, pro-
gramin e së cilës e pat shkruar vetë,
me dorën e tij, duke kërkuar çliri-
min e Kosovës e të viseve të tjera
shqiptare në ish-Jugosllavi dhe ba-
shkimin e tyre me “Nanën Shqi-
pni”.

Ç’herezi! Nuk u pendua kurrë,
nuk u ligështua kurrë, edhe në
pranga e brenda mureve të qelisë
ai ishte i lirë. E sakrifikoi talentin e
shkrimtarit të dorës së parë për hir
të kauzës kombëtare. Pa asnjë di-
lemë e mëdyshje. Pa u ankuar
kurrë për vete.

Populli ishte ylli i tij polar. Dhe
mbarë njerëzimi, sepse ai ishte
atdhetar i madh, por edhe huma-
nist i madh.  Kur doli nga burgu i
tretë, pas njëzet e tetë vjetësh, në
prill të vitit 1990, deklaroi: “Dola
nga burgu i vogël dhe hyra në bur-
gun e madh prej dy milionë njerë-
zish”. Kosova vuante si gjithnjë,
madje edhe më keq se më parë,
nën thundrën e një regjimi krimi-
nal. Atdhetar, veprimtar, lider sh-
pirtëror e politik, publicist dhe shk-

rimtar, mësues dhe luftëtar, vizio-
nar edhe kur dukej utopik, Adem
Demaçi është një institucion më
vete. Hazërxhevap dhe me talent
të lindur oratorik, ai shkëlqeu në
intervista dhe duele televizive jo
vetëm në Prishtinë, por edhe në
Beograd, Zagreb, Lubjanë e gjetkë,
brenda dhe jashtë.

Kurrë s’i shkruante fjalimet, fli-
ste pa tekst dhe nuk ngecte
pothuajse kurrë. Mendje brilante,
që fliste rrjedhshëm dhe troç (ash-
tu siç edhe shkruante) edhe para
Zotit edhe para djallit. Kudo. Dhe

në çdo kohë. I vogël me trup, por i
madh me zemër e shpirt. Ishte i
tëri guxim e vendosmëri, por edhe
dije e dashuri. “Dashuri, energji,
krijimtari”. Kjo ishte formula e tij.
Nuk e njihte rrezikun, nuk i tutej
vdekjes. Ai, Adem Demaçi, Biri i
madh i një kombi të lashtë, por me
fat tragjik, që rrallë e lindin
shekujt. Baca na la! Iku në amshim.
Shkoi te ai Ademi tjetër dhe shokët
e tij, dalzotësit e Kosovës. Nuk
kemi ditur ta nderojmë sa e meri-
tonte gjatë jetës. Do të dimë vallë
ta bëjmë këtë pas vdekjes?

Vdekja e të pavdekshmit

N
ë fillim ky problem
vetëm të zemëronte, në
krahasim me problemet
e tjera që preokupojnë

botën, me thënë të drejtën një pro-
blem shumë i vogël. Mesut Özil,
lojtari i ekipit kombëtar gjerman
me rrënjë turke viziton presidentin
Erdogan, pozon krah tij, fotoja
përhapet në internet. Fillon një de-
bat që mund të zhvillohej me
shumë interes. Çfarë roli shoqëror
luan një futbollist, që përfaqëson
vendin në kampionate të rëndësi-
shme. Sa besnikëri mund të
kërkojë ky vend? Ku janë kufijtë
mes rolit dhe privatësisë. Dhe si-
domos: Pse lejohen të pozojnë po-
litikanët në krah të despotëve, por
lojtarët e ekipit kombëtar jo?

Pyetje me interes, para kampiona-
tit të diskutuara në një nivel që i ki-
shte momentet e tij kulmore. Por
ndodhi që ekipi gjerman dështoi
keqazi në kampionat, si kurrë në
një kampionat më parë, dhe Gjer-
mania nxori në dritë gjendjen e saj
të vërtetë.

Papritur Mesut Özil, lojtari i
përmendur deklarohet si fajtori
për dështimin në sport dhe me
këtë lihet vetëm. Diskutimi humbi
çdo masë, racizmi i pastër mundi
rëndësinë e diskursit. Ndërkohë që
hapësira për kritikën me fakte për
afrinë e Özilit me Erdoganin u
zvogëlua gjithnjë e më shumë. Pa-
pritur pretendimi për mungesën e
luajalitetit të njerëzve me „sfond
migracioni" sundoi pjesë të mëdha
të debatit publik.

Gjermania është në rrugën e
humbjes së aftësisë si një shoqëri
të kërkojë argumentin më të mirë
dhe të grindet për këtë. Me sa
duket po humbasim edhe normat
e mirësjelljes, që krijojnë kuadrin
mbrojtës për debate të guximsh-

me politike, për një shkëmbim të
qartë dhe të drejtë të argumente-
ve. Jo vetëm në mediat sociale, por
edhe nga radhët e qeverisë stili-
zohen vlerësimet e ndryshme si çë-

shtje besimi, pushteti ngrihet në
parim, kundërargumenti nuk kup-
tohet si ofertë, por si sulm. Tingël-
lon banale, por diskutimi në thelb
jeton prej asaj që ta dëgjosh tje-

trin. Që shoqëritë të zhvillohen më
tej, duhet të ruhen hapësirat, ku
pikëpjekja të bëhet me empati, e
nxitur nga dëshira, për ta kuptuar
tjetrin përballë teje, për të veri-
fikuar qëndrimin tënd. Që një de-
bat të jetë i frytshëm, duhet që në
fillim të tij të ketë një ujdi - se çfarë
vlen janë argumentet dhe jo
mundësia rikonfirmim të bindjeve
të thella.

Mënyra se si u zhvillua konflik-
ti për Özilin, tregon se sa e polari-
zuar është Gjermania dhe sa i
madh rreziku, që edhe këtu, si në
vende të tjera, në fund të domi-
nojë dëshira për ardhjen e një “fyh-
reri” - udhëheqësi të ri, që t‘i vendo-
së gjërat në vend, e t'ua mbyllë
gojën, të gjithë atyre që kanë një
qëndrim tjetër. Shumë postime në
mediat sociale e vërtetojnë këtë
kthesë në frymën e kohës. Këtë
mund ta ndryshojë në fund vetëm
çdonjëri prej nesh - përmes sjel-
ljes së tij dhe reflektimit të vazh-
dueshëm kritik të qëndrimit në di-
skutime. (DW)

Gjermania në prag 
të krizës psikike Nga 

Ines POHL

Tek dorëheqja e Mesut
Özilit duket gjendja e
rrezikshme, ku
ndodhet Gjermania. 
Ky vend është në
rrugën e humbjes së
aftësisë 
për shkëmbimin e
hapur të argumenteve

“Dashuri, energji, krijimtari”. Kjo ishte formula e tij. Nuk e njihte rrezikun, nuk i tutej
vdekjes. Ai, Adem Demaçi, Biri i madh i një kombi të lashtë, por me fat tragjik, që rrallë e
lindin shekujt. Baca na la! Iku në amshim. Shkoi te ai Ademi tjetër dhe shokët e tij,
dalzotësit e Kosovës. Nuk kemi ditur ta nderojmë sa e meritonte gjatë jetës. Do të dimë
vallë ta bëjmë këtë pas vdekjes?

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

Rubrika "Forum" është krijuar si hapësirë  për të botuar letrat, opinionet, reflektimet dhe reagimet e lexuesve dhe qytetarëve. 

Redaksia mban të drejtën për të redaktuar e shkurtuar, si dhe mos botuar ato shkrime që nuk i përmbahen etikës.
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JAM SHUMË I LUMTUR NË MUNIH
Futbollisti i Bajern Munihut, James Rodriguez, ka treguar përkushtimin e tij
për klubin bavarez duke thënë se mund ta imagjinojë veten për shumë vite
me radhë me fanellën e ekipit kampion të Gjermanisë. “Viti im i parë ishte
pozitiv dhe dua të fitojë trofe të tjerë sivjet ku synimi kryesor pa dyshim që
është ‘Champions League’. Jam shumë i lumtur në Munih, mendoj vetëm për
Bajernin dhe kam besim se do të qëndrojë gjatë në këtë ekip, duke
shpërblyer besimin që drejtuesit kanë pasur te unë. Kjo është dë-
shira ime, të qëndrojë edhe për disa vite te Bajerni”, deklaroi
Rodriguez. Numri 11 shënoi shtatë gola dhe dha 11 asistime
në kampionatin e kaluar ku u shpall kampion i Bundesligës.

SportK
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Në Vlorë
rikthehet pista 
e “Cuculit”
Shkup, 29 korrik – Skuadra e Fla-
murtarit projekton katër afrime.
Të kushtëzuar prej mungesave
të alternativave në Shqipëri, ta-
shmë vështrimin e kanë hedhur
në tregun e huaj në mesin e tyre
gjendet edhe Maqedonia, njof-
ton “panorama-sport”, transme-
ton gazeta KOHA. Sipas kësaj
gazete, në Vlorë rikthehet pista
e “Cuculit”. Vlonjatët e donin
mbrojtësin që sezonin e shkuar,
kur në krye të bankinës ishte
Shpëtim Duro. Ky i fundit
këmbënguli për këtë lojtar, por
në atë kohë nuk u la i lirë nga
Shkëndija e Tetovës. Por, shpre-
sat janë shtuar këtë vit, duke
qenë se tetovarët nuk ia kanë ri-
novuar kontratën. Ilir Daja
mirëpret Cuculin, megjithatë
ende nuk mund të thuhet se
gjërat janë në rrugën e duhur
për këtë “operacion”. Lojtari nga
Kërçova e njeh kampionatin sh-
qiptar për shkak se në 2014-
2015 ishte pjesë e Partizanit.
Mbetet për t’u parë tani se çfarë
do të ndodhë dhe nëse do të
bëhet realitet këtë vit ardhja në
Vlorë e Cuculit. Në anën tjetër,
futbollisti tjetër nga kampionati
ynë për të cilin interesim ka sh-
prehur skuadra e Flamurtarit,
është mbrojtësi Darko Glishiç.
Thuhet se drejtuesit e klubit
kanë nisur bisedimet që një
muaj. Negociatat vijojnë,
megjithatë në vazhdim priten
zhvillime. Sakaq, në lojë për të
është edhe Partizani.

Shkup, 29 korrik - Ekspedita e
Shkëndijës të dielën ka arritur në
Moldavi, ndërsa të martën në sta-
diumin “Sheriff Main Arena” do të
zhvillojë ndeshjen kthyese kundër
Sheriff Tiraspolit, e vlefshme për
kualifikim në raundin e treë të
Ligës së kampionëve. Cekim, nde-
shja e parë e cila u zhvillua në
Shkup, përfundoi me fitore te ku-
qezinjve me rezultatin minimal 1-
0. Ndryshe, sot (e hënë) kuqezinjtë

në orën 20:00 sipas kohës lokale
(ora 19:00 në Maqedoni) do të zh-
villojnë seancën stërvitore në sta-
diumin “Sheriff Main Arena”, aty
ku do të luhet takimi i së martës.

Derisa, në Moldavi djemtë e traj-
nerit Qatip Osmani me një kon-
centrik maksimal e presin nde-
shjen kthyese, ndërsa gjatë ditëve
te fundit skuadra ka punuar me in-

tensitet maksimal për të pritur sa
më të përgatitur sfidën e kthimit.
Ndërkohë, risia është që me eki-
pin ka udhëtuar edhe përforcimi i
fundit, Valmir Nafiu, i cili ka marrë
dritë jeshile për të konkurruar për
një vend në formacionin e Osma-
nit për ndeshjen kthyese. Gjitha-
shtu nga klubi njoftuan se me eki-
pin ka filluar të punojë edhe Bojku,
i cili është riaftësuar nga lëndimi,
mirëpo i njëjti nuk ka udhëtuar me
ekipin në Moldavi, derisa në Mol-
davi nuk ka udhëtuar edhe Gledi
Mici, i cili të drejtë lojë do të kes
pas sfidës me Sheriffin dhe i lën-
duari Marjan Radeski. Nga klubi
gjithashtu njoftuan se gjithë fut-
bollistët tjerë janë në shërbim të
stafit teknik dhe duken të gatshëm
për të dhënë më të mirën në drej-
tim të synimit për të eliminuar
kundërshtarin nga Moldavia.
Cekim, në rast se arrin të eliminon
skuadrën e Sheriff Tiraspolit,
Shkëndija në raundin e tretë do të
përballet me skuadrën e Sallzbur-
gut 

Megjithëse Hoze Murinjo është
shprehur se ndeshja nuk kishte
një rëndësi të madhe, një fitore 4-
1 e Liverpulit ndaj rivalëve të
përhershëm Mançester Junajted
është mënyra më e mirë për të
thënë se jam gati për luftën për ti-
tull. “Të Kuqtë” e Jurgen Klopp
kanë turpëruar “Djajtë” në Shte-
tet e Bashkuara përpara 101,254 të
pranishëmve, audiencë rekord në
stadiumin e dytë më të madh në
botë. Por, goli më i bukur i nde-
shjes ka qenë padyshim ai i blerjes
së re të Liverpulit, Xherdan Shaqi-

ri. Zvicerani me origjinë kosovare
ka shënuar një gol ëndrrash me
roveshatë nga brenda zonës. Disa
shokë të ekipit kishin vënë duart
në kokë pasi u dukej e pabesue-
shme, edhe Klopp është befasuar
nga mënyra se sa shpejt është am-
bientuar kosovari: “Nuk është nor-
male që pas katër ditësh në klub të
adaptohesh kaq mirë”, citohet të
ketë thënë Klopp. “Sigurisht që ne
jemi munduar ta ndihmojmë në
pozicionin e tij në fushë, prandaj
nuk e pati shumë të vështirë. I
kemi dhënë liri që të luajë ashtu

siç ai dëshiron, në mënyrë natyra-
le. Na ka dhënë më shumë dina-
mikë me shpërthimet e tij në
sulm. Këtë bëri edhe në rastin e
golit të Sturridge. Për të qenë i sin-
qertë, ishte edhe me mirë nga sa e
prisja”, shtoi më tej Klopp. Ai thek-
soi më tej se Shaqiri e ka pritur me
shumë entuziazëm transferimin
te Liverpuli. “Kur erdhi te ne, ishte
shumë i entuziazmuar, sepse për
të është momenti më i mirë në
karrierë, pas eksperiencave të fi-
tuara te Bajerni, Stok Siti dhe Inte-
ri”, përfundoi trajneri i Liverpulit. 

Akil Gjakova ka quar në piedestal
xhudon kosovare në “Grand Prix” e
mbajtur të shtunën në Zagreb. Në
kategorinë 73 kilogramë Gjakova
u tregua superior duke rrëmbyer
medaljen e artë, transmeton ga-
zeta KOHA. Ai në finale e mposhti
xhudistin italian, Fabio Basile. Kuj-
tojmë se në gjysmëfinale ai kishte
gjunjëzuar nënkampionin olim-
pik, Rustam Orujov nga Azer-
bajxhani. Ndryshe, ky është një
sukses historik për xhudon e Ko-

sovës, pasi Akili është bërë xhudi-
sti i parë mashkull që arrin me-
daljen e artë në një “Grand Prix”.
Përmes një postimi në “Facebook”
ai ka thënë se kjo është një ditë e
shkëlqyeshme, ndërsa ka falënde-
ruar edhe trajnerin e tij, Driton
Kukën. “Medalja e parë e artë në
‘Grand Prix’, pikët e para drejt Lojë-
rave Olimpike dhe fitore kundër
medalistëve olimpikë e botërorë.
Ditë e shkëlqyeshme. Faleminderit
trajnerit më të mirë, Driton Kuka”,

ka shkruar Gjakova. Cekim, “Grand
Prix”i që po mbahet në Zagreb
është seri e ndeshjeve për të sigu-

ruar normën olimpike, ndërsa për
Akilin këto ishin pikët e parë drejt
Lojërave Olimpike. 

GOL ËNDRRASH PËR SHAQIRIN NË DEBUTIMIN E TIJ TE LIVERPULIT

KLOPP: Nuk është normal, momenti më i mirë në karrierë
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

XHAKOVA FLET PASI FITOI MEDALJEN E ARIT NË ZAGREB

Ditë e shkëlqyeshme

KUQEZINJTË ARRITËN NË MOLDAVI

Nafiu në kombinim ndaj Sheriffit
Komisioni për Gara
pranë UEFA-së ka
regjistruar Valmir
Nafiun si lojtar të ri të
Shkëndijës dhe
sulmuesi tashmë ka të
drejtë loje që në
takimin e radhës me
Sheriff Tiraspolin të
martën në Moldavi
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115 mln euro 
plus një lojtar për
Milinkoviç-Saviç
Simone Inzagi, trajneri i Lacios, ka shprehur
dëshirën që Sergej Milinkoviç-Saviç të mos
largohet. Një largim i mundshëm i serbit, në
fakt, do ta dobësonte ndjeshëm ekipin
bardhekaltër. Presidenti Lotito vazhdon të re-
zistojë, por klubet e interesuar nuk kanë
ndërmend të tërhiqen. Nëse Juventusi dhe
Real Madridi, të paktën për momentin, janë
tërhequr, është Çellsi që është vënë në lëvizje
për mesfushorin. Sarri i ka kërkuar blerjen e
tij Abramoviçit, i cili është gati të bëjë një
çmenduri për të kënaqur. Sipas “Repubblica”,
londinezët i kanë bërë një ofertë prej 115 mi-
lionë euro plus kartonin e Çarls Musonda,
fantazist belg i datëlindjes 1996. Tani, topi i
kalon Lotitos.

Vitsel dëshiron të
kthehet në Evropë
Shkoi te Tianjin Quanjian në janar 2017 dhe
pas një sezoni e gjysmë në SuperLigën e Kinës
duket se për Aksel Vitsel ka ardhur momenti
të rikthehet në Evropë. Për një kohë të gjatë,
përpara transferimit në Kinë, ka qenë i ëndër-
ruar nga Juventusi dhe Milani, por tani, ish-
futbollisti i Zenitit, kërkohet nga Paris Sen-
Zhermeni dhe Borussia Dortmundi. Lajmin e
ka bërë të ditur “Sky Sports News Uk”. Kosto e
kartonit të futbollist belg, që ishte titullar te
kombëtarja që arriti në vendin e tretë në
Kupën e Botës 2018, është rreth 20 milionë
euro.

Silva një hap larg
Gallatasarajit
Sipas asaj që ka shkruar revista sportive turke
“Fanatik”, në sezonin e ardhshëm, Andre Silva,
qendërsulmuesi 23 vjeç nga Portugalia, që Mi-
lani mori një vit më parë nga Porto, do të luajë
me Gallatasarajin. Thuhet se është arritur
marrëveshja mes dy klubeve dhe futbollisti që
pëlqehej edhe nga Valencia dhe Vullverhemp-
toni do të transferohet në Stamboll, në
formën e huazimit, për të pasur më shumë mi-
nuta, të cilat mund t’i mungojnë në sezonin e
ardhshëm te ekipi i Gattuso. Problemi i vetëm
që pengon zyrtarizimin ka të bën me faktin se
Gallatasaraj ende nuk e ka gjetur marrëve-
shjen me Jorge Mendes, menaxherin e lojtarit.
Silva merr katër milionë euro në sezon te Mila-
ni, ndërsa turqit nuk ofrojnë më shumë se tre.

Çellsi me ofertë 
për Ramsej
Çellsi është gati të bëjë një ofertë të ditëve të
fundit për Aaron Ramsej. Mesfushori i Arsena-
lit është në vitin e fundit të kontratës në “Emi-
rates”, dhe deri tani nuk ka pasur një marrëve-
shje për një rinovim. Trajneri Unai Emeri ka
akoma besim se 27-vjeçari do të qëndrojë në
klub por do që situata të zgjidhet përpara filli-
mit të sezonit kur të mbyllet merkato. Nëse jo,
Ramsej do të hynte në sezonin e ri si një lojtar
që mund të largohet me parametra zero. Çellsi
është duke e parë nga larg këtë situatë dhe
është duke u përgatitur për një lëvizje. Çmimi
është 35 milionë euro për Ramsejn.

LAJME
SHKURT

Me blerjet e Kristiano Ronaldo, Emre
Xhan, Kanselo dhe Perin, Juventusi ka ek-
lipsuar largimin e Buffonit, pas 17 vitesh.
Ardhja e “CR7” për 100 milionë euro tre-
gon pikërisht fiksimin e familjes Anjeli
për të fituar “Champions League”, pas sh-
tatë titujsh radhazi në Serie A. Gjithash-
tu, Liverpuli ka qenë protagonist në
merkato me 79 milionë euro të shpen-
zuara në janarin e kaluar dhe 194 milionë
gjatë kësaj vere, për një total prej 272 mi-
lionë eurosh. Alisson, Van Dijk, Fabinjo,
Naby Keita dhe Shaqiri janë emrat që “e
detyrojnë” trajnerin Klopp të synojë ti-
tullin kampion në Angli, që mungon që
nga sezoni 1989-90. “Kërkoj ndjesë për
deklarata e mia, dy vjet më parë, kur nuk
mendova se një futbollist kushtonte 100
milionë euro, në rastin e blerjes së Pogba

nga Mançester Junajtedi. Kam ndryshuar
mendim, për të fituar duhen para” – dek-
laroi gjermani. Nga ana tjetër, Mançester
Junajtedi ka marrë vetëm tre përforcime
Fred, Diogo Dalot dh Grant, por merkato
për të mbetet e hapur. “Për momentin
jemi në gjendje të luftojmë për titullin
në Premie Ligw, por na duhet ende diku-
sh tjetër për të fituar në ‘Champions’,” –
tha Murinjo. Merkato në Premier Ligw
mbyllet më 9 gusht, teksa Mançester Siti
ka marrë Mahrezin, Çellsi ka marrë Sarrin

dhe Zhorginjon, Arsenali ka marrë Sokra-
tisin, Lenon dhe Lihtshtainerin, ndërsa
për Totenhemin ishte një arritje konfirmi-
mi i Pokettinos, Eriksenit, Kinit dhe Allit.
Mes ekipeve që mund të fitojnë “Cham-
pions League” është edhe Paris Sen Zher-
men, që për të respektuar “fair play fi-
nanciar” ka marrë vetëm portierin
Buffonin, por Njmarin, Mbappen dhe Ka-
vanin janë më shumë se një garanci.
Bajern Munihu me trajnerin e ri Kovaç, ka
marrë Goretzkan dhe Alfonso Dejvis.

Junajtedi 
ofron 25 mln
euro për Minan
Mançester Junajtedi ka pasur një
kontakt me Barcelonën në lidhje me
blerjen e mbrojtësit të kombëtares
së Kolumbisë, Jerri Mina, sipas asaj
që bën të ditur gazetari Tancredi Pal-
meri. Palmeri, i cili punon për “BeIN
Sports”, gjatë një statusi në “Twitter”,
që tifozët e Mançesterit do të kenë
kënaqësi ta shohin. “Don Balon” ka
shkruar se Barcelona ka kërkuar 25
milionë euro për futbollistin që la një
përshtypje shumë të mirë në “Rusi
2018”, ku shënoi tre gola dhe e ndih-
moi skuadrën e tij të futet mes 16 më
të mirave. Gjithsesi, paraqitjet e tij
me Barcelonën në sezonin e kaluar
nuk ishte në lartësinë e duhur dhe
tifozët katalanas asnjëherë nuk panë
aftësitë e mbrojtësit të ardhur nga
Palmerias, që nuk ka një vend në for-
macionin e Ernesto Valverdes. Në të
njëjtën kohë, Mançester Junajtedi
dhe trajneri Hoze MurinjoJ kanë një
nevojë të domosdoshme për një
qendërmbrojtës.

Borussia Dortmundi është përgatitur
të shesë Kristian Pulisiç, këtë verë, për 70
milionë euro. Skuadra gjermane ka ven-
dosur të marrë “kesh” paratë për 19-vjeça-
rin e kërkuar nga Real Madridi, Bajern
Munihu, Çellsi dhe Liverpuli. Ai ka edhe dy
vjet të mbetura në kontratë dhe ka lënë
një përshtypje të shkëlqyer gjatë turneut
në miqësor në SHBA, duke bindur klubet
e mëdha të investojnë te ai. Bajern Mu-
nihu konsiderohet si ekipi favorit për të
marrë shërbimet e organizatorit të talen-
tuar, edhe pse Dortmundi ka pasur disa
bisedime me drejtuesit e Real Madridit
dhe Çellsit. Pulisiç mund të luajë në të dy
krahët e sulmit, ose prapa shpinës së
qendërsulmuesit dhe konsiderohet si
simboli i futbollit të Shteteve të Bashkua-
ra të Amerikës, pasi deri tani ka luajtur 21
ndeshje me këtë përfaqësuese dhe është
bërë golashënuesi më i ri në historinë e

këtij kombi, pasi shënoi në një eliminato-
re që kur ishte 17 vjeç. Pavarësisht se do të
jetë 20 vjeç në shtator, Pulisiç ka përvojë
në Bundesliga dhe “Champions League”.
Bajerni e sheh si një alternativë të mirë
për Arjen Robben, Frank Ribery ose Ha-
mes Rodriguez, që sivjet do të kenë sezo-
nin e tyre të fundit në Bavari.

Katër klube të mëdha duan Pulisiçin

Diego Pablo Simeone është gati të
startojë sezonin e tij të nëntë në drejtim
të Atletikos së Madridit, ndërsa edhe
këtë herë ka synim për të triumfuar në
kompeticione madhore. Kështu, pasi
bindi Antoinne Grizmannin për të qën-
druar në Madrid, trajneri argjentinas ar-
riti të përforcojë skuadrën me elementë
si Tomas Lemar dhe Gelson Martins. Ta-
shëm Simeone po punon për të sjellë
në kryeqytetin spanjoll një sulmues
pykë, që të rivalizojë me Diego Kostën në
majë të sulmit të skuadrës dhe emrin e
lojtarit e ka brenda familjes. Së fundi
Atletiko Madrid i ka bërë një ofertë zyr-
tare prej 40 milionë eurosh Fiorentinës,
për të transferuar në Spanjë, Xhovanni

Simeonen, djalin e trajnerit të spanjol-
lëve. Skuadra italiane ka refuzuar
ofertën e parë të spanjollëve, duke e cilë-
suar Simeonen si të pashitshëm, por
mediat raportojnë se palët mund të
mbyllin transferimin për një shifër prej
50 milionë eurosh.

Simeone kërkon të birin në skuadër

Merkato fut Evropën
në ekuilibër të plotë

Botërori në Rusi duket se ka
vënë baraspeshën në nivel
klubesh në Evropë. Një
baraspeshë e përcaktuar
edhe nga merkato, që do të
thotë se “Champions” sivjet
mund të fitohet nga ekipet
angleze, spanjolle, italiane,
gjermane apo franceze.
Shanset në letër janë të
njëjta

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Kaldara më pranë
Çellsit se Milanit
Mbrojtësi i Juventusit, Mattia Kaldara është
pranë Çellsit për 40 milionë euro. Bardhezinjtë
janë takuar me klubin anglez gjatë ditës së sh-
tunë për të diskutuar Gonzalo Higuainin dhe
Daniele Ruganin, por çmimet 60 milionë dhe 55
milionë euro të vendosura nga Juve janë shumë
për Blutë. Kështu që sipas “Corriere della Sera”,
Çellsi ka ofruar 40 milionë euro për Mattia Kal-
dara. “Corriere dello Sport” e konfirmon, teksa
Juve do rreth 50, kështu që marrëveshja mund
të arrihet për 45 milionë euro. Kjo do të ndry-
shonte negociatat me Milanit, që kërkonte Kal-
daran në shkëmbim të Bonuçit. “Corriere dello
Sport” beson se Juve tani kërkon Bunuçin plus
30 milionë që të dërgojnë Higuainin në Milano.

Napoli synon
mbrojtësin e PSV-së
Mbrojtësi senegalez i Bordosë, Joussouf Sabaly
nuk ia ka dalë të kalojë me sukses testet mjekë-
sore te Napoli në Itali, duke bërë që transferimi
të dështojë. Sabaly ka shfaqur një problem në
gjurin e djathtë dhe pas ekzaminimeve nga
mjekët italianë, napolitanët vendosën të he-
qin dorë nga blerja e tij, ndonëse kishin arritur
akordin me Bordonë. Tani drejtuesit e klubit
italian janë rikthyer sërish te mbrojtësi kolum-
bian i PSV-së, Santiago Arias, i cili është edhe i
preferuari i presidentit De Laurentiis. Problemi
i vetëm me mbrojtësin kolumbian, është fakti
që ai është ekstra-komunitar dhe do të zinte
vendin që napolitanët e kanë ruajtur për të
marrë nga Standard Liezhi, portierin meksikan
Oçoa.

Osorio largohet 
nga Meksika
Huan Karlos Osorio nuk do të jetë më trajneri i
Meksikës. Lajmi u konfirmua nga Federata e
Futbollit më anë të një deklarate në të cilën
shkruhej: Pas një periudhe reflektimi, analiza-
sh të shumta dhe mbledhjesh mes Huan Karlos
Osorio dhe Federatës, profesori vendosi të mos
kandidojë më për vendin e trajnerit të kombë-
tares së futbollit. 56-vjeçarit kolumbian, të cilit
i skadoi kontrata pas përfundimit të Botërorit
në Rusi, ishte në drejtim të Meksikës që nga
viti 2015. Nën drejtimin e tij Meksika arriti çe-
rekfinalet e “Copa America” në 2016, gjysmëfi-
nalen e “Confederations Cup” dhe 1/8 e Kupës së
Botës në Rusi ku u eliminua 2-0 nga Brazili.

Tërhiqet portieri
nigerian!
Ka vendosur të tërhiqet nga futbolli i luajtur
sepse tashmë Karl Ikeme portieri i Vul-
verhemptpnit duhet të luftojë ndaj asaj që
mund të konsiderohet kundërshtari më i fortë
për jetën, duhet të mposhtë sëmundjen e
leukemisë. 32-vjeçari nigerian i cili numëron 10
paraqitje me përfaqësuesen e vendit të tij e
mësoi muajin e kaluar se kishte një sëmundje
të rëndë. Ikeme, i cili momentalisht ndodhet i
shtruar në spital deklaroi se pasi foli me mjekun
dhe duke pasur parasysh dozat e mëdha të
mjekimeve që po merr për të luftuar leukeminë
akute që e ka prekur ka vendosur të tërhiqet
nga futbolli i luajtur pasi trupi i tij nuk mund ti
përgjigjet më ashtu siç ai do të dëshironte.

LAJME
SHKURT

Korriku po shkon drejt fun-
dit. Me fillimin e gushtit ne fil-
lojmë të mendojmë
menjëherë për kampionatet
kryesore evropiane. Datat e se-
zonit të hershëm janë për të
gjithë, veçanërisht për Premier
Ligë, që do të fillojë më 11 gu-
sht. Në situata të tilla, duhet
nxituar në merkato. Si gjith-
monë, një sy i veçantë iu shkon
lojtarëve të lirë. Më poshtë po
nënvizojmë shtatë prej tyre,
që mund të konsideroheshin
goditje për ekipet.

JAJA TURE
Aktualisht i palidhur me

ndonjë klub, Jaja Ture siguri-
sht nuk ka nevojë për reklamë.
Një nga mesfushorët më të
mirë të gjeneratës së fundit, i
aftë për të fituar trofe në Bar-
celonë dhe Mançester Siti. Ja-
shtë planeve të Guardiolës, loj-
tari nga Bregu i Fildishtë e la
Mançesterin pas tetë sezone-

sh. Me 35 vite mbi supe, ai
është gati të vijojë përmes pje-
sës më interesante të karrierës
së tij. Për cilindo ekip, Toure
mund të bëjë një ndryshim të
madh. Me mesfushorin që
kërkon koordinata të reja,
edhe vlera e punësimit në vitet
e fundit të karrierës mund të
reduktohet.

XHUSEPPE ROSSI
Një nga talentët më të pa-

stër të futbollit italian, i dety-
ruar të mbetet në skaj të lojës
së futbollit për shkak të lëndi-
meve të shumta. Të blesh kar-
tonin Xhuseppe Rossit mund
të rrezikosh (financiarisht), por
duke e shtuar atë në rolin e tij,
pa asnjë kosto, mund të jetë
edhe veprimi më i mirë i sezo-
nit. Një lojtar i cilësisë, i aftë
të bënte mirë kudo që shkon-
te.  Duke iu rikthyer golit më 6
maj, ai la pas lëndimin e fun-
dit, gati për të filluar ëndërri-
min përsëri.

BEN ARFA
Ndoshta emri më i rëndë-

sishëm në listë. Ben Arfa, ta-
lent i pakufishëm, jo në
gjendje të gjente hapësira te
PSZH, ku në dy vite mblodhi
23 ndeshje aktivizim, duke
luajtur sezonin e dytë zero
ndeshje, jo për shkak të
ndonjë dëmtimi. Lojtari i
datëlindjes 1987 ende mund
të luajë në nivele të larta,
edhe për disa vite. Duke u
marrë pa pagesë nga PSZH,
çdo destinacion, me një
projekt serioz, do të shihej
mirë nga lojtari.

MAKS MEJER
Rasti më i çuditshëm. Loj-

tar i lirë, që vjen nga një
marrëdhënie jo ideale me
klubet. Me Maks Mejer, ky rre-
gull nuk është i vlefshëm. Fut-
bollisti i datëlindjes 1995, ish-
mesfushor i Shalkes, e bëri
debutimin në Bundesliga 17
vjeç. Pastaj, gjashtë sezone si

protagonist me gjermanët,
ku mblodhi 146 paraqitje.
Numra të rëndësishëm, për
një djalë, i cili, në fund të se-
zonit të kaluar, ka vendosur
të mos rinovojë kontratën.

KEISUKE HONDA
Një nga më të mirët e Ja-

ponisë në Kupën Botërore në
Rusi. Një Botëror si protago-
nist për një lojtar, i cili, nëse
merret me kosto zero, mund
të jetë goditje e madhe për
shumë ekipe evropiane. Ru-
sia dhe Italia janë dy kampio-
natet më të rëndësishme, ku
ai luajti. Një futbollist ek-
spert, i lindur në vitin 1986, i
cili ende ka disa vite për të
luajtur në nivele të larta, pa-
varësisht sezonit të kaluar në
Meksikë, te Paçuga.

BERNARD
Një mister. I lindur në vi-

tin 1992, mesfushori brazilian
është aktualisht lojtar  lirë.
Ndoshta, megjithatë, për një
kohë të shkurtër akoma. Si-
pas lajmit të fundit, ish-fut-
bollisti i Shakhtar Donetsk ka
marrë oferta nga 12 klube,
përfshirë edhe Çellsi. Futbol-
list me kualitete të rëndësi-
shme, pesë sezone të njëpa-
snjëshme angazhim në garën
evropiane të “Champions”-it.
Gati për tu hedhur në fushë
menjëherë, qoftë në Premier
Ligë, apo Seria A.

MUNDËSI QË NUK DUHEN HUMBUR

Xhevahirët me parametra
zero, ende të lirë

Me merkaton të reduktuar
në shumë aspekte, nuk
është kurrë shumë vonë
për të përfunduar te
“trëndafili”. Një vëmendje
e veçantë iu shkon
lojtarëve të lirë, që do t’i
shtoheshin ekipit tuaj pa
asnjë kosto. Dhe ka ende
shumë lojtarë të aftë për
t’u bërë pjesë e ekipeve,
edhe të nivelit të lartë 

Mungon  një pjesë e
rëndësishme në mozaikun e
Interit e më pas “puzzle” do të
jetë i plotësuar. Zikaltërit
duhet të bëjnë ende dy go-
ditjet e fundit në merkato, që
shënojnë kufirin mes një skua-
dre që mbetet thjesht në kua-
drin e ambiciozes dhe asaj që
ambicien mund ta kthejë
menjëherë në fitore. Në këtë
kuadër Spaleti i kërkon drej-
tuesve të klubit një mesfushor
qendror ndërkombëtar,
ndërkohë që Ausilio monito-
ron në mënyrë konstante si-
tuatën e Arturo Vidalin. Për ki-

lianin 31-vjeçar që e sheh veten
të lidhur me Bajernin e Mu-
nihut me një kontratë që ska-
don në 2019-ën por që mund
të rinovohet deri në 2020 Inte-
ri nuk e ka a me ngut edhe për

faktin se tashmë që ka marrë
konfirmimin e vetë lojtarit
pret që të afrojë fundi i merka-
tos, në të cilin gjermanët do të
mund të bënin lëshime duke
ulur pretendimin prej 30 mi-

lionë eurosh për kartonin e Vi-
dal. Nga ana tjetër pritet ta-
shmë mbërritja e mbrojtësit
të djathtë Sime Vrsaljko, me
kroatin që mendohet se do të
jetë pjesë e organikës së Spa-
letit brenda kësaj jave. Siç ra-
portojnë mediat spanjolle In-
teri e ka ulur ofertën paraprake
me 5.5 milionë euro për huazi-
min e tij dhe 16.5 milionë euro
për blerjen e tij pas një viti kjo
pasi tashmë kanë besimin se
me dëshirën e artikuluar të
vetë kroatit edhe Atletiko nuk
do të bëhet pengesë për këtë
operacion.

Spaleti pret dy dhuratat e fundit për mbyllur merkaton 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

U R G J E N T I S H T
Shes truall të urbanizuar 890 m2 me markë ndërtimore 430 m2, lartësia 8,5 m, Bo+Pr+1+Nën, trualli i parë në “Momin Potok” –

Shkup, industria e lehtë, asfalt, ndriçim të rrugëve, autobus, rrymë elektrike, ujë, kanalizim, telefon, internet, gardh, parking dhe
nënobjekte të ndërtuara ndërtimore (gjithsej 180 m2). Çmimi 165.000 euro. Tel. 078-201-960
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Los Anxhelos është një metropol
gjigant, me sipërfaqe shumë të
madhe dhe me rrugës që janë
një ferr i vërtetë. Jo më kot edhe
derbi mes Los Anxhelos Galaksi
dhe Los Anxhelos FC e ka pseu-
donimin “El Trafico”. Për një qytet
të tillë duhet stadiume të mëdha.
Ai i Rams, skuadra e NFL, ka plot
90 mijë vende. Por për futbolli-
stin, që është vetëm në fillimet e
tij, ose “soccer”, si e thërrasin në
Amerikë, stadiumet janë shumë
më të vogla. Dhe ka nga ata që
është ankuar kohët e fundit. Një
emër jo o zakonshëm: Zlatan
Ibrahimoviç. Suedezi provoi për
herë të parë “El Trafico”,
mbrëmjen e 26 korrikut, dhe pa-
varësisht se nuk shënoi gol ishte
vendimtar në përmbysjen e Ga-
laksi, që e panë veten në disavan-
tazh të dyfishtë ndaj kushërinjve.
Pastaj menduan francezi Ales-
sandrini dhe norvegjezi Kamara
për të vulosur barazimin, kur ki-
shin mbetur edhe pak minuta
nga fundi. Nuk pati kënaqësi per-
sonale në shënimin e golave për
Ibran, por ishte ai që dhuroi asi-
stimet e golave, duke treguar se
mbetet gjithmonë i rrezikshëm
edhe pse u vërshëllye për 90 mi-
nuta nga 22 mijë shikuesit në
“Banc of California Stadium”. Një
numër shumë i vogël për të bez-
disur dikë si Ibra. “Nëse më duhet
të jem i sinqertë, ky stadium
është shumë i vogël për mua.
Jam mësuar të kem 70 mijë
shikues. Kur të vërshëllejnë 70
mijë shikues përpiqesh të japësh
maksimumin dhe t’i bësh gjërat
ashtu si duhet. Nëse të vërshël-
lejnë 20 mijë vetë, me gjithë
reketin, për mua është si një stër-
vitje”, deklaroi Ibrahimoviç. Pak
rëndësi ka që stadiumi i Galaksi,
nuk është shumë më i madh me
vetëm 27.000 shikues. Objektivi
i Zlatan ishte të nevrikoste
kundërshtarët pas një derbi
shumë të luftuar. Si gjithmonë, ia
arriti në synimin e tij. 

Si një
stërvitje
nëse më
vërshëllejnë
20 mijë
tifozë 

Uejn Runi nuk do më të ketë
surpriza dhe frika e një vjedhjeje
tjetër të mundshme e ka shtyrë të
ndërtojë një bunker në vilën e tij
prej 20 milionë sterlinash: bëhet
fjalë për një “panic room” e ndër-
tuar nën tokë afër hyrjes, që, siç ka
bërë të ditur “The Sun”, ka pakë-

suar ankthin e familjes të ish-sul-
muesit të Evertonit dhe Mançester
Junajtedit. Pas eksperiencës së
keqe të përjetuar në 2016-ën, e
mbyllur me arrestimin e Robert
MekNamara (u dënuar me dy vite
dhe 8 muaj burg për vjedhje në
tentativë), ka çuar gruan Kolin të
vuajë nga pagjumësia dhe nga
frika se mund t’i ndodhë diçka tre
fëmijëve që ka me futbollistin e

DC Junajted. Dhoma e veçantë do
të jetë monitorë dhe telekamera
me cirkuit të mbyllur, kuzhinë dhe
banjë. Në shtator, nëse projekti do
të miratohet, do të fillojnë gërmi-
met. Uejn mësohet të ketë kërkuar
lejen për të ngritur një mur
rrethues, për të mbrojtur më mirë
peonin prej 40 hektarësh, e cila
përfshin edhe një garazh për gja-
shtë makina, një kinema, një pi-

shinë dhe një fushë kalçetoje. 
Ish-ylli i Mançester Junajtedit

ka pak kohë që është transferuar
në MLS, ku luan për ekipin e Erik
Tohir, DC Junajted. 

Ai do të jetojë në Angli gjatë
kohës që kampionati amerikan
nuk do të luhet dhe i ka paraqitur
këshillit të “East Cheshire” të gjithë
dokumentet për të marrë lejen e
fillimit të punimeve.

NGA FRIKA PËR NJË VJEDHJEJE TJETËR TË MUNDSHME 

Runi do të ndërtojë një

“panic room”
në super vilën e tij

Pas eksperiencës së keqe të
përjetuar në 2016-ën, e
mbyllur me arrestimin e
Robert MekNamara (u
dënuar me dy vite dhe 8
muaj burg për vjedhje në
tentativë), ka çuar gruan
Kolin të vuajë nga
pagjumësia dhe nga frika
se mund t’i ndodhë diçka
tre fëmijëve që ka me
futbollistin e DC Junajted.
Dhoma e veçantë do të jetë
monitorë dhe telekamera
me cirkuit të mbyllur,
kuzhinë dhe banjë

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

Na ishte njëherë shkolla e traj-
nerëve italianë.  Jo, kjo traditë vazh-
don akoma dhe është një nga më të
mirat në botë. Në vendet e tjera të
botës e kanë zili aftësinë e teknikë-
ve italianë për t’u përshtatur kudo
që shkojnë. Një gjë që e dinë shumë
mirë edhe në Itali. Kjo duket qartë
edhe nga sezoni 2018/19 i Serisë A,
që do të ketë 19 nga 20 italianë në
stol. E vetmja që do të ketë një traj-
ner të huaj është Udineze, që ka
marrë Julio Velazkuez. Një nga laj-
met më të rëndësishme për kam-
pionatin italian është kthimi i Kar-
lo Ançelottit, i cili do të kërkojë t’i

japë fund dominimit të Juventusit
të Alegrit me Napolin e tij. Nëse në
Itali i besojnë produktit vendas, kur
vjen puna te stoli, në Angli ndodh e
kundërta. Vetëm katër trajnerë nga
20 janë anglezë në Premier Ligë dhe
mes këtyre është njohja e vjetër e
Serisë A, Roj Hodxhson.

Janë katër spanjollë (Unaj
Emery, Pep Guardiola, Benitez dhe
Havi Garsia), tre portugezë (Hoze
Murinjo, Marko Silva, Nuno Espirito
Santo), argjentinasi Maurisio Poket-
tino, gjermani Jurgen Klopp, uell-
siani Mark Hjus, kiliani Maurisio Pe-
legrini, irlandezi Kris Hujton, serbi

Slavisha Jokanoviç, amerikani Da-
vid Vagner, francezi Klod Puel dhe
italiani Maurizio Sarri, që sapo ka
zbarkuar te Çellsi. “Katër Fanta-
stikët” janë i lartpërmenduri
Hodxhson, Eddie Hove, Sean Dyshe
dhe Neil Varnok. 

Kundërrymës janë Franca dhe
Gjermania: në Ligue 1 do të jenë
vetëm pesë skuadra që nuk do të
kenë një trajner francez, po aq sa
në Bundesliga. Pikërisht në Gjer-
mani janë dy të huaj që drejtojnë dy
ekipet e mëdha: kroati Niko Kovaç
(Bajern Munih) dhe zvicerani Lu-
cien Favre (Dortmund). 

La Liga, ndërkohë, do të flasë
‘vetëm spanjisht’: pasi i ka thënë
lamtumirë trajnerit që fitoi tre
Çampions Liga radhazi (francezi Zi-
nedin Zidan), kampionati spanjoll
do të ndahet mes vendasve dhe
argjentinasve, që i kanë ndarë stolat
e kategorisë kryesore të futbollit
spanjoll 15 me 5.

KATËR TRAJNER NGA GJITHSEJTË 20 JANË ANGLEZ

Stoli i Premier Ligës nuk “flet” anglisht

Transferimi i tij te Barcelona bëri
bujë të madhe mediatike, për
mënyrën se si u realizuam, por
duket se për brazilianin Malcom
nuk ka ende paqe. Kjo pasi traj-
neri i katalanëve, Ernesto Valver-
de duket se nuk e ka aprovuar
aspak këtë transferim, të kryer
nga drejtuesit e klubit. “Malkom

është një lojtar që klubi e ka
ndjekur prej kohësh dhe javën e
kaluar ata vendosën ta blejnë.
Nëse do të tregojë formë të mirë,
do të luajë”, deklaroi Valverde,
ndjeshëm i zhgënjyer për këtë
afrim. Kjo pasi tekniku spanjoll
kishte kërkuar blerjen e brazilia-
nit të Çellsit, Uillian dhe nuk ka

qenë aspak dakord për të sjellë te
Barcelona talentin e Bordosë.
Malkom kërkohej nga shumë
skuadra gjatë verës, por teksa
gjeti akordin për t’u transferuar
te Roma dhe u nis për në krye-
qytetin italian, Barcelona ngriti
ofertën dhe i ndërroi destinacio-
nin.

Valverde ishte kundër transferimit të Malkom
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Përderisa Kosova gjendet në
prag të fazës finale të dialogut me
Serbinë për normalizimin e
marrëdhënieve, spektri politik në
Kosovë ende mbetet i ndarë lidhur
me qasjen që vendi duhet ta ketë
në këtë dialog. Partitë opozitare, të
cilat në vazhdimësi kanë kundër-
shtuar dhe vazhdojnë ta kundër-
shtojnë rolin udhëheqës të presi-
denti Hashim Thaçi në finalen e
procesit të dialogut, kanë dhënë
propozime të ndryshme, të cilat si-
pas tyre do të çonin drejt një unite-

ti të spektrit politik karshi dialogut.
Politologu Ramush Tahiri, thotë për
Radion Evropa e Lirë, që secila ini-
ciativë, nëse ekziston vullneti i mirë
politik, mund të sjellë unitetin e
spektrit politik. Por, sipas tij, tash
për tash situata duket e paqën-
drueshme, sepse raporti i forcave
dhe pritjet e secilës parti parlamen-
tare janë të ndryshme. Siç thotë ai,
kjo është edhe arsyeja e nismave
të partive politike. “Tash ne kemi
disa iniciativa që po dalin në Ku-
vend dhe në tryezat e partive poli-

tike dhe të cilat thërrasin për një
unitet. Kemi edhe një platformë
edhe nga kryetari i Kuvendit (Ka-
dri Veseli) që të arrihet një unitet.
Mirëpo, interesat janë të tilla që
nuk po lejojnë hapa praktikë.
Gjithashtu, kam përshtypjen, sikur
po i frikohen marrjes së përgjegjë-
sisë në këto momente, kur duhet
të arrihet një lloj marrëveshjeje
përfundimtare me Serbinë dhe kur
vendi duhet t’i plotësojë disa ku-
shte dhe kritere që kërkohen nga
Bashkimi Evropian”, theksoi Tahiri.

Vuçiçi qeveris Serbinë prej gjashtë vjetësh.
Konkurrencën politike ai ka arritur ta elimi-
nojë dhe fragmentojë në një shkallë të gjerë
edhe përmes vënies nën kontroll të mediave.
Përveç një kanali kabllor dhe disa gazetash ja-
vore me tirazh të ulët, mediat kryesore e mbu-
lojnë presidentin me lëvdata dhe akuzojnë
kritikët e tij. Në këtë sfond, gazeta bulevarde-
ske e Beogradit "Informer", me kryeredaktor
një mik të vjetër të Vuçiçit, Dragan Vuçeviçe-
viqin, po ndërmerr një hap më tej. Në faqet e
saj Vuçiçi vazhdon të portretizohet si i gjithë-
fuqishëm, pa gabime dhe që e duan të gjithë
njerëzit, por gjithashtu edhe si shumë në rre-
zik. Sepse si thuhet opozita dhe fuqitë e huaja
duan ta vrasin. Dhe kjo, megjithëse ai bën
gjithçka për popullin e tij, thonë miqtë e krye-
ministrit në mediat e shkruara dhe televizio-
net e vendit.

CIA, KROATËT, OLIGARKËT…
"Ajo çka mund të duket qesharake, e mje-

rueshme ose bulevardeske është në fakt një
strategji serioze politike dhe mediale e men-
duar mirë", thotë gazetarja Tamara Skrozza,
anëtare e Këshillit të Shtypit të Serbisë. "Të
paktën një herë në javë ka ndonjë artikull që
pretendon për ndonjë atentat të planifikuar
ndaj presidentit. Lista e atentateve të përga-
titura dhe e konspiratorëve të dyshuar është
rritur vazhdimisht. Ndonjëherë janë shërbi-
met sekrete perëndimor i CIA-s dhe MI6,
ndonjëherë oligarkë dhe kriminelë serbë. Tani
si komplotistë të mundshëm përfliten edhe
ambasadorët e vendeve të BE dhe SHBA, apo
shqiptarët e Kosovës ose dhe kroatët. Madje
edhe Rusia nuk u ka shpëtuar akuzave si sh-
trat komplotesh antiserbe.

Por pse Vuçiçi dëshiron të shfaqet vazhdi-
misht në publik i zhurmshëm dhe me ton
udhëzues, kur ai është tërë kohën në rrezik se
dikush mund ta vrasë? "Ai përdor arketipin
biblik - ai është Davidi në luftë kundër Go-
liathit", thotë sociologu Jovo Bakiç nga Univer-
siteti i Beogradit. "Vuçiç paraqitet si objektivi-
sht më i dobët, por guximi i tij është kaq i
madh saqë i mposht të gjitha forcat konspira-
tive".

MELODRAMA E VAZHDUESHME
Portali i pavarur "Istinomer" ("Vërtetë-

matësi") shkuan se 90% e deklaratave të
Vuçiçit janë të rreme. Fjala është p.sh. për
hapjen e vendeve të reja të punës apo zhvilli-
min ekonomik. Edhe portale të tjera që mer-
ren me analizën e mediave thonë që në to ka
shumë lajme të rreme. Portali fakenews.rs ka
regjistruar p.sh. vetëm vitin e kaluar 362
gënjeshtra vetëm në faqen e parë të bulevar-
deskes "Informer".

Edhe Brukseli zyrtar e di si është gjendja e
mediave në Serbi. Mungesa e lirisë së shtypit
është gjithmonë temë në raportet e progresit
të BE, sikurse edhe kontrolli i gjyqësorit dhe
shpërndarja e kontratave publike dhe vende-
ve të punës sipas dëshirës së partisë. Por ndër-
sa kritikat janë tejet diplomatike, Vuçiçin e
marrin me të mirë në Bruksel, Berlin dhe

gjetkë. Sikurse shumica e kritikëve në Serbi,
sociologu Bakiç mendon se kjo ka të bëjë me
Kosovën. Vuçiçi është gati ta hapë rrugën për
njohjen e Kosovës nga OKB-ja, gjë që bl-
lokohet deri tani nga Rusia dhe Kina, nëse ai
vazhdon të gëzojë mbështetjen e BE-së për
stilin e tij autokratik, mendojnë mjaft në Beo-
grad. Ky vit konsiderohet si vendimtar deri sa
Beogradi dhe Prishtina të nënshkruajnë një
marrëveshje normalizimi.

Bakiç mendon se mediat synojnë jo vetëm
të mohojnë zhvillimet në çështjen e Kosovës
dhe autokracinë gjithnjë në rritje, por edhe
mjerimin ekonomik dhe emigrimin e dhjetë-
ra mijëra të rinjve çdo vit. Qëllimi i "lajmeve
për atentate" është të ushqejnë vazhdimisht
psikozën publike. 

"Këto janë qirinj tymues që njerëzit të
merren me lajme se si lideri i patrembur do të
sakrifikonte jetën e tij për Serbinë". Kohët e
fundit, Vuçiçi u tregoi gazetarëve të Financial
Times ballkonin e pallatit të ri, selinë e Presi-
dentit në Beograd. Pikërisht nga ky vend, tha
ai duke ju referuar historisë, e hodhën nga
ballkoni pas grushtit të shtetit në vitin 1903
trupin e pajetë të mbretit serb Aleksandër.
Dhe siç e përshkruajnë gazetarët, Aleksan-
der Vuçiçi kishte shtuar me nota tejet melo-
dramatike: "Asnjë Aleksandër nuk e ka mbije-
tuar pushtetin". (DW)

Ministri i jashtëm i Kosovës, Behgjet
Pacolli, thotë se një ndarje e vendit
si zgjidhje e problemeve me Ser-
binë do të ishte shkelje e sovranite-
tit dhe askush në Kosovë nuk do të
ishte i gatshëm për të një diskutim
të tillë. Në një intervistë për Zërin e
Amerikës, ai tha se ka shumë pro-
bleme të tjera për t’u zgjidhur me
Serbinë para se të shtrohet kjo çë-
shtje. Pacolli ishte në Washington
për të marrë pjesë në Ministerialin e
Departamentit të Shtetit mbi Lirinë
Fetare.

Avokati serb, Dragoslav Ognjanoviq,
u vra të shtunën para banesës së tij
në Beograd. Policia është ende në
vendin e ngjarjes ndërsa rrugët për-
reth janë bllokuar. Ognjanoviq ishte
pjesë e ekipit ligjor të ish-presiden-
tit serb Slobodan Millosheviq derisa
ishte gjithashtu një avokat mbrojtës
në disa raste të profilit të lartë, si ra-
ste të grupeve mafioze në gjykatat
serbe dhe malazeze.

Opozita i ikë përfshirjes në dialog
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Vritet avokati
i Millosheviqit

Një ndarje e
Kosovës do të
ishte shkelje
e sovranitetit

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

Kërcënimi i rremë 
i presidentit serb

CIA, kroatët, oligarkët…
Mediat në Serbi njoftojnë
rregullisht për atentate të
planifikuara kundër
presidentit Vuçiç. Përse?
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Gjykata e Egjiptit ka shqiptuar
75 dënime me vdekje për personat
e dyshuar që akuzoheshin për kam-

pin protestues në Kajro në vitin
2013, i cili më pastaj u hoq me
dhunë. Burime brenda gjyqësorit

thonë se gjykata i drejtoi të dënua-
rit tek autoriteti suprem fetar, tek
Myftiu i Madh, i cili do të duhet të

shqyrtojë dënimet e shqiptuara me
vdekje me akuzat për vrasje dhe
bllokim të rrugëve. “Ligji i Egjiptit”,
por që tani njihet si “Ligji i presi-
dentit Abdel Fattah el-Sisi” para-
sheh që para verdikit të plotfuqi-
shëm për dënimet me vdekje,
rastet t'i dërgohen për shqyrtim
Myftiut të Madh, ndonëse vendi-
mi i tij nuk është detyrues. Gjykata
ka vendosur 8 shtatorin si datë për
hyrje në fuqi të vendimit. Në mesin
e të dënuarve janë disa liderë të
Vëllazërisë Muslimane, siç janë Es-
sam al-Erian dhe Mohamed el-Bel-
tagi, por edhe imamët Safwat He-
gazi dhe Wajdi Ghoneim.
Aktualisht, në Egjipt ka 30 të dë-

nuar me vdekje, për të cilët ka një
vendim përfundimtar, ndonëse
nuk dihet numri i atyre për të cilët
ka një dënim me vdekje të shkallës
së parë. Organizatat për të drejtat e
njeriut thonë se bëhet fjalë për qin-
dra të tillë. Presidenti i parë i
zgjedhur në mënyrë demokratike
në Egjipt, Mohamed Morsi, u
përmbys nga pushteti përmes një
grusht shteti ushtarak në vitin 2013.
Që atëherë, autoritetet egjiptiane
kanë nisur operacione ndaj mbë-
shtetësve të tij dhe grupit të tij të
Vëllazëria Muslimane, duke vrarë
qindra dhe duke burgosur mijëra të
tjerë. Në vitin 2016 Morsi u dënua
me 20 vite burgim për vrasje.

Njëri nga kardinalët më të shquar të Kishës Katolike ka
dhënë dorëheqje, pas publikimit të një skandali për abu-
zim seksual. Papa Françesku, përmes një deklarate njof-
toi se ka pranuar dorëheqjen e kardinalit Theodore Mc-
Carrick, ish-kryepeshkop në Uashington. Dorëheqja vjen
pas raportimeve muajin e kaluar se zyrtarët e kishës ame-
rikane kishin pranuar se McCarric kishte abuzuar sek-
sualisht një adoleshent. Kjo ngjarje kishe ndodhur rreth
50 vjet më parë. Që prej asaj kohe janë paraqitur edhe
akuza të tjera - rreth 30 të tjera. Dorëheqja e këtij kardi-
nali po ashtu vjen në kohën kur Vatikani po përballet
edhe me një skandal tjetër seksual në Kili. Mediat kanë
raportuar se McCarrick është kardinali i parë që ka hum-
bur titullin e tij nga Kisha Katolike. Peshkopët që kanë
qenë të përfshirë në skandalet e abuzimeve seksuale,
kanë njollosur reputacionin e Kishës Katolike në mbarë
botën për dekada me radhë.

Veprimi i Gjermanisë
që mund të prodhojë
tensione me Turqinë
Ministria e Jashtme e Gjermanisë ka konfirmuar se është
arrestuar një shtetas gjerman, në provincën Hatay në Tur-
qi. Denis E. akuzohet nga autoritetet turke se ka shprehur
mbështetjen e tij në rrjetet sociale, për Partinë e Jashtëligj-
shme të Punëtorëve të Kurdistanit (PKK). Ai u arrestua
gjatë një aksioni anti-terror dhe pas marrjes në pyetje, u
ndalua nga Prokuroria nën dyshimin se ka përhapur pro-
pagandë terroriste. Ministria e Punëve të Jashtme është në
kontakt të drejtpërdrejtë me shtetin turk lidhur me këtë
çështje. Partia Punëtore e Kurdëve, konsiderohet si orga-
nizatë terroriste nga Turqia, BE, dhe nga SHBA, raporton
DW. Tensionet midis Turqisë dhe Gjermanisë u përshkal-
lëzuan pas grusht shtetit të dështuar në korrik të vitit 2016
dhe gjendjes së jashtëzakonshme pasuese, ku pa një
numër të shtetasve gjermanë të burgosur, përfshirë gaze-
tarin gjermano-turk Deniz Yücel.

Ngjitja e shpejtë e tij drejt pushtetit
ka qenë një histori befasuese. Por po
kaq interesante është edhe debati i nde-
zur së fundmi nëse presidenti francez,
Emmanuel Macron ka një lidhje sekre-
te me truprojën e tij, Alexandre Benal-
la. Gjatë një takimi krize me deputetët,
Macron tha se nuk ka asnjë lidhje sek-
suale me truprojën e tij, djalin e një emi-
granti maroken.

“Alexandre Benalla nuk i ka pasur
kurrë kodet bërthamore”, tha ai me iro-
ni. “Benalla nuk ka qenë kurrë i dashuri
im”. Por 26-vjeçari është një figurë mi-
sterioze që ka ndezur spekulimet onli-
ne. Skandali shpërtheu pas publikimit
të një videoje, ku Benalla shihet i ve-
shur si oficer policie (çka nuk është),
duke sulmuar një grua e një burrë gjatë
protestave të Majit në Paris.

Pavarësisht se u raportua direkt në
Presidencë, incidenti u mbajt i fshehur.
Videot u zhdukën në rrethana miste-
rioze dhe Benalla vazhdoi të ishte pjesë
e rrethit të ngushtë presidencial. Por

kur doli një video e xhiruar me celular,
ai u shkarkua nga puna. Kjo solli edhe
një rënie të ndjeshme të popullaritetit
të presidentit. Por cila është marrëdhë-
nia e presidentit 40-vjeçar me 26-vjeça-
rin? 18 muajt e fundit, Benalla është
bërë një figurë e rëndësishme e jetës
së presidentit të martuar.

Ai është rritur në periferitë e Evreux
në Normandi. Kur ishte adoleshent u
bë aktivist i Partisë Socialiste dhe mik
me drejtorin e sigurisë, Eric Plumer, që
e ndihmoi të gjente punë. Ishte kjo koha
kur ai u takua me Macron. Ai punoi për
partinë për disa vite, por u shkarkua pasi
u arratis pas një aksidenti me makinën
e ish-ministrit të Industrisë. Benalla u
kthye në Marok, por sapo miku i vjetër
Macron u bë president, ai u rikthye
menjëherë. Dyshja u bë e pandashme.
Ata ishin gjithmonë bashkë, edhe gjatë
Kupës së Botës kur pranë Macron shihej
vetëm ai. Shkonin për ski, çiklizëm, te-
nis, gjithmonë bashkë. Ishin kaq të afërt
sa ai kishte një çelës për tek rezidenca

private e Macron. Pas fitores së shefit
të tij, i riu mori shumë favore, përfshi
një pagë prej 130 mijë eurosh në vit dhe
një apartament në një zonë pranë pre-
sidentit, aty ku dikur presidenti Miter-
rand mbante dashnoren me shpenzi-
met e shtetit. Po ashtu kishte një
makinë me sirena, që e ndihmonte të
hapte rrugët kur kishte trafik. Ai ishte
agresiv edhe me gazetarët, sidomos kur
bënin pyetje në lidhje me martesën e
presidentit Macron me ish-mësuesen
e tij, 25 vjet më të madhe. Marrëdhë-
nia e tyre e pazakontë tërhoqi shumë
vëmendje, sidomos pas spekulimeve se
presidenti ka pasur një aferë me ish-
drejtorin e Radio Francës.

Macron i mohoi zërat për afera, por
intervista e tij la pas diçka të dyshimtë.
“Të thuash se është e pamundur që një
burrë të jetojë me një grua të madhe në
moshë pa qenë homoseksual ose zhi-
golo, është misogjini. Dhe homofobi.
Nëse do isha homoseksual, do e tho-
sha dhe do e jetoja hapur”.

Sisi nuk ndalet, shqipton edhe 75 dënime me vdekje!
Në mesin e të
dënuarve janë disa
liderë të Vëllazërisë
Muslimane, siç janë
Essam al-Erian dhe
Mohamed el-Beltagi,
por edhe imamët
Safwat Hegazi dhe
Wajdi Ghoneim

Abuzoi mbi 30 fëmijë,
dorëhiqet kardinali
McCarrick 

Një aferë homoseksuale
në krye të shtetit

Macron i mohoi
zërat për afera, por
intervista e tij la
pas diçka të
dyshimtë. “Të
thuash se është e
pamundur që një
burrë të jetojë me
një grua të madhe
në moshë pa qenë
homoseksual ose
zhigolo, është
misogjini. 
Dhe homofobi. 
Nëse do isha
homoseksual, do e
thosha dhe do e
jetoja hapur”
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Nga Qerim LITA

Dokumenti me titullin “Doku-
mentacioni”, të cilin po e shpalo-
sim enkas për lexuesit e gazetës
shqiptare KOHA - Shkup, gjendet
në Arkivin e Jugosllavisë - Beograd,
fondi KQ i LKJ-së (507). I njëjti
është hartuar në mbledhjen e
Kryesisë së KQ të LKJ-së të mbajtur
më 18 tetor 1967, në të cilën janë
shqyrtuar Konkluzionet e Këshil-
lit Ekzekutiv (Qeverisë) të RSFJ-së,
të miratuara më 8 mars të atij viti,
të cilat u përkisnin marrëdhënieve
shqiptare-jugosllave. Pasi të njëj-
tat morën dritë jeshile, udhëheqja
e atëhershme komuniste jugoslla-
ve angazhoi shërbimin i vet infor-
mativ të hartoj një Analizë për
gjendjen faktike të marrëdhënieve
midis dy shteteve komuniste. 

Përveç Konkluzioneve të KE të
RSFJ-së, në dokument përfshihen
edhe deklaratat e dhëna gjatë atij
viti nga udhëheqja më e lartë par-
tiake e shtetërore shqiptare e jugo-
sllave, përkatësisht të Enver
Hoxhës, Mehmet Shehut, Titos, Fa-
dil Hoxhës etj., si dhe shkëputje
nga disa artikuj të botuar gjatë atij
viti si nga shtypi shqiptar, po ashtu
edhe ai jugosllav, ku drejtpërdrej-
ti trajtohet kjo problematik. Duke
mos dashur të futem në një analizë
të thelluar rreth përmbajtjes së kë-
tij dokumenti, dëshiroj të vë në
dukje faktin se marrëdhëniet e
acaruara midis dy regjimeve të
atëhershme komuniste, nuk ishin
të karakterit etnik, por kryekëput
ideologjik, ku Enver Hoxha si një
stalinist i përbetuar, nuk e akuzon-
te Titon për politikën diskriminue-
se të tij ndaj shqiptarëve, por si
“agjent i imperializmit amerikan”,
dhe “revizionizmit sovjetik”. Doku-
menti prej 7 faqesh botohet i plotë
dhe pa asnjë ndërhyrje apo ko-
mentimi.

* * *
“DOKUMENTACIONI
Këshilli Ekzekutiv Federativ në

mbledhjen e tij në përbërje të ngu-
shtë të 8 marsit 1967 e shqyrtoi
Informatën lidhur me marrëdhë-
niet e RSF të Jugosllavisë dhe RP të
Shqipërisë dhe, në lidhje me këtë
solli këto konkluzione:

- në një kohë sa më të afërt për-
mes rrugës diplomatike ta njoftoj
palën shqiptare për vendimin ju-
gosllav për ndërprerjen e njëansh-
me të lëvizjes së kufizuar të përfa-
qësuesve diplomatik të RP të
Shqipërisë në vendin tonë;

- në rregullimin e mëtutje-
shëm të marrëdhënieve midis dy
vendeve të jetë prezent edhe
mundësia e shkëmbimit të seri-
shëm të ambasadorëve;

- të jepet përgjigje pozitive
ndaj kërkesës së palës shqiptare

për eksportimin e 30.000 tonë mi-
sër në Shqipëri;

- duke u nisur nga ndryshimet
taktike në politikën tonë ndaj RP
të Shqipërisë të kryhen ndryshime
kadrovike përkatëse në përfaqësinë
tonë diplomatike në Tiranë;

- që koordinimi i aktivitetit në
marrëdhëniet me RP të Shqipërisë
të mos kryhen përmes komisionit të
veçantë pranë Sekretariatin Shtetë-
ror për Punë të Jashtme, formimi i
së cilit propozohet në Informatë,
por në atë mënyrë të rëndomtë që
ka ekzistuar në praktikën e deritani-
shme në fushën e marrëdhënieve të
politikës së jashtme;

- përmes disa sipërmarrjeve
tona Shqipërisë t’i jepet kredi inve-
stuese për realizimin e projekteve të
ekonomisë së ujërave në kufi, veç-
mas në pikëpamjen e pastrimit të
Liqenit të Shkodrës, pastaj për ek-
sploatimin e naftës, bakrit, kromit,
niklit dhe pyllit me orientimin për
pjesëmarrjen eventuale të përba-
shkët në eksploatimin e naftës,
drunjve dhe xeheve të përmendura;

- që shkëmbimi i qarkullimit
të imët kufitar përmes disa sipër-
marrjeve tona në qytetet kufitare
(Ohër, Strugë, gjithashtu edhe në
Kosovë e Metohi/ të mundësohet
pa pas nevojë një marrëveshje
ndërkombëtare;

- të hulumtohet mundësia që
nga Shqipëria të blihet bitumen
për objektet e sipërmarrjeve tona
të cilat eksportojnë në botën e ja-
shtme për shkak krijimit të
mundësisë së shtimit të eksportit
tonë në Shqipëri;

- nëse së shpejti përmes rrugës
shtetërore nuk do ta arrijmë
marrëveshje shtetërore për komu-
nikacionin rrugor të shqyrtohet
mundësia e dhënies së autorizimit
sipërmarrjes “Transportit Kosmet”
përkatësisht sipërmarrjes tran-
sportuese përkatëse në Maqedoni
të bëjnë përpjekje të drejtpër-
drejtë për rregullimin e çështjes së
transportit të mallit dhe udhëtarë-
ve tanë përmes territorit shqiptar
nga Prizreni e Struga për Mal të Zi
dhe bregun tonë të Adriatikut;

- në planin e bashkëpunimit
kulturor të hulumtohen mundë-
sitë dhe gatishmërinë e shqiptarë-
ve për bashkëpunimin e disa lloje-
ve të këtij bashkëpunimi,
parasëgjithash lokale;

- të mos ndryshohet qëndrimi
parimor i deritanishëm i vendit

tonë në këndvështrimin e propa-
gandës shqiptare /të injorohet,
tonë i butë, të kihet kujdes për in-
teresat e gjëra të politikës sonë dhe
objektiviteti, parimorrja dhe kor-
rektësia/, që nuk nënkupton se në
rastet konkrete të sulmeve arbitra-
re edhe më tej të mos reagohet.

I. Deklaratat e udhëheqjes 
shqiptare
Në referatin i Kongresit të IV të

Frontit Demokratik të Shqipërisë
/shtator 1967/ Enver Hoxha e sul-
moi Kryetarin e Republikës (Titon
- Q.L.) si marionetë e politikës im-
perialiste dhe asaj revizioniste
sovjetike: “Në këtë drejtim ata
/amerikanët dhe rusët/ i nxisin ma-
rionetat e tyre duke filluar nga
Papa, renegatin dhe mashtruesin e
vjetër Titon e deri te Indira Gandi.
Këta, me direktivën e qeverive
sovjetike dhe amerikane udhë-
tojnë nga një vend në vend tjetër,
mashtrojnë opinionin botëror dhe
kryejnë presion dhe ata kombe re-
volucionare dëshirojnë t’i dety-
rojnë t’u nënshtrohen hegjemo-
nizmit amerikano-sovjetike”. 

Deklarata e Mehmet Shehut
në Kongresin e V të Rinisë së Sh-
qipërisë /26. VI. 1967/ lidhur me
marrëdhëniet e Shqipërisë me
vendet tjera: “... Ajo çfarë sot ka
ndodh me kombet në Siri dhe Jor-

dani, nesër mundet t’i ndodh çdo
kombi tjetër, për arsye se imperia-
lizmi amerikan asnjëherë nuk nda-
let nga agresioni ndërsa revizio-
nizmi sovjetik nuk mund të bëhet
i sinqertë e as mik i kombeve.

...Ne dëshirojmë të jetojmë në
miqësi me të gjitha kombet, në
paqe me fqinjët, në mirëkuptim të
ndërsjellët me të gjitha shtetet. Ne
nuk e kërcënojmë askëndin .... ne
nuk lejmë askënd të na prek. Ne
jemi të vendosur deri në fund..., ci-
lidoqoftë agresor, kudo që vjen
agresioni. Kush prek në Shqipërinë
tonë ai do ta gjej vdekjen. Agre-
sioni kundër Shqipërisë nuk mund
të lokalizohet dhe Shqipëria nuk
do të përkulet asnjëherë para cilë-
sdo fuqi ose fuqisë së koalicionit....
qeveria e RP të Shqipërisë ka qenë
dhe ngelet për zhvillimin e
marrëdhënieve të mira ndërfqinjë-
sore e ndërshtetërore me Jugoslla-
vinë, e nëse kjo nuk është arritur -
ajo nuk është për fajin tonë”.

II. Radio Shqiptare dhe 
shkrimet e shtypit
Me rastin e qëndrimit të Krye-

tarit të Republikës në Kosovë e Me-
tohi, Radio Tirana nga data 30
mars në emisionin “Demagogjia
dhe kërcënimet e Titos nuk mund
as t’i mashtroj e as t’i frikësoj sh-
qiptarët e Fushës së Kosovës e të

KONKLUZIONET E UDHËHEQJES KOMUNISTE JUGOSLLAVE RRETH MARRËDHËNIEVE SHQIPTARE-JUGOSLLAVE

Kur Shqipëria e 
Enverit u armiqësua 
me Jugosllavinë e Titos!

Duke mos dashur të
futem në një analizë të
thelluar rreth
përmbajtjes së këtij
dokumenti, dëshiroj të
vë në dukje faktin se
marrëdhëniet e
acaruara midis dy
regjimeve të
atëhershme
komuniste, nuk ishin të
karakterit etnik, por
kryekëput ideologjik,
ku Enver Hoxha si një
stalinist i përbetuar,
nuk e akuzonte Titon
për politikën
diskriminuese të tij
ndaj shqiptarëve, por si
“agjent i imperializmit
amerikan, dhe
“revizionizmit sovjetik”.
Dokumenti prej 7
faqesh botohet i plotë
dhe pa asnjë ndërhyrje
apo komentimi
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Dukagjinit”. Në përcjelljen e tij për-
veç veglave të tij ishin edhe xhan-
darët e UDB-së.

“Kosovarët e shohin se krimet e
kryera ndaj tyre gjatë këtyre viteve
nuk kanë qenë vetëm vepra të
Rankoviqit, porse e tërë klika e Ti-
tos e cila kultivon urrejtje raciste
ndaj tërë kombësisë shqiptare në
Jugosllavi. Kjo urrejtje dhe këto
plane nuk janë varrosur siç po
proklamohen në shtypin titist pas
Plenumit të IV të LKJ-së...”.

“.... Pa dyshim se shqiptarët e
Kosovës, Rrafshit të Dukagjinit,
Malit të Zi dhe Maqedonisë, nuk
mund të mashtrohen nga ana e
demagogjisë titiste, e as që mund
të frikësohen nga kërcënimet e
mbretërve të Beogradit. Ata kanë
përvojën tejet të hidhur 25 vjeçare,
mirë i dinë edhe qëllimet e shovi-
nistëve jugosllav të fshehur pas
cilësdo maskë. Ata gjithashtu kanë
përvojë të begatshme në luftën për
mbrojtjen e të drejtave të tyre
legjitime për arsim dhe kulturë,
për jetë të njerëzishme, sikurse të
gjithë kombet tjera në Jugoslla-
vi...”.

“Zëri i Popullit” sulmon udhëti-
min e Titos në Lindjen e Afërt (pu-
blikuar më 24 gusht), “nuk është
hera e parë që agjenti i vjetër i Wa-
shingtonit të ndërmerr mision në
vendet e Lindjes së Afërt e të Me-
sme, Afrikës dhe Azisë, Amerikës
Latine. Duke e veshur mantelin e
neutralistit, luftëtarit aktiv të koek-
zitencës paqedashëse, Tito me
rekomandimet e zotëruesit të tij
qeverisë së ShBA-së, ka organizuar
konferenca të njëpasnjëshme. Tito
miqtë i ka lënë në baltë, në fakt i
morri në mbrojtje armiqtë e kom-
beve arabe, imperialistët amerikan
dhe cionistët izraelit...”.

“Blloku i tretë i Titos nuk ka
qenë asgjë tjetër përveçse metodë
indirekte të rrugës së djallit që ven-
det arabe të futen nën kthetrat e
pushtimit amerikan”. Radio Tirana
më 22 shtator të këtij viti përcolli
ligjëratën me titull: “Pesëdhjetë e
katër vjetori i kryengritjes së Di-
brës, Kosovës dhe Rrafshit të
Dukagjinit kundër robërisë serbe”.
Në këtë ligjëratë sulmohen vendi-
met e Konferencës së Londrës të
viteve 1912-1913 dhe politika push-
tuese serbe ndaj territoreve shqip-
tare. Tërë ligjërata është në frymën
e pretendimeve revanshiste ndaj
Kosovës dhe në linjën e shpërn-
darjes së shovinizmit ndaj serbëve.
Në mënyrë të hapur shtrohet çë-
shtja e kufijve Dibër, Pejë, Gjakovë
etj.

III. Deklaratat e udhëheqjes
jugosllave gjatë kësaj periudhe,
lidhur me marrëdhëniet të Jugo-
sllavisë me Shqipërinë

Kryetari i LKJ-së Josip Broz Tito
në referatin e plenumit të VII të KQ
LKJ-së: “Mbi bazën e disa propa-
gandave, askush nuk ka të drejtë ta
filloj agresionin siç është rasti me
Izraelin. Për shembull Shqipëria
tashmë disa vite me radhë zhvillon
propagandë anti-jugosllave, ulu-
rin dhe shpif, mirëpo kjo neve nuk
na jep as çfarë të drejte ta sul-

mojmë. Ndaj kësaj ne thjeshtë nuk
i kushtojmë rëndësi”.

Kryetari i Republikës më 3 tetor
në fjalimin e Gospiçit deklaroi: “Ne
sot të rrethuar kryesisht nga vende
mike mundemi në mënyrë të qetë
t’i kushtojmë ndërtimit të jetës
tonë më të mirë. Në të vërtetë, në
Shqipëri neve na sulmojnë vazh-
dimisht mirëpo sulmeve të tyre ne
nuk duhet t’u përgjigjemi. Kombi
shqiptar një ditë vet do të shprehet
se çfarë mendon për një politikë
të tillë, ne nuk mund t’ia sugje-
rojmë. Sepse, është shumë e rëndë
për një komb të izoluar me vite të
tëra. Ndërsa Kina është larg...”.

Marko Nikeziq, sekretari sh-
tetëror për Punë të Jashtme në ek-
spozenë e tij në Kuvendin Federa-
tiv më 26 janar të këtij viti kur
është ndal në marrëdhëniet tona
me Shqipërinë fqinje ka dekla-
ruar: “Dëshiroj sërish ta dëshmoj
gatishmërinë e qeverisë sonë për
rregullimin e marrëdhënieve dhe
për zgjidhjen e atyre çështjeve
praktike për të cilat ekzistojnë in-
teresa të ndërsjella”.

Misho Paviqeviq, zëvendës
sekretar shtetëror për Punë të Ja-
shtme të njëjtën ditë në Kuvendin
Federativ duke iu përgjigjur
pyetjes së deputetit Dushan Mu-
gosha deklaroi: “Vendi ynë me të
gjitha vendet ballkanike zhvillon
marrëdhënie shumë të mira e të
gjithanshme. Përjashtim bënë Sh-
qipëria, nga arsyet që janë të
njohura. Përkundër situatës së til-
lë, vendi ynë bënë përpjekje të
ruaj, madje edhe t’i përparoj, nëse
kjo është e mundur në kushtet e
atmosferës së tanishme, ato for-
ma të bashkëpunimit të cilat janë
të pranueshme nga të dy palët dhe
nxitë zgjidhje, të disa çështjeve
praktike nga interesi i përbashkët.
Sot mund të konstatohet se
gjendja në kufi është më e qetë
dhe se gradualisht zgjidhen edhe
disa çështje kufitare, për shembull
nga fusha e ekonomisë së ujërave.
Ka ardhur deri te rritja e këmbi-

mit të mallrave, ndonëse, për
mendimin tonë ekzistojnë edhe
një sërë mundësi të pashfrytëzua-
ra për zgjerimin e marrëdhënieve
ekonomike midis dy vendeve.
Konsiderojmë që me shmangien e
atmosferës së tanishme jonorma-
le mund të krijojmë kushtet e ne-
vojshme për marrëdhënie të mira
fqinjësore midis vendit tonë dhe
Shqipërisë. Kjo gjithsesi se detyri-
misht do të shprehej edhe në
hapësirën e gjerë të Ballkanit”. 

Llazar Mojsov, këshilltar i sek-
retarit shtetëror për Punë të Jasht-
me më 11 korrik të këtij viti duke iu
përgjigjur pyetjes së deputetit në
Kuvendin Federativ në lidhje me
marrëdhëniet e Jugosllavisë me
vendet fqinje deklaroi: “Me Sh-
qipërinë për arsyet e njohura e pa-
rasëgjithash për shkak sulmeve të
pareshtura të politikës së vendit
tonë nuk kemi marrëdhënie deri
në fund të mira, edhe pse qeveria
jonë ka qenë dhe ngelet e gatshme
për normalizimin e plotë të atyre
marrëdhënieve. Megjithatë, në
kohë të fundit janë arritur disa re-
zultate pozitive në zgjidhjen e disa
çështjeve praktike. Shkëmbimi i
mallrave zhvillohet normalisht me
tendencë e rritjes së mëtutjeshme.
Në rrjedhë janë përgatitjet për
nënshkrimin e konventës për ko-
munikacionin rrugor dhe kon-
ventës së mbrojtjes veterinere, pa-
staj zgjidhjen e disa çështjeve të
ekonomisë së ujërave dhe përpari-
min e qarkullimit turistik për çka
ekziston pëlqimi i dy palëve.

Qeveria jonë para pak kohësh
shprehu sërish dëshirën që
marrëdhëniet me Shqipërinë të
normalizohen plotësisht dhe të
përparohet në të gjitha sferat dhe
përmendi se në këtë drejtim ende
po i bënë të gjitha përpjekjet”.

Fadil Hoxha, kryetari i Kuven-
dit të KA të Kosovës e Metohisë,
deklaroi në fletushkën javore të
pakicës shqiptare “Flaka e Vëllazë-
rimit” nga Shkupi më 2 tetor
(përcjellim tekstin siç është pu-

blikuar në gazetën prishtinase “Je-
dinstvo”): “...përmirësimi i
marrëdhënieve midis Shqipërisë
dhe Jugosllavisë paraqet problem
i cili të gjithë neve na preokupon.
Deklarata e kryetarit e qeverisë sh-
qiptare, dhënë para disa muajve,
për marrëdhëniet normale e të
mira me shtetet ballkanike, madje
edhe me Jugosllavinë, te ne është
pranuar mirë. Qeveria jonë ndër-
merr masa konkrete për normali-
zimin e marrëdhënieve midis Sh-
qipërisë dhe Jugosllavisë, të cilat
tash më 19 vite nuk janë normale
që është në dëmin e të dyja palë-
ve. Nuk dëshiroj të futem në hi-
storikun e përkeqësimit të këtyre
marrëdhënieve. Jam i bindur se
sot ekzistojnë kushte që ato të
normalizohen. Vetëm se, nevoji-
ten vullneti i mirë nga të dy anët,
sikurse edhe masa konkrete, që
kjo të arrihet. Kjo është në dobi e
të dy popujve”.

Jugosllavia socialiste - vazhdoi
Fadil Hoxha - ka marrëdhënie të
mira me të gjitha vendet fqinje
përveç se me Shqipërinë. Botëkup-
timi i ndryshëm ideologjik, madje
edhe sistemi i ndryshëm i rregulli-
mit shoqëror në përgjithësi, nuk
guxojnë të jenë pengesë për
marrëdhënie normale, aq më
tepër se Jugosllavia dhe Shqipë-
ria janë fqinjë ekonomia e të cila-
ve është e interesuar për shkëm-
bim të gjithanshëm, kuptohet me
respektimin e plotë e të dy palëve
për barazi dhe sovranitet.

Nga ana tjetër, as ne e as Sh-
qipëria sikurse edhe vendet tjera
të Mediteranit, nuk mund të jemi
të qetë ndaj provokimeve dhe
kërcënimeve imperialiste nga cili
do vend që vjen. Agresioni impe-
rialist në Lindjen e Mesme është
një përvojë shtesë e hidhur nga i
cili duhet të nxjerrim mësim. Ju-
gosllavia dhe Shqipëria janë të in-
teresuara jetësisht për ruajtjen e
pavarësisë si të tyren po ashtu
edhe të vendeve tjera të Ballkanit
e të Mediteranit. Armiqtë e Sh-

qipërisë e Jugosllavisë - agresorët
imperialist, kanë interes që ato
marrëdhënie të mos normali-
zohen për çka ata nuk janë ndalur,
e as që ndalen lehtë, nga qëllimet
e tyre të këqija”.

Pasi shprehu dëshirën e sin-
qertë e udhëheqjes jugosllave për
normalizimin e marrëdhënieve
midis dy vendeve fqinje dhe se
kontaktet e shpeshtuara më mirë
do të kontribuonin në mirëkupti-
min reciprok, kryetari i Kuvendit
të Kosovës e Metohisë tha: “Popujt
e Jugosllavisë, me këtë edhe sh-
qiptarët (në dokument thuhet
“shiptari” e jo “Albanci” - Q.L.) e Ju-
gosllavisë, përzemërsisht gëzohen
për sukseset e arritura dhe që po i
arrijnë njerëzit punëtor në Shqipë-
ri në ndërtimin e bashkësisë së
tyre socialiste dhe krijimin e jete-
sës më të mirë. Ne shqiptarët e Ju-
gosllavisë, sikurse edhe të gjithë
kombet jugosllave, dëshirojmë të
bëhemi urë midis Jugosllavisë dhe
Shqipërisë. Të arriturat në fushën
e kulturës e të arsimit në Kosovë e
Metohi, sikurse edhe në tërë ba-
shkësinë, janë tepër të dukshme.
Ato, gjithashtu janë të dukshme
edhe në RP të Shqipërisë. Bashkë-
punimi i institucioneve kulturore e
arsimore mund të jetë shumë e
dobishme për ngritjen e shqip-
tarëve në përgjithësi. Disa institu-
cione nga Kosova e Metohia ta-
shmë kanë ndërmarr masa në
këtë drejtim dhe besojmë se kjo
nismë e tyre do të haset në
mirëkuptim. Dëshirojmë që vull-
neti ynë i mirë të kuptohet drejt
dhe të mos ngelet në hapat fille-
stare. Megjithatë, normalizimi i
marrëdhënieve dhe bashkëpuni-
mi në fushën ekonomike, kultu-
rore e arsimore, si dhe në fushat
tjera, mund të realizohet vetëm
përmes vullnetit të mirë nga të dy
anët. Shkrimet negative, deklara-
tat dhe komentet negative, të cilat
në realitet e dëshmojnë të
kundërtën, nga ciladoanë qoftë,
nuk e mundëson mirëkuptimin.
Përkundrazi, kjo e përkeqëson at-
mosferën, pengon normalizimin
dhe përmirësimin e marrëdhënie-
ve. Kjo u sjellë dëme të dyja palë-
ve. Ne dëshirojmë të mos kup-
tohet gabimisht mosreagimi ynë
ndaj shkrimeve negative, por ash-
tu sikurse është - si një gjest i ven-
dit tonë që të mos përkeqësohet
atmosfera. Gabojnë ata të cilët
mendojnë se kjo buron nga ajo se
ne jemi më të dobët. Përkundrazi,
një qëndrim i tillë i yni ka qëllime
të mira dhe dëshirojmë që kjo të
kuptohet vetëm kësisoj - përfun-
doi përgjigjen Fadil Hoxha ndaj
kësaj pyetje”. 

Gazeta beogradase “Politika”
nga data 7 tetor botoi artikullin e
Juri Gustanqiqit me titull “Me dë-
shirën e mirë” komentohet dekla-
rata e Fadil Hoxhës, kryetarit të Ku-
vendit Krahinor të Kosovës e
Metohisë dhe shprehet dëshira që
ftesa e Fadil Hoxhës të pranohet
dhe opinioni ynë publik të mos
ngelet pa përgjigje pozitive nga
ana shqiptare.

Beograd, 18 tetor 1967”.
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Nga Arsim CANOLLI

Edith Durham është etnografja
më e njohur nga shqiptarët. Më ka
rastisur që studentë të vitit të parë
të antropologjisë kulturore, të be-
fasohen kur dëgjojnë se ajo s’ka
qenë shqiptare. Kur i kam pyetur
pse kanë menduar ashtu, më kanë
thënë se pak a shumë kjo vjen nga
referimi që i bëhet si “albanologe”
dhe emri i saj shqiptohet edhe si
“Edita”. Pak autorë të huaj gjenden
në kujtesën publike të një populli
sa duket të ketë qenë Edith
Durham në kujtesën e shqiptarëve
të veriut. E kjo prezencë vazhdon
edhe sot.

Gjatë viteve të para të shekullit
të kaluar, Durham ka qenë prezent
në jetën e shqiptarëve, por edhe të
serbëve, malazezëve e të tjerëve
në këto vise. Megjithatë, te shqip-
tarët Durham gjen prehjen për të
menduar e diskutuar për njeriun,
historinë dhe botën evropiane. Ve-
prat e saj janë të shumta, shkrimet
e saj janë të lexueshme lehtë, për-
shkrimet dhe analizat e saj janë të
rëndësishme për pasqyrën histo-
rike e etnografike të kalimit të sho-
qërisë shqiptare nëpër prag të
derës që ndan Perandorinë Osma-
ne dhe Shqipërinë si entitet më
vete. Ajo është dëshmitare e “kali-
mit” të shqiptarëve nga një regjim
i gjatë nën një gjendje të re. E, në
esencë, proza e saj mbërthen
përpjekjet, dilemat, problemet, sfi-
dat, dhe aspiratën shqiptare në
këtë fazë të “vlimit” dhe “kalimit”.

Durhami është prezent në bi-
bliotekën shqiptare që nga koha
kur ka shkruar: shumica e vepra të
saj janë përkthyer në gjuhën shqi-
pe, ka një bibliografi të botuar në
gjuhën shqipe për shkrimet e saj,
ka monografi për te, ka shkrime të
shumta për temat e shqyrtuara
nga ajo, citohet dhe lexohet mjaft
shumë prej shkollave të mesme e
deri në studime specifike etnogra-
fike. Por, besoj se ende ka shumë
punë për t’u bërë. Për shembull, jo
të gjitha veprat e saj janë përkthyer
në gjuhën shqipe, ende vepra e saj
nuk është botuar në tërësi as në
gjuhën angleze dhe proza e saj
është e shkapërderdhur nëpër ven-
de të ndryshme. Artifaktet e
mbledhura nga ajo ende nuk janë
pjesë e ndonjë ekspozite perma-

nente. Një përmbledhje e shkri-
meve të saj në një vepër komplete
do ta ndihmonte lexuesin që ta
lexonte më lehtë dhe ta interpre-
tonte prej më së afërmi profilin e
saj si prozatore e veçantë e jetës
dhe kulturës shqiptare, në kohën
kur shkrimet për shqiptarët ishin
të pakta.

Megjithatë, emri i saj vazhdon
të bëhet titull i botimeve të reja.
Një ndër botimet e fundit është
edhe përmbledhja e shkrimeve në
revista e gazeta të ndryshme, nën
titullin “The Blaze in the Balkans:
selected writings 1903-1941- M.
Edith Durham” [2014], redaktuar
nga Robert Elsie dhe Bejtullah De-
stani, me hyrje të Elizabeth
Gowing. Shkrimet e përmbledhu-
ra këtu japin një pasqyrë të mirë të
interesimit etnografik që Durham
ka patur në viset e Ballkanit dhe
kryesisht për shqiptarët. Shumë
prej shkrimeve janë shkrime etno-
grafike, por ka edhe shkrime të ci-
lat lexohet si mendime apo edhe
këshilla politike të kohës. Dhe ndo-
shta këto shkrime janë sharmi i kë-
saj përmbledhjeje.

Për shembull, në disa nga le-
trat ku shfaqet mendimi politik i
Durhamit, lexoj një brengë dhe një
dëshirë të shkoqitur. Brenga ishte
Rusia e lidhur me Serbinë në Bal-
lkan dhe agresioni kundër “kafkës
së gjatë”, një term goxha proble-
matik sot, të shtyrë në qoshe të
Evropës perëndimore, si thekson
ajo, nga kafka e shkurtër sllave. Po-
litikisht, ajo vajton rënien e teu-
tonëve në qendër të Evropës dhe
bën me gisht te apetiti i sllavëve
për ekspansion. Dëshira e saj qe
pavarësia shqiptare nga Turqia dhe
Serbia dhe lidhja e tyre me Fuqitë
Perëndimore, por si shoqëri e lirë,
jo si shoqëri që duhet t’i vizatohe-
shin kufijtë si iu kishin vizatuar nga
këto Fuqi të Mëdha. Krejt kjo për t’i
pasur shqiptarët si një barrierë

lokale ndaj ekspansionit të sllavë-
ve të jugut, përkatësisht serbëve.
Ndoshta ky është lexim selektiv,
do të thoshte kritiku, por kur
lexohen letrat si ajo “Ballkani si
vend rreziku”, do të shihet qartë se
prej nga formësohet mendimi i saj,
pavarësisht sensibilitetit të sotëm
kritik ndaj gjeneralizimeve të tilla.

Diskutimet e “gjurmëve” të
mbetura te shqiptarët janë të
njohura edhe në shkrimet tjera,
ashtu sikurse janë të njohura edhe
përshkrimet e udhëtimeve të saj
nëpër vise të ndryshme brenda
maleve shqiptare. Por, në këtë
përmbledhje vijnë edhe shkrime
të cilat tregojnë edhe faqe tjera të
mendimit durhamian. Le t’i ci-
tojmë dy paragrafë nga dy letra të
ndryshme. Në një shkrim, Durham
na del si etnografe par exellence
duke përshkruar sjelljen, doket e
tabutë e vrojtuara prej së afërmi.
Në tjetrin, ajo jep mendimin gjeo-
strategjik duke u bazuar në
njohjen e terrenit të saj. Më 1925 në
shkrimin “Fiset e Shqipërisë së Ve-
riut” [The Tribes of Northern Alba-
nia] të botuar në “Discovery: A
Monthly Popular Journal of Know-
ledge”, pos tjerash, ajo nënvizon
nevojën për një etnografi apo folk-
loristikë të domosdoshme për
shkak të humbjes së praktikave në
besime e folklor pagan:

“Nën pushtimin turk, asnjë
shkollë, përveç atyre nën protek-
toratin e huaj, nuk u lejua të ush-
tronte mësimin në gjuhën shqi-
pe…besimet dhe doket e lashta që
mbetën në viset e thella malore
dhe që janë me interes për të
gjithë studentët e historisë, do të
zhduken shumë shpejt…tabuja e
emrit […] nuk është zhdukur. Gratë
refuzojnë të përmendin emrin e
burrit të tyre. Më thoshin se nuk
ishte modeste të përmendej emri i
burrit. Shihej qartë se ishin në hall
kur kërkohej të përmendej emri i

burri të tyre. Shpesh edhe qanin
nëse kërkohej prej tyre të përmen-
dej emri i burrit”. (fq. 182-187]

Thirrja për etnografi shpëtuese
mund të etiketohet me fjalë dero-
gative për sensibilitetin e sotëm
antropologjik. Por, mos asgjë
tjetër, kjo thirrje është e nevojsh-
me edhe sot për të evidentuar kuj-
tesën shqiptare të njëqind viteve
të fundit, për të cilat historianët
thonë se kanë prodhuar më shumë
dinamikë sesa pesë shekujt nën
Perandorinë Osmane. Kjo sepse,
shqiptarët kanë kaluar nëpër
pragje të ngushta të sistemeve po-
litike. Për lexuesin e hollë, duhet
theksuar se tabuja e emrit të bur-
rit nuk është shuar ende. Ende vë-
rehen raste të shumta në Kosovë,
kur gratë e moshuara mbi 70 vjet
ende i referohen burrit me “ky nje-
ri!”, pa ia përmendur emrin.
Durham ka evidentuar tabu, besi-
me, praktika dhe sjelljet të cilat si-
pas saj, në gjuhë evolucioniste, tre-
gojnë se janë “gjurmë” se
shqiptarët janë një popull antik,
që sipas saj ka mbijetuar brenda
hapësirës malore, ku kanë mbi-
zotëruar doket e veta, duke refu-
zuar secilin ardhacak.

Në vitin 1924 në “Journal of Bri-
tish Institute of International Af-
fairs”, në shkrimin e saj “Ballkani

si vend rreziku”, ajo thekson: “Për
herë të parë për shekuj me radhë,
një racë [a.c. fjala racë përdoret, si
në gjithë gjuhën e kohës, më
shumë në kuptimin e grupit etnik,
ndonëse ka edhe implikime tjera]
– serbët – dominojnë Gadishullin
Ballkanik, dhe ajo racë është alea-
ti i zgjedhur i Rusisë. Sllavët në
tërësi, si e dinë të gjithë ata që
kanë jetuar me ta, besojnë se është
fati i tyre të sundojnë Evropën dhe
ta sjellin kulturën e tyre në Evropë.
Sa i përket këtij fati, Rusia e ka parë
veten si agjent i dërguar nga pa-
rajsa. Tani Rusia po kalon nëpër
një flamë. Por, nuk ka asnjë shenjë
se qëllimi i saj do të ndryshojë. Më
herët, “misioni” i saj ka qenë të
përhapë kishën e saj, Kishën e
Shenjtë Ortodokse, ndërsa tani sy-
non të përhapë format e qeverisë
dhe ekonomisë së saj krejtësisht
jo-ortodokse nëpër Evropë. Vetëm
emri ka ndryshuar. Herët a vonë
Rusia do t’ia mësyjë Perëndimit
dhe do të gjejë mjete më të forta se
më herët për t’ia arritur qëllimit.”
[fq. 171-172]

Pa dyshim se Durham ka
zgjedhur të japë edhe opinione pa-
rashikuese për gjendjen gjeopoli-
tike të Ballkanit. Ajo, po ashtu, ka
zgjedhur të jetë një prej zërave më
të fuqishëm në vizatimin e
gjendjes kulturore dhe politike të
shqiptarëve në vigjilje të pavarë-
sisë së tyre por edhe pas pavarësi-
së së tyre, kur Fuqitë e Mëdha sy-
non të mbanin kontrollin përmes
princave të tyre, apo influencë së
tyre indirekte. Sepse, edhe në këto
letra, por edhe në disa shkrime të
saj në libra, Durham tenton të
shenjojë ndikimin rus në Ballkan
përmes Serbisë dhe rrezikun për
Evropën Perëndimore. Kësisoji, ajo
do që, si popull i lashtë dhe i qën-
drueshëm, ashtu si ajo i sheh, sh-
qiptarët mund të jenë barrierë e
vogël, por e rëndësishme ndaj
aspiratës ruse të lidhur si me
kërthizë me aspiratën serbe për të
kontrolluar Ballkanin dhe Evropën.
Nëse jo shpirtërisht, të paktën eko-
nomikisht. Kjo aspiratë ruse po vë-
rehet edhe sot pas më shumë se
një qind vitesh, me tendencën për
ndikim në Ballkan.

Këto shkrime të përmbledhura
dhe përgatitura nga redaktorët,
Bejtullah Destani dhe i ndjeri Ro-
bert Elsie, vijnë në një libër me pa-
rathënie të Elizabeth Gowing, e cila
vetë është një shkrimtare,
udhëpërshkruese e filantrope që
njeh jetën e Kosovës dhe ka shk-
ruar mjaft për të, nga veta e parë.
Ky libër është referencë e mirë dhe
një hap tutje drejt përmbledhjes
së të gjitha shkrimeve të Edith
Durham-it. 

OPINIONET E EDITH DURHAM-it

FLAKË NË BALLKAN
Në disa nga letrat ku
shfaqet mendimi
politik i Durhamit, lexoj
një brengë dhe një
dëshirë të shkoqitur.
Brenga ishte Rusia e
lidhur me Serbinë në
Ballkan dhe agresioni
kundër “kafkës së
gjatë”, një term goxha
problematik sot, të
shtyrë në qoshe të
Evropës perëndimore,
si thekson ajo, nga
kafka e shkurtër sllave
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Aventura e madhe nisi më 4 te-
tor 1883, kur mes reve të avullit dhe
bilbilit inaugurues, treni u nis nga
stacioni Gare de l’Est në Paris, për të
udhëtuar drejt Stambollit. Në
turmën elegante që mori pjesë në
ceremoninë inauguruese nuk mun-
guan skeptikët, që ishin të bindur
se “udhëtimi nga Parisi në Konstan-
dinopojë, ishte një marrëzi, si të
mendoje të shkoje në Hënë”- shkroi
në artikullin e tij gazetari i “Le Figa-
ro”, Edmond Abut. Së bashku me
shkrimtarë dhe personalitete të tje-
ra, ai ishte pjesë e 40 miqve spe-
cialë, të cilët hipën në tren në udhë-
timin inaugurues. Të gjithë ishin
tejet të emocionuar për këtë për-
vojë të re, dhe rekomandimi për të
pasur me vete nga një revolver,
vetëm sa e shtoi eksitimin.

Por kush ishte arkitekti i këtij
xhevahiri që ecte mbi shina? Një
inxhinier i ri belg, Zhorxh Nagel-
maker (1845-1905), që vinte nga një
familje bankierësh. Gjatë një udhë-
timi në Shtetet e Bashkuara, ai hipi
në vagonat e pajisura me shtretër të
kompanisë “George Mortimer Pull-
man”, ku mund të flihej, por pa
ndonjë intimitet të vërtetë.

Ai mbeti kaq i impresionuar,
saqë sapo u rikthyer në shtëpi, the-
meloi kompaninë “Compagnie In-
ternationale des Wagons-lits” për
të prodhuar trena të klasit të parë,
luksozë dhe të rehatshëm, për
klientelën më të zgjedhur europia-
ne. Suksesi ishte i aq i madh, sa që
midis viteve 1883- 1940 rrjeti heku-
rudhor kishte 29 linja që lidhnin
Londrën me Parisin dhe Stambol-
lin, Athinën, Damaskun, Tehera-
nin. Por edhe me Madridin, Li-
sbonën, Romën, Nisën, dhe
resortet e famshme të skive në Alpe
(Leh, Insbruk etj).

Orient Ekspres, ishte një stoli e
vërtetë e teknikës dhe elegancës.
Vagonët u pajisën me krevate, që
gjatë ditës shndërroheshin në di-
vanë të rehatshëm. Treni kishte një
dhomë biblioteke, ku mund të pihej
duhan, një sallë pritjeje për zonjat,
dhe një zyrë për ata që donin të shk-
ruanin apo të punonin në paqe. Në
një vagon-restorant, një shef kuzhi-
nier, gatuante ushqimet më të
veçanta. Çdo gjë shërbehej në enë
prej porcelani, me takëme argjendi,
dhe të shoqëruar me verëra të
shkëlqyera.

Treni i linjës Orient Ekspres,
ndihmoi në nxitjen e modës ekzo-
tike të një Orienti të ëndërruar dhe
misterioz, dekadent por të rafinuar.
Një fenomen i lindur në shekullin e
XVII, që u përshkallëzua në shekul-
lin XIX. Artistët dhe shkrimtarët si
Ingres, Delakrua, Hygo dhe Bajron,

u magjepsën nga bukuria e Kon-
standinopojës, qyteti i 100 xhamive,
Bizantit të lashtë, pikëpamjet e të ci-
lit ishin aq “çuditërisht aq të bukura,
sa të vinin në dyshim realitetin”, shk-
ruante poeti francez Teofil Gotie më
1853. Bota elegante dhe kozmopoli-
te e ‘Belle Époque’ (Epokës së
Bukur), e bëri Orient Ekspresin sh-
prehje të simbolit të saj. Karoli II i
Rumanisë, Sulltan turk Abdyl Ha-
miti II, dhe Mbreti Leopoldi II i
Belgjikës, ishin ndër udhëtarët e sh-
peshtë. Dhe në një ditë, në vitin
1902, treni kishte në bord një shtë-
pi të plotë aristokratike:Dukën e
Madh Perandorak Vladimirin e Ru-
sisë, Albertin e Prusisë, Princin e Da-
nimarkës, Princin e Monakos dhe
Kontin von Moltke.

Që atëherë Orient Ekspresi, fi-
toi pseudonimin e “mbretit të trena-
ve, dhe trenit të mbretërve”. Por në
këtë tren, mund të takoje edhe per-
sonazhe të dyshimtë, si Bazil Zaha-

rof, një tregtar shumë i fuqishëm
armësh në kohën e Luftës së Parë
Botërore. Një tjetër personazh i pa-
zakontë ishte armeni Kalust Gul-
benkian, i cili në korrikun e vitit 1896
u ngjit në tren për t’i shpëtuar ma-
sakrës, që përfshiu bashkatdhetarë-
ve të tij, duke marrë me vete, të
mbështjellë në një qilim, djalin e tij
Nubar. Gulbenkian, u bë më vonë
shumë i pasur në biznesin e naftës.

Por Orient Ekspres u përdor
gjithashtu nga spiunët dhe agjentët
e fshehtë. Lorenci i Arabisë, që u bë
në vitet e Luftës së Parë Botërore
një nga udhëheqësit e revoltës ara-
be kundër sundimit turk, ishte në vi-
tin 1909 ende një student. Ai kreu
udhëtimin e tij të parë në këtë vend
të largët, pikërisht në bordin e
Orientit Ekspresit, dhe u rikthye atje
shumë herë. Në vitin 1910, balerina
Mata Hari udhëtoi me trenin e fam-
shëm, më pas u rekrutua si spiune
nga gjermanët, dhe u pushkatua

nga francezët më 1917-ën. Robert
Baden-Pauell, i cili punonte për
shërbimin sekret britanik (por që
sot është më i njohur si themeluesi
i Lëvizjes Skaut), udhëtonte shpe-
sh me Orient Ekspres, duke u para-
qitur si një koleksionist fluturash,
në krahët e të cilave vizatonte në
miniaturë hartën e fortifikimeve të
armikut dhe pozicionimin e topave.

Më vonë do të jetë radha e Kim
Filbit, Riçard Sorges, Naum Ejtin-
gonit, Ramon Merkaderit:të gjithë
agjentë të famshëm, në shërbim të
Kremlinit. Në fund të Luftës së
Madhe, Orient Ekspres pushoi së
ekzistuari. Si pasojë e luftës, va-
gonët u dëmtuan rëndë ose u

shkatërruan. Kështu, ”Compagnie
Internationale des Wagons-lits”, i
zëvendësoi ata me vagonë të tjerë
edhe më luksoze prej hekuri, për të
eliminuar zhurmën që bënin va-
gonët prej druri. Edhe klientela
ndryshoi. Gratë mbanin tashmë
flokë dhe veshje të shkurtra; ndërsa
burrat i mbanin flokët e lëpira pas
skalpit të kokës.

Orient Ekspres, i rikthyer në
modë, ishte simbol i dëshirës për
të jetuar në vitet 1920. Por lufta ki-
shte lënë tashmë gjurmët e veta,
dhe shpesh në trenat e tij takohe-
shin rusë të bardhë të dëbuar nga
Revolucioni i Tetorit, apo anglezë,
amerikanë dhe francezë të trondi-
tur nga spektakli i Europës së
shkatërruar. Në marsin e vitit 1929
Trocki, i dëbuar nga Stalini, u ngjit
në trenin Orient Expres për të
udhëtuar nga Parisi në Stamboll.
Këngëtarja e famshme gjermane
Marlen Ditrih e përdorte vazhdi-
misht atë linjë, ndërsa Agata Kristi
njohu aty burrin e saj arkeolog. Por
në vitin 1931, “treni i mbretërve” u
godit nga një tragjedi:terroristët
shpërthyen shinat në Biatorbagit
të Hungarisë. Disa vagonë dolën
jashtë shinave, duke shkaktuar
rreth 20 të vdekur dhe 100 të plago-
sur. Pas Luftës së Dytë Botërore,
asgjë nuk ishte si më parë.

Perdja e hekurt që ndau Eu-
ropën Lindore nga ajo Perëndimo-
re, vështirësoi lëvizjen e trenave, të
detyruar t’i nënshtroheshin kontrol-
leve të shumta e të imtësishme.
Ndërkohë edhe udhëtarët nisën të
preferonin shpejtësinë e avionit.
Kompania jo vetëm që “humbi”
etiketën luksoze në vitin 1948, por u
detyrua të shesë njëri pas tjetrit va-
gonët. Gjithashtu u shtua edhe kla-
si i dytë, në një përpjekje për të
tërhequr pasagjerë të rinj. Nga vitet
1960 e tutje, rënia u bë gjithnjë e
më e dukshme, dhe më 19 maj 1977
“treni i mbretërve” i bërë “demokra-
tik” më vonë, kreu udhëtimin e tij të
fundit, në të njëjtën linjë që e bëri
atë të famshëm, Paris-Stamboll. 

(bota.al)

ORIENT EKSPRES, mbreti i
trenave dhe treni i mbretërve

Orient Ekspres. Një emër që bëri të ëndërrojnë
gjenerata udhëtarësh, dhe ngacmoi imagjinatën e
romancierëve, nga Agata Kristi me romanin “Vrasje në
Orient Ekspres”, tek Jan Fleming me agjentin 007. Por
ai është gjithashtu një emër, që ngjall historitë me
spiunët e vërtetë, intrigat dhe misteret



Një studim i Universitetit të
Stanfordit ka treguar se si ngrohja
globale ndikon në shëndetin men-
dor. Ndryshimi i klimës ka pasoja
në shëndetin mendor të njerëzve,
me një rritje të vogël (por, shumë
të papërfillshme) të shkallës së vetë-
vrasjeve kur temperaturat mujore
janë mbi mesataren. Këtë lidhje e
nxjerrë në pah një studim i ri i bo-
tuar në revistën “Ndryshimi i Klimës
së Natyrës” dhe i kryer nga Univer-
siteti i Stanfordit.

Duke analizuar të dhënat e
njerëzve që kanë humbur jetët e
tyre në Shtetet e Bashkuara dhe në
Meksikë dhe duke kaluar ato me

temperaturat ditore dhe mujore,
hulumtuesit e udhëhequr nga Dr.
Marshall Burke kanë parë se si rritja
e 1 gradë Celsius në temperatura
mesatare mujore është e shoqëruar
nga një rritje në vetëvrasje prej
0.7% në SHBA dhe 2.1% në Mek-
sikë.

Dhe në qoftë se nuk arrihet një
kufizim efektiv i ngrohjes globale,
mund të ketë edhe 20.000 persona
të vdekur deri në vitin 2050. “Tem-
peraturat më të larta nuk janë qartë
faktori i vetëm i rrezikut për vetëvra-
sje, as më i rëndësishmi, por rezul-
tatet tona sugjerojnë se ngrohja
globale mund të ketë një ndikim

çuditërisht të madh në rrezikun e
vetëvrasjes dhe ndërsa temperatu-
rat vazhdojnë të rriten, ne mund të
kuptojmë qoftë shëndetin mendor
të njerëzve, qoftë atë që duhet të
presim”, shpjegon Burke.

Depresioni Në mënyrë të ngja-
shme, duke studiuar gjuhën e për-
dorur në mbi 600 milionë postime
në “Twitter”, ekspertët zbuluan se
rritja e temperaturave ishte gjitha-
shtu e lidhur me një rritje të sh-
prehjeve depresive në rrjetin social,
duke konfirmuar se si mirëqenia
mendore e personit tenton të
përkeqësohet në periudha të
nxehtësisë së madhe.

Një studim i kryer në vitin 2012 në Bri-
tani të Madhe e nënkuptoi monitorimin e
punës së zemrës, nxjerrjen e dyoksidit të
karbonit dhe marrjen e oksigjenit tek per-
sonat gjatë shikimit të filmave horror. Per-
soni që e shikoi filmin më të frikshëm u
frikësua më së shumti dhe kërceu disa
herë, gjë që rezultoi në djegien e 184 kalo-
rive, transmeton Koha.net. Kjo është e ba-
rabartë me numrin e kalorive që do t’i digj-
nit gjatë një ecjeje dyzetminutëshe. Kjo
ndodh për shkak të stimulimit të stresit,
që çon në sekretimin e adrenalinës. Në
këtë rast zemra fillon të punojë më shpejt
dhe ta shpenzojë energjinë rezerve nga
trupi.

Hulumtimi i dytë i publikuar në revi-

stën Journal Stress tregon se shikimi i fil-
mave horror në afat të shkurtër e forcon
imunitetin duke e përmirësuar qarkulli-
min e gjakut dhe qelizat e bardha të gjakut
që i luftojnë infeksionet. Shikimi i filmave
horror e përmirëson disponimin, sepse
njerëzit ndjehen më pak të tensionuar dhe
të frustruar pas një filmi të tillë prandaj
janë më të lumtur. Megjithatë, njerëzit që
nuk kanë frikë dhe nuk emocionohen kur

shikojnë filma horror, nuk do të përfitojnë
prej tyre.

Ekspertët paralajmërojnë se disa filma
horror mund të kenë pasoja tek fëmijët
ndërsa ky hulumtim është kryer në Uni-
versitetin Michigan, përcjell Koha.net.
Madje 26 për qind e studentëve ende
ndjejnë frikë që kishte lindur kur ata kanë
shikuar filma horror në fëmijëri. Ky quhet
tension rezidual (i mbetur).

Mjekët e Universitetit të Oxfordit kanë
dalë në konkuzionin se sëmundja e diabe-
tit shkakton kancerin. Ata shpjegojnë se
luhatjet e nivelit të sheqerit, sjellin dëme në

ADN qelizore. Diabeti rrit rrezikun e kance-
rit veçanërisht tek gratë, tek të cilat mundë-
sitë për zhvillimin e tumorit janë 29 % më
të larta. Ndërsa për meshkujt diabetikë ky

rrezik arrin deri në 19 % në krahasim me ata
që nuk vuajnë nga kjo sëmundje. Universi-
teti Oxford mori në shqyrtim 20 milionë
individë dhe nga studimet që janë reali-
zuar kanë dalë këto statistika. Mjekët shpje-
gojnë se diabeti e rrit këtë rrezik dhe se kur
sëmundja nuk mbahet nën kontroll nga
pikëvështrimi metabolik, jo vetëm që rrit
mundësitë për komplikacione kardiovasku-
lare, por edhe të sëmundjeve të tjera të rën-
da për organizmin. Arsyeja mund të qën-
drojë pas luhatjeve të nivelit të sheqerit në
gjak, që mund të shkaktojnë dëme në ADN
qelizore. Sot në botë numërohen 415 mi-
lionë njerëz që vuajnë nga diabeti,
ndërkohë që numërohen 5 mln vdekje çdo
vit si pasojë e tij.

Rreziku që një fëmijë të preket nga autiz-
mi lidhet gjithashtu me një ndërlikim të sh-
tatzënisë, preklampisë ose presionit të lartë
të gjakut gjatë shtatzënisë. Kjo është zbuluar
nga një hulumtim i botuar në revistën ‘Jama
Psychiatry’. Ndërsa një tjetër studim mbi e
lidh autizmin me diabetin e nënës, madje
edhe atë të tipit 1 (varur nga insulina). Studi-
mi i parë, nga Ali Khashan, i “University Col-
lege Cork” në Irlandë, është një meta-analizë
e dhjetëra studimeve të publikuara tashmë
mbi tensionin e lartë të gjakut në shtatzëni
dhe çrregullime zhvillimore në foshnjën e
palindur.

Shqyrtimi i një sasie të madhe të dhë-
nash çon në përfundimin se vuajtja nga pre-
sioni i lartë i gjakut gjatë shtatzënisë shoqë-
rohet me një rritje të rrezikut të autizmit për
fëmijën me 35%. Në studimin tjetër te ‘JA-
MA’, të kryer nga Anny Xiang nga spitalet
Kaiser Permanente në Kaliforni, 419,425 fo-
shnja kanë lindur në mes të viteve 1995 dhe
2012. 

Nga këto, 621 fëmijë kanë lindur nga
gratë me diabet të varur nga insulina ose
diabet tip 1. Studiuesit vlerësojnë se fëmijët
e grave me diabet të tipit 1 kanë më shumë
se dyfishin e rrezikut për të marrë autizëm
krahasuar me fëmijët e tjerë. Nga ana tjetër,
diabeti i tipit 2 te nëna rrit rrezikun e autiz-
mit të foshnjës me 45%, diabeti para javës së
27-të të shtatzënisë e rrit atë me 30%. Para se
të vendosë të nisë një shtatzëni, një femër
duhet t’i nënshtrohet një sërë analizash në
mënyrë që të shmangë sadopak rrezikun.

Temperaturat e larta ndikojnë në rritjen e vetëvrasjeve

Autizmi, foshnja
në rrezik nëse
nëna vuan nga
presioni i lartë 
i gjakut

E THOTË SHKENCA: Diabeti shkakton kancer
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Filmat horror të
dobishëm për shëndetin!
Sipas ekspertëve, shikimi i
filmave horror mund të jetë
i dobishëm për shëndetin,
por varet nga ajo se sa i
frikësuar është personi kur i
shikon ata

22 STUDIME
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Mensur
Mamuti

KAMPIONI
I PARË I KUPËS 

BOTËRORE
(FOTO 2)

GOLSHËNUESI 
MË I MIRË I KAMPIO-
NATIT TË PARË, ME 

8 GOLA (FOTO 1)
PAGJAKËSIA

PËRPUTHJE 
E TINGUJVE

----------------------------
TERJE 

E PËRSËRITUR
R

TOKA
E PAMBJELLË

NDEZJE 
E HUNDËS

-----------------------------
QESE KU 

MBAHEN PARATË

K
BËHEM I VËNGËR, 

VËNGËROHEM
-----------------------------

KORRIER
(BISED.)

K
SHTETËSIA

E GOLSHËNUESIT 
MË TË MIRË

(FOTO 1)

M
NËNA

----------------------------
MOHIMI YNË

ERBIUMI
----------------------------

SHËNIMET NË 
GOLIN E VET

(NË KAMPIONAT 
KISHTE VETËM NJË)

REGJISORI
QOSJA

GJ
----------------------------

VEGËL PËR 
SHKARKIM 

TË TEKSTEVE 
SHKOLLORE

KOHA
GËZIM I MADH, 

HARE
----------------------------

QYTET
NË MAQEDONI

ANOR I DIROLIT 
(KOMUNË 

NË FRANCË)
AMERICIUMI RUMANIA

SHTRESA 
MBULUESE 
ORGANEVE 

TË BRENDSHME
(SH. PASHQ.)

STOLISET
ME TELA
(NUSJA)

FSHATARE

DËSHTIM
PEJA

---------------------------
RELIGJION

VOLEJBOLLISTI 
ISLANDEZ, 

SVAVARSON

ELEFANT
----------------------------

MINDERI

THIRRJE
TELEFONIKE

GRUP PREJ NËNTË 
KËNGËTARËSH

----------------------------
GYPI

I GJAKUT

FUTBOLLIST 
ANGLEZ 

(BAMIDELE 
JERMAINE)

AJNSHTAJNIUMI
----------------------------

BANJA
LLUKA

AMPERI
GRUPE 

KËNGËTARËSH
----------------------------

ITALIA

KËNGËTARJA
ORA RROTULLOHET

ZGJIDHJET: R, UGARI, RINIT, KULETË, GEMEM, KURIR, MAMAJA, JO, ER, ISA, GJ, TUJE, KATUNDARET, 
ABORTIM, PE, VIGNIR, FIL, ALO, NONETI, DELE ALI, ES, A, ANSAMBLE, RITA, SILLET.
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DASHI 21. mars - 20. prill
Fale ndikimit mjaft pozitiv te planetëve, jeta juaj ne çift do

jete me e bukur dhe me emocionuese gjate kësaj dite. Do e lini ve-
ten te lire dhe do e dëgjoni me tepër zemrën. Edhe për beqaret do jete
një dite me e këndshme dhe me disa takime qe nuk duhen humbur.
Financat nuk do jene te këqija, por po u treguat te paarsyeshëm me
shpenzime do keni vështirësi.

DEMI 21. prill - 21. maj
Jeta juaj ne çift do afrohet shume me perfeksionin sot.

Çdo gjë do shkoje për mrekulli dhe nuk do keni as debatin me te
vogël me personin ne krah. Beqaret nuk do e takojnë as sot princin
e tyre te kaltër edhe pse përpjekjet do jene te mëdha. Ne planin fi-
nanciar do keni disa hyrje parash dhe situata shume shpejt do fil-
loje te stabilizohet.

BINJAKET 22. maj - 21. qershor
Jeta juaj ne çift do marre një kthese vendimtare gjate kë-

saj dite. Do e mendoni seriozisht një te ardhme se bashku dhe sot
mund te vendosni te filloni një bashkëjetese. Edhe për beqaret per-
spektivat janë te mira. Bëjini sytë katër sepse personi qe keni ëndër-
ruar mund te shfaqet ne çdo moment. Financat do i riorganizoni dhe
shume shpejt do e stabilizoni ndjeshëm situatën.

GAFORRJA 22. qershor - 22. korrik
Sot do e harroni tërësisht boten e jashtme dhe do men-

doni ne çdo moment si t’ia kaloni sa me mire me atë qe keni ne
krah. Edhe ai do mendoje te njëjtën gjë dhe atmosfera, sidomos
ne orët e mbrëmjes, do ndizet se tepërmi. Beqaret nuk do kenë
shume fat ne dashuri dhe do mbeten serish vetëm. Ne planin fi-
nanciar duhet te merrni masa drakonike qe t’ia dilni mbanë.

LUANI 23. korrik - 22. gusht
Ne mëngjes do jeni me humor te keq dhe mund te deba-

toni ashpër me partnerin, por duke filluar nga mesdita e me tej situa-
ta do filloje te stabilizohet dalëngadalë. Beqaret edhe pse nuk do e
gjejnë princin e kaltër nuk do kenë për çfarë te qahen sepse miqtë do
i bëjnë te ndihen për mrekulli. Ne planin financiar nuk do i rezisto-
ni dot dëshirës për te shpenzuar pa mase dhe kjo do sjelle probleme.

VIRGJERESHA                  23. gusht - 23. shtator
Përfitoni nga kjo dite me diell për te folur sa me hapur me

atë qe keni ne krah dhe t’i zgjidhni mosmarrëveshjet e vogla. Planetët
do ua bëjnë mendimet me te qarta se kurrë me pare. Beqaret do kenë
mundësi pa fund për takime, por do ngurrojnë te fillojnë ndonjë an-
gazhim. Financat duhet menaxhuar me rigorozitet dhe maturi.
Vetëm ne këtë mënyrë situata nuk do ketë tronditje.

PESHORJA 24. shtator - 23. tetor
Dashuria do kaloje ne plan te dyte gjate kësaj dite sepse

diçka tjetër do jete me e rëndësishme për ju. Flisni hapur me
partnerin dhe sqarojani situatën ne mënyrë qe ai te mos mërzitet.
Beqaret do ndihen mire ashtu si janë dhe nuk do e kërkojnë me
ngulm personin ideal. Situata financiare do jete e mire edhe pse
tundimi për shpenzime marramendëse do jete i madh.

AKREPI 24. tetor - 22. nëntor
Jeta juaj ne çift do shkoje me se miri gjate kësaj dite

dhe ju nuk do keni për çfarë te ankoheni. Koha e debateve dhe mo-
smarrëveshje ka marre fund. Beqaret do kenë aq shume takime
dhe propozime saqë nuk do dini për ke te vendosin. Mos u nxito-
ni, por merrni kohen e duhur për te bere një zgjedhje. Ne planin fi-
nanciar priten disa ndryshime pozitive.

SHIGJETARI 23. nëntor - 21. dhjetor
Dite shume e zakonshme dhe pa emocione kjo e sotmja

për ata qe janë ne një lidhje. Asgjë nuk do ndryshoje nga disa dite
me pare. Beqaret do jene me te privilegjuar ne dashuri dhe ka
mundësi ta gjejnë princin e tyre te kaltër. Sektori i financave do
jene shume delikat. Nëse nuk merrni disa masa situata edhe
mund te dale jashtë kontrollit. Beni kujdes!

BRICJAPI 22. dhjetor - 20. janar
Besimi për njeri tjetrin do përforcohet edhe me tepër

gjate kësaj dite dhe lidhja ne çift do jete me e mire. Ne disa momen-
te mund te arrini edhe lumturinë e shumëpritur. Beqaret do jene
shume te lidhur me te shkuarën dhe nuk do e lënë veten te lire për
te pasur njohje te reja. Financat do jene shume te mira, prandaj ka
ardhur koha te bëni investimet e menduara prej kohesh.

UJORI 21. janar - 19. shkurt
Disa gënjeshtra qe i keni thënë dikur partnerit tuaj do

dalin ne drite sot dhe atmosfera do nxehet se tepërmi. Me mire
t’i pranoni gabimet dhe te kërkoni falje sesa te këmbëngulni për
te kundërtën. Beqaret do kenë takime, por personat nuk do
jene aspak te të njëjtit nivel me ta. Ne planin financiar priten vë-
shtirësi te shumta te cilat do iu marrin shume kohe për t’u sta-
bilizuar.

PESHQIT 20. shkurt - 20. mars
Parashikohen ndryshime të rëndësishme, të cilat do ju

lejojnë që të mposhtni çdo pavendosmëri të së kaluarës dhe të
ndërmerrni rrugëtime të reja profesionale ose jo. Mbrëmja para-
shikohet që t’i rikthejë relaksin.

NJË VIT PA MË TË DASHURËN TONË

Prof. MANUSHAQE KUÇI
27.05 1980-29.07. 2017

Sot kur mbushën një vit   që kur ike nga kjo
botë, ne e kemi të vështirë ta pranojmë
realitetin se nuk ndodhesh më në mesin tonë
dhe përgjithmonë do të mbesësh në zemrat
tona. Thonë se koha i shëron plagët, por sa
më shumë që koha po kalon, ne aq më
shumë e ndjejmë mungesën tënde.

Të përkujton bashkëshorti Vullneti me
vajzën Oltën nga fshati Sllatinë

S U D O K U



Organizata Botërore e Shëndetit jep
alarmin se po vdesin 195 mijë njerëz në
vendet e Bashkimit Europian për shkak
të përdorimit të gabuar të ilaçeve. Në
vendet e BE-së vdesin rreth 195 mijë
njerëz për shkak të marrjes së gabuar të
ilaçeve, kryesisht nga mbidoza.
Ndërkohë që në mbarë planetin, 30-50
% e medikamenteve nuk merren në
mënyrën e duhur siç i këshillon mjeku.

Këto janë statistikat e fundit nga Or-
ganizata Botërore e Shëndetit, sipas të
cilave, ndër problemet kryesore që shfa-
qen në marrjen e ilaçeve nga pacientët
janë: harresa, ndalimi i kurës, ngatërre-

sa, dozimi më i lartë apo më i ulët në
krahasim me recetat mjekësore.

Problemi kryesisht vihet re tek të së-
murët kronikë, të cilët janë të kushtë-
zuar të marrin çdo ditë ilaçe, duke mos
respektuar me korrektësi oraret dhe
dozën. 

Ekspertët shprehen se ky është një
numër i lartë vdekjesh që vijnë nga ga-
bimet në ilaçe dhe përveç kësaj, ato kanë
kosto që llogariten deri në 125 miliard
euro në vit. Ekspertët thonë se duhet më
tepër informacion për pacientët për të
evituar përkeqësimin e gjendjes së tyre,
kjo kryesisht nga ekipet në strukturat
shëndetësore, ku luan rol edhe mjeku i
familjes.

Qytetarët portugezë pleqërojnë më
keq në krahasim me të moshuarit në
vendet e tjera të BE. Kjo ka dalë në pah
nga studimi më i gjerë i kryer deri më

sot mbi plakjen e popullsisë në Evropë,
në të cilin kanë marrë pjesë 50 kërkues të
qendrave universitare kryesore të konti-
nentit. Kështu, pas statistikave mbi

gjendjen e përgjithshme shëndetësore
në çdo vend të BE, rezulton se përqindja
e problemeve të moshës në Portugali ka
një ngritje të theksuar në krahasim me
vende si Gjermania, Franca, Italia, Au-
stria etj.

Sipas ekspertëve shkaqet e mundsh-
me të këtij fenomeni ende nuk janë të
qarta. Sipas koordinatorit të studimit,
Jose Antonio Pereira Da Silva, mund të
jetë një bashkësi arsyesh sociale që
mund të kenë efekte negative në shënde-
tin e të moshuarve, që nisin që nga vlera
e pensionit e deri tek lehtësirat për kuri-
min. 

Por sipas tij vlen të theksohet edhe
një faktor tjetër që duket thelbësor, është
niveli i arsimimit.

Britanikja Louise Brown, e njohur në
botë si "bebja e parë nga epruveta", të
mërkurën i mbushi 40 vjet, që ishte rast
për ta hapur koleksionin familjar të shk-
rimeve dhe dokumenteve me letra, dhu-
ratave, fotografive, artikujve të prerë nga
gazetat, të cilat i kishte mbledhur me
kujdes nëna e saj Lesley, përcjell BBC. Le-
sley Brown ka ruajtur shumë kujtime,
duke përfshirë terminët e vizitave të pla-
nifikuara tek mjeku, ndërsa pas lindjes së
vajzës Louise më 25 korrik 1978, ajo i kish-
te ruajtur në shtëpinë e familjes në Bri-
stol. Kutia me kujtime u gjet vetëm pas

vdekjes së Lesley në vitin 2012, por Loui-
se Brown vendosi t’ia dhuronte atë arki-
vit në Bristol. Prindërit e saj ishin të vetë-
dijshëm për faktin se procesi i fekondimit
artificial (IVF) ishte eksperimental. Meto-
da in vitro e fekondimit u udhëhoq nga
dr. Robert Edwards, biologu riprodhues
në Cambridge, më vonë themelues i Sho-
qatës Evropiane për Riprodhimin Njerë-
zor dhe Embriologjinë në bashkëpunim
me gjinekologun Patrick Steptoeom dhe
embriologen Jean Purdy. Çiftit martesor
Brown nuk iu tha paraprakisht se asnjë
nga përpjekjet e fekondimit in vitro nuk

kishte rezultuar deri në atë kohë me suk-
ses. Lindja e saj ishte lajm shokues.

Në faqet zyrtare të Louise Brown u
theksua se "lindja e saj ishte një lajm
shokues për kishën, politikanët dhe pro-
fesionin mjekësor. Louise u rrit në mes të
debatit për moralin e fertilizimit in vi-
tro, ndërkohë që e paraqiste një dritë sh-
prese për miliona çifte pa fëmijë në
mbarë botën".

Aty ku pleqërohet më keq
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Ilaçet e gabuara po na vrasin, 
ekspertët japin alarmin

Bebja e parë nga epruveta 
e feston 40-vjetorin e lindjes

24 MOZAIK
Koha, e hënë, 30 korrik 2018 

1178 - Frederik I (Barbarossa), Pe-
randori i Perandorisë së Shenjtë Ro-
make, kurorëzohet si Mbret i Burgun-
dit.

1626 - Tërmeti në Napoli, Vdesin
10,000 persona.

1650 - Princi Uilhem II okupon Am-
sterdamin.

1715 - Flota spanjolle me ar dhe
argjend zhduket në St Lucie, Florida

1729 - Themelohet qyteti i Balti-
morit.

1733 - Shoqata e Masonëve hapin
lozhën e parë amerikane në Boston.

1824 - Xhoakimo Rosini emërohet
menaxher i Teatrit italian në Paris.

1836 - Publikohet gazeta e parë an-
gleze në Havai.

1839 - Robërit e rebeluar marrin
nën kontroll anijen për robër, Ami-
stad.

1914 - Austro-Hungaria dhe Rusia
shpallin mobilizim.

1938 - Gjen. Metaksas vetemërohet
kryeministër i Greqisë.

1966 - Aeroplanët amerikan bom-
bardojnë zonën e demilitarizuar në
Vietnam.

MARTESAT
Së shpejti martesat do të duken kë-
shtu:
Ofiqari: A pranoni që të ndryshoni
statusin tuaj në Facebook nga Sin-
gle në Married?
Nusja: Po!
Ofiqari: I lus kumbarët të afrohen
dhe të klikojnë LIKE!

Hedhja e një hapi të ri dhe
nxjerrja nga goja e një fjale të re.

Këto janë gjërat të cilave njerëzit u
druhen më shumë. 

(Fjodor Dostojevski)

Çdo oqean ka sasi të ndryshme kripe
dhe secili prej tyre nuk është i kripur
në mënyrë të njëtrajtshme, pasi disa
prej tyre kanë sasi më të madhe kri-
pe, ndërsa të tjerë kanë më pak. Si-
pas Institutit të Oqeanografisë Scrip-
ps, uji i kripur përmban
mesatarisht 35
gramë kripë për
kilogramë.
Oqeani me më
shumë kripë
është Oqeani Pa-
qësor, i cili është më
i madhi dhe më i thelli në Tokë. I po-
cizionuar midis Azisë, Australisë dhe
Amerikës, Oqeani Paqësor ka më
shumë kripë pasi disa pjesë të tij
përjetojnë avullim të tepërt, çka e lë
ujin më të dendur dhe më të kripur.
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