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E PËRDITSHME INFORMATIVE

Koha

Shkup, 5 nëntor - Tetë prej dhjetë prindërve në
Maqedoni përdorin metoda të dhunshme që
t’i disiplinojnë fëmijët e tyre, pa marrë parasy-
sh nëse bëhet fjalë për dhunë fizike apo psiko-
logjike. Kjo mund të ketë ndikim negativ ndaj
zhvillimit të tyre psikik, fizik, social, emotiv dhe
kognitiv. Prandaj në Maqedoni fillon fushata
“Mësohet edhe si të jesh prindër”, e cila ka për
qëllim që së bashku me masat e tjera që i ndër-

merr shteti, t’i ndryshojnë këto gjendje, të tre-
gohen pasojat e dhunës ndaj fëmijëve, sepse ka
edhe mënyrë tjetër të sjelljes prindërore, por
edhe t’i japë përkrahje prindërve se si të jenë
prindër të përgjegjshëm.
“Të jesh prindër jo gjithmonë është e lehtë. Ajo
me siguri është detyra më e vështirë. Themi se
kjo është punë individuale,secili me fëmijën e
tij në shtëpinë e tij...

8 prej 10 prindërve me dhunë i disiplinojnë fëmijët
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Shoqëria
civile
shqiptare, 
cila është ajo?

Shoqëria civile që flet shqip në
Maqedoni ende nuk e ka frymën,
angazhimin, platformën dhe di-
skursin e saj autentik dhe origji-
nal dhe për rrjedhojë kjo shoqë-
ri nuk e ka një identitet të qartë
social e estetik. Kjo shoqëri funk-
sionin mbi...
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Mini-Merkel,
anti-Merkel
dhe një rebel

Gjashtë
ambasadorë 

të rinj, 
dy shqiptarë
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"I blej dy tre bukë dhe një kilogram qumësht për fëmijët dhe ja menjëherë ikën ata 150 denarë ( dy
euro e 50 cent) aq sa është ndihma ime sociale nëse atë e pjesëtoni me 30 ditë. Jo që jemi të varfër,
por ne mezi arrijmë të mbijetojmë duke punuar në kushte të mjerueshme. Kishte shumë
premtime, por asgjë nuk ka ndryshuar”, thotë Fadil Ekremi nga Shkupi
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Çdo mëngjes informohemi për të rejat e planetit. E,

megjithatë, jemi të varfër për histori të veçanta. Pse

ndodh kjo? Ndodh se çdo ngjarje nga ato që na thonë,

është e mbushur me të dhëna shpjeguese. Me fjalë të

tjera: asgjë nga çfarë tregohet nuk ka ngjyrën e rrëfi-

mit, por atë të informacionit. Nëse do të mund të ri-

prodhonim një histori duke iu shmangur shpjegime-

ve, do të arrinim gjysmën e artit të rrëfimit. Të vjetrit,

me në krye Herodotin, qenë mjeshtër në këtë art. Në

kapitullin e katërmbëdhjetë të librit të tretë të Histori-

ve të tij, ndodhet historia e faraonit të Egjiptit, Psam-

tiku III. Kur Psamtiku III, në vitin 525 para Krishtit, u

mund prej persëve, mbreti i persëve, Kambisi II, jo

vetëm që e burgosi atë por bëri ç’ishte e mundur edhe

për ta gjunjëzuar. Për këtë urdhëroi që Psamtikun ta

vendosnin në anë të rrugës, ku persët do të kalonin

me një paradë triumfale, në mënyrë që faraoni i Egjip-

tit të shikonte të tijtë duke kaluar si robër të persëve,

por, mbi të gjitha, të shikonte edhe vajzën e vet si skl-

lave, me një shtambë në dorë duke vrapuar për të

mbushur ujë në çezmë. Ndërsa shikonte atë pamje

poshtëruese ku egjiptianët e tij qanin e rënkonin,

Psamtiku qëndronte i patundur, pa lëvizur fare dhe pa

thënë asnjë fjalë, me sytë e fiksuar në tokë. Edhe, kur

pa që të birin me disa të tjerë që i vendosën përpara tij

për t’i ekzekutuar, ai përsëri qëndroi i patundur. Po

kur, pak më pas, pa një nga shërbëtorët e tij, një burrë

të moshuar dhe të mjerë, në reshtin e robërve, atëherë

goditi kokën me grushte, duke dhënë shenjat e një

dhimbjeje të thellë.

Në këtë histori kemi një rrëfim të vërtetë. Këtu infor-

macioni mungon duke ia lënë vendin një vlere të re, e

cila në atë çast vetëm ajo shkëlqen. Ne përqendrohe-

mi tek ajo vlerë dhe nuk duam të humbasim kohë me

asgjë tjetër. Pra, në tregimin e ngjarjes ndodh diçka

tjetër: rrëfimi nuk mbaron aty, ai depozitohet e ruhet

fort brenda vetes dhe mund të rrëfehet më vonë, pas

një kohe të gjatë.Montenji duke iu kthyer kësaj histo-

rie të faraonit egjiptian shtron pyetjen: “Pse faraoni

preket me të parë mjerimin e shërbëtorit të tij plak

dhe jo më përpara?” Dhe Montenji përgjigjet: “Duke

qenë se deri në ato çaste shpirti i tij qe mbushur plot

me dhimbje, mjaftoi të shtohej edhe një pikë e vogël

dhimbjeje që ai të mos duronte dot më e të

shpërthente.” Kjo është një formë të kuptuari të kësaj

historie. Por ka edhe të tjera shpjegime. Natyrisht, ku-

shdo që e shtron këtë pyetje në rrethin e miqve të vet,

mund të marrë përgjigje të ndryshme për këtë çë-

shtje. Për shembull, një nga miqtë e mi tha: “Faraonin

nuk e prek fati i pjesëtarit të monarkisë, sepse ai është

i tij.” Një tjetër tha: “Në këtë ngjarje na prekën shumë

gjëra, të cilat në jetë nuk na bëjnë shumë përshtypje;

shërbëtori është vetëm një aktor për faraonin.” Ndër-

sa një i tretë tha: “Dhimbja e madhe grumbullohet

brenda, ama duket vetëm kur del jashtë. Me të parë

shërbëtorin dhimbja e grumbulluar shpërtheu.” “Nëse

kjo histori do të ndodhte sot – tha një tjetër – atëherë,

në gjithë mediat do të thuhej se Psamtiku donte më

shumë shërbëtorin se fëmijët e vet.” Ajo që nuk vihet

në dyshim është se të gjithë gazetarët do të rrekeshin

të shpjegonin ngjarjen. Herodoti nuk e shpjegon atë

me asnjë fjalë. Rrëfimi i tij është tejet i thatë. Por kjo

histori e Egjiptit të vjetër mund të shkaktojë ende

habi dhe vramendje edhe sot, pas mijëra vjetësh. I

ngjan farave, të cilat, të mbyllura hermetikisht për

mijëra vjet në dhomat e piramidave, e ruajtën fuqinë

mbirëse deri në ditët tona.
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Kur u njoha me Huan Rulfon, ai nuk

shkruante më, ose më mirë, nuk e bën-

te këtë si shkrimtar, po të përjashtojmë

ndonjë rast sporadik të aktivitetit të tij

si autor tekstesh për filma. Një ditë, aty

nga viti 1978, shkova dhe e takova në

Institutin Kombëtar Indigjenist atë nje-

ri të mbyllur dhe si të painteres, kon-

servator të vështirë dhe qejfli për të pirë,

pak apatik dhe, herë-herë, pak thum-

bues, vlerat e mëdha letrare të të cilit

qëndronin tek një vepër aq e pakët.

POETIKA E FATALITETIT

Siç dihet mirë, Rulfoja gjatë tërë

jetës së tij ka botuar vetëm romanin “Pe-

dro Páramo”, 17 tregimet e “Rrafshinës

në flakë” dhe ndonjë fragment të rrallë

narrativ. Po ashtu, që kur ishte gjallë, u

fol për disa shkrime të fshehta, si, për

shembull, një roman fantazmë, të cilit iu

bë i njohur vetëm emri: “Vargmali”.

Rulfoja kishte përzemërsinë lako-

nike të vetëmohimit dhe përsëriste me

këmbëngulje të madhe se e kishte lënë

të shkruarin ngaqë nuk kishte kohë,

meqenëse i qe kushtuar me një regjim

intensiv antropologjisë kulturore dhe,

sidomos, fotografisë, art të cilin e kulti-

voi me aftësi të dukshme. Në një rast ki-

shte deklaruar se, pasi vdiq xhaxhai,

njeriu që i tregonte historira, kishte

mbetur i zbrazur. Nuk përjashtohet as

mundësia që të vuante nga një përtesë

e pashërueshme apo se i kishte thënë

ato që kishte për të thënë, kështu që

nuk kishte ç’të shkruante më, gjë që në

çdo rast ishte më e arsyeshmja.

Gjithnjë kam menduar se shembul-

li i tij sintetizonte plotësisht një trak-

tat didaktik në lidhje me suksesin pu-

blik të letërsisë. Vetëm një roman i

shkurtër dhe disa tregime të pakta do të

mjaftonin për ta bërë Rulfon një shem-

bull, një referim të jashtëzakonshëm.

Qysh në vitin 1955, kur doli në dritë

romani “Pedro Páramo”, heshtja e auto-

rit vjen e bëhet një legjendë. Si mundet

që një romancier si ai, i njohur universa-

lisht, të heq dorë nga të shkruarit? Aq i

fuqishëm dhe përthithës paska qenë

përqendrimi shprehës – poetik – i “Pe-

dro Páramos”, sa mandej nuk paskej

çfarë të na tregonte më?! Nuk ka dy-

shim se këtu do të mund të hulumtohej

një rast dorëheqjeje përshtatshmëri-

sht enigmatike. Është më se e mundur

që çështja e Rulfos në romanin e tij të

vetëm dhe jo të madh ka të bëjë me

ndonjë lodhje të ndjeshme. Ky lloj të

shkruari, ose ky zhbirim në intimitet të

thellë nëpërmjet shkrimit, depërton

deri në disa humnera psikologjike.

Ndoshta bëhet fjalë për një gjasë

të tërthortë romantike, por që nuk ka

pse t’i shmangem. Mjafton t’i qasem

sistemit poetik të “Pedro Páramos” që të

përvijohet ajo që dua të them.

Ç’shtysa të habitshme imagjinate

dërgon ky model romani, ndoshta i ra-

stësishëm? Ndërkohë, nuk ka argu-

ment, ose më mirë, argumenti qëndron

në atë që nuk ka argument: Vetëm disa

fragmente realiteti shfaqen vagëllimthi

midis mjegullnajës së joreales. E vetmja

pistë është ai lloj itinerari përrallor i

Huan Preciados, biri i pronarit Pedro

Páramo, i cili udhëton për në Komala në

kërkim të babait të tij dhe të cilin e

ndjekin gjithandej fantazmat e njëpa-

snjëshme të dashurisë dhe të vdekjes.

Jeta matet me një orë të ndalur. Ka

vetëm një të tashme të vagëlluar pa të

ardhme, një histori pa vazhdim logjik,

një vend funebër ku ëndrrat ndërthu-

ren poetikisht me realitetin. Të gjithë

personazhet janë të vdekur qysh në fil-

lim, deri edhe Komala është një fshat i

humbur, matanë mureve të kujtesës, si

i përpishur nëpër monopatet meksika-

ne të fatalitetit.
Pikëllimi i peizazhit përpuqet me

pikëllimin e personazheve, ai “páramo

(shkretim) i Pedros” të cilit i referohet

Oktavio Paz. Aty qëndron madhështia

poetike e ngjarjeve të rrëfyera, midis të

cilave shfaqin pa ndalim fantazmat e

kllapisë dhe të jetimërisë.

Te romani i Rulfos planet narrative

mbivendosen, ndërthuren derisa for-

mojnë një lëmsh të ngjeshur me tre-

gues tematikë. Kufiri midis së mbinatyr-

shmes dhe së natyrshmes, midis së

trilluarës dhe së besueshmes, bëhet

gati i pakapshëm. Dhe ka një mo-

smarrëveshje midis një farë shprehjeje

të gjallë realiste dhe konceptimit fanta-

stik të historisë apo të rikonstrukturimit

mitik të historisë. Nuk duket mosbe-

suese që në sfond të romanit e tregon si

një mbetje të përhapur nga dhuna re-

volucionare, jo e manifestuar në terma

të mirëfillta, por përmes vetë gjendjes

së nderë të mjedisit.
Por Rulfoja e kapërcen me shumë

mjeshtëri trajtimin natyralist të tema-

tikës rurale; ai nuk i përket absolutisht

asaj tradite dhe, me gjithë lidhjet e tij

me kulturën dhe besëtytninë popullo-

re, mbetet jashtë gjithë kësaj. E njëjta

dykuptimësi e romanit dhe pështjelli-

met konstruktive, në të vërtetë, e

kthejnë atë në një arketip të izoluar të

një poeme narrative.

“Pedro Páramo” është padyshim një

libër magjepsës, i hapur në një larmi të

bollshme interpretuese. Çdo lexim ka

shpërblimin e vet të veçantë analizues,

por të gjithë përfundojnë duke plotë-

suar njëri-tjetrin. Romani të habit pikë-

risht për këtë mbresë ashpërsie që të

jep, në dukje, brishtësia e saj e brendsh-

me. E ngritur vërtetë mbi mjegullimin

dhe mbi pështjellimin kompozues,

rreptësia e formës së tij përfundon duke

e neutralizuar gjithë atë rrëmujë në

dukje. Prej këtej vjen origjinaliteti i

qartë i romanit dhe ekuilibri teknik i

rrallë, i cili bën që natyra e ndërlikuar

strukturore e tij të përfundojë si bosht

magjie i tij.
Dhe ja, më në fund aty është proza;

një prozë e krijuar me mjetet e poezisë,

bashkëngjitur procedurat e zakonsh-

me bisedore; një prozë e pajisur dhe e

stisur, në çdo moment, me një mjeshtë-

ri të hollë imagjinate. Procedimi është

bërthama që bën të rrezatojë forca

estetike. Pikërisht këtu qëndron

madhështia e një vepre si “Pedro Pára-

mo”, ku me aq mjeshtëri turbulluese

kondensohet epika meksikane e jetës

dhe e vdekjes.

*Hose Manuel Kavajero (1926) – poet

dhe shkrimtar i shquar spanjoll, i cili, për

krijimtarinë e vet letrare, është nderuar

me mbi 20 çmime, midis të cilëve edhe

Çmimin Cervantes (2012).
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BENJAMIN

POETIKA E FATALITETIT
Qysh në vitin 1955, kur doli në dritë romani “Pedro

Páramo”, heshtja e autorit vjen e bëhet një legjendë.

Si mundet që një romancier si ai, i njohur

universalisht, të heq dorë nga të shkruarit?
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Qoftë nëse është i varur në mur për të ruajtur
dhe tërhequr fatin e mirë, apo për të bekuiar
ata që kalojnë, patkoi i kalit është një besëtytni
shumë e përhapur. Një shpjegim se si u bë
fatsjellës, mund të jetë rrëfimi për Shën
Dunstanin, një njeri i shenjtë që punonte si
farkëtar, kur nuk merrej me lutjet apo nuk
luante harpën e tij.  
Sipas kësaj historie, Shën Dunstani po bënte
këtë të dytën kur djalli e dëgjoi të këndojë.
Kënga e mbushi djallin me urrejtje, dhe ai
gjithashtu nisi të këndojë. Djalli shkaktoi një
zhurmë kaq të tmerrshme, saqë Dunstani e
dinte që ajo shkaktohej nga një gjë me të
vërtetë e keqe. Dunstani e kapi nga hunda me
një palë instrumente të farkëtarit dhe vazhdoi
duke i vënë këpucë të nxehta prej hekuri djallit
në këmbë, bashkë me gozhdët që shponin
lëkurën e tij të butë. Ulërimat e agonisë ishin

shumë të forta, aq sa zgjuan të vdekurit.
Dustani refuzoi t’ia heqë këpucët dhe gozhdët,
deri kur djalli premtoi që nuk do të ngacmonte
më njerëzit teksa këta luteshin në kishë, apo
kudo tjetër, nën mbrojtjen e një patkoi kali.
Dunstani e mbajti pjesën e tij të premtimit dhe
që atëherë, patkoi ka mbrojtur këdo që e var në
mur… sa kohë që qëndrojnë njerëz të
virtytshëm.

DIBRA DO T'JU MALLKOJË
“Në vitet '60 të shekullit të kaluar, Dibrës ia morën
Fushën e Udovës, e cila e ushqente të gjithë
Dibrën, për ta ndërtuar Hidrocentralin e Spiljes që
ka katër turbina.
Në fillim të kleptokracisë -1990, dikush (pushteti) i
vodhi hidropompat që e hidhnin ujin për ta ujitur
pjesën e epërme të Fushës së Dibrës. Mos
funksionimi i pompave nxiti një valë
shpërnguljesh të fermerëve dibranë. Pompat nuk u
ndreqën asnjëherë (më qellim). 
Hidrocentrali i Spiljes nuk ka të punësuar as 2%
shqiptarë, sikurse që nuk ka as edhe Hidrocentrali i
Glloboçicës. Administrata e Spiljes nuk ka as edhe
një dibran, çdo transaksion kryhet në Strugë ku
ELEM nuk e kalon as 3% të punësuarve shqiptarë,
dhe derisa ne merremi me Kalin e Shemës dhe me
Çobanin e Zajazit, ELEM po na e pi gjakun me
pambuk.
Ç'po ndodh me ne shqiptarët, mos vallë na e kanë
shpëlarë trurin. A kemi në rini, studentë, nxënës,
ku është shpirti i revoltës?”, shkruan në profilin e tij
në FB, aktivisti Shpëtim Pollozhani.

SHUKRI BUJA
DËNOHET ME 
TRI VITE BURG

Ish kryetari i Komunës së
Lipjanit, Shukri Buja, është
shpallur fajtor nga Gjykata
Themelore në Prishtinë në
akuzat për keqpërdorim të
detyrës zyrtare dhe është
dënuar me 3 vjet burg. Ky rast
është në mesin e rasteve të
shënjestruara për liberalizim të
vizave.
Buja akuzohej nga Prokuroria
për keqpërdorim të pozitës
zyrtare në lidhje me një
memorandum mirëkuptimi të
nënshkruar nga komuna e
Lipjanit me kompaninë “NEW
Co Feronikel Complex LL. C.”.
Bashkë me Bujën të akuzuar në
këtë rast janë edhe Nebih Zeqiri,
Halit Gashi, Fahri Retkoceri,
Hasim Vishesella, Edmond
Rexhepi, Driton Avdiu, Burim
Kodra, Bajram Rizani dhe
Magbule Sadiku. Tre nga këta të
akuzuar në kohën për të cilën
ngarkohen ishin zyrtarë në
Komunën e Lipjanit.
Komuna e Lipjanit në kohën kur
drejtohej nga Shukri Buja, më 21
mars 2008 kishte nënshkruar
memorandum me “NEW Co
Feronikel Complex LL. C.” për
dhënien me qira kësaj kompanie
një ndërtesë të laboratorit në
Lipjan. Sipas aktakuzës, në
memorandum ishte përcaktuar
që “NEW Co Feronikel Complex
LL. C.” të paguajë nga një euro në
muaj qira për objektin e
laboratorit, ndërsa kompanisë
ky laborator i ishte dhënë për 10
vjet.
Me këtë Prokuroria pretendonte
se i është shkaktuar dëm
Komunës së Lipjanit. Më 28 prill
Buja u deklarua i pafajshëm për
akuzat me të cilat ngarkohet.

(kallxo.com, 5 nëntor)

MEDIACitate

N
ËS

E 
N

U
K

 
E 

K
EN

I 
D

IT
U

R
...

Shoqëria civile që flet shqip në Maqedoni ende nuk e ka frymën,
angazhimin, platformën dhe diskursin e saj autentik dhe origjinal
dhe për rrjedhojë kjo shoqëri nuk e ka një identitet të qartë social
e estetik. Kjo shoqëri funksionin mbi inercionin e ad-hoc ngjarje-
ve e situatave që nuk e kanë një dinamikë dhe itinerare të krista-
lizuar. Gjithmonë ka së paku një arsye për të protestuar dhe njerë-
zit për nga natyra jo gjithmonë pakënaqësitë e veta mund t’i
menaxhojnë sipas një itinerari strikt. Por, gjithkund ku pakënaqë-
sia është ngritur mbi një terren të lëkundshëm, pa disa shtylla mbi
të cilat është ndërtuar kauza e përfaqësimit, është destinuar ose
të dështojë, ose të keqpërdoret nga interesa e grupacione të cak-
tuara.

Shoqëria shqiptare mund të ketë edhe paradokse të tjera, por
mundësia për të aktivizuar energji të reja kreative do të varet nga
gatishmëria e luftimit të këtyre paradokseve. Një prej atyre
mundësive gjithsesi do të jetë edhe të liruarit nga kompleksi i
varshmërisë politike-partiake në çdo sferë të organizimit kulturor.
Nuk do të duhej kuptuar gabimisht dimensioni politik i këtij orga-
nizimi, por vetëm me kusht që komponentë institucionale të shër-
bejë si turbinë nxitëse e nismave e ideve që vijnë nga shoqëria ci-
vile.

Tradita e aktivizmit qytetar në Maqedoni ka qenë ngushtë e lidhur
me një filozofi urbane, që është munduar të refuzojë recidivat e si-
stemit monist. Por ky aktivizëm shumë pak ka mbajtur llogari për
specifikat dhe diversitetet gjuhësore, kulturore e nacionale dhe për
pasojë për shumë vite këtu është kultivuar njëfarë unifomizmi dhe
eklektizmi ekstra-civil, duke u dhënë hapësirë të pamerituar ba-
dihavxhinjëve shqipfolës me agjendat e tyre private.

Në vitet nëntëdhjetë vepronte një Këshill për Mbrojtjen e Lirive
dhe të Drejtave të Njeriut me seli në Gostivar, i cili me gjithë
mangësitë dhe hendikepet, megjithatë ishte institucioni i vetëm
civil, që sensibilizonte shkeljet e natyrave të ndryshme në radhët
e shqiptarëve. Ky këshill ishte aktiv, sidomos gjatë viteve të bërjes
së Universitetit të Tetovës dhe falë alarmit që lëshonte ai u formua
një mendësi e caktuar publike, madje në rang botëror, për dimen-
sionin dhe rëndësinë e kësaj krijese arsimore e kulturore të shqip-
tarëve.

Në vend se gjërat të kishin ecur përpara, duke mbindërtuar një
shoqëri të organizuar civile, ne tani jemi kthyer shumë prapa,
madje para viteve nëntëdhjeta. Pasojat e kaosit që përhapën mul-
tikulturalistët shqipfolës, të cilët një kohë bukur të gjatë ndërto-
nin mirëqenie private në kurriz të pabarazisë shqiptare, sot po
shfaqen me koston e pariparueshme të mosorganizimit të mirë-
filltë. Madje, disa prej tyre kishin dënuar në stilin kooperativist de-
monstratat studentore të viti ‘81, por pastaj s’iu bëhej vonë të ka-
tapultoheshin në aktivistë multikultuor, që e kishin ’për nderë’ të
shoqëroheshin me ndonjë eksponent të regjimit të atëhershëm
maqedonas.

Aty ku mungojnë platforma dhe lideri i protestës, ka rrezik që në
ballë të del anarkia e turmës. Ky është momenti më kritik i instru-
mentalizimit të pakënaqësisë nga segmente e grupacione të cak-
tuara. Fatkeqësisht, në Maqedoni shoqëria shqiptare ka indicie që
të jetë peng i këtij instrumentalizimi edhe përkundër faktit, se tani
më tepër se kurdoherë më parë, ka nevojë për një zë dhe frymë që
do të artikulonte pakënaqësinë me kodin e qartësisë publike, e ak-
ceptueshme drejt nga bota e civilizuar.

Shoqëria civile
shqiptare, 
cila është ajo?

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

Emin AZEMI

ORIGJINA E BESIMIT TEK PATKOI FATSJELLËS

PSE PO IKIN (HJEKIN) DORË NGA
“SHTETËSIA”KOSOVARËT?
“Heqja dore nga ‘shtetësia e Kosovës’, është edhe
një indikator i fuqishëm shtesë se gjeneratat e reja
duke qene të ‘burgosura’ kolektivisht, janë frustruar
aq shumë që nuk e kanë më ngarkesën e të qenit
shtetas i Republikës së Kosovës. Dhe gjithë ky
zhgënjim dhe frustrim, vie mu nga keqqeverisja,
mashtrimi dhe manipulimi sistematik i kësaj dhe
tjera qeverive.
Ngase, nuk mundesh sot në kohën e digjitalizimit
të informatave, t’i gënjesh këto gjenerata. Është
absurd dhe e pakuptueshme që të manipulosh qe
pesë vite me temën e liberalizimit të vizave dhe
lirisë së qarkullimit! Gjeneratat e sotme janë
shumë më praktike dhe pragmatike kur janë në
pyetje realizimi i detyrimeve dhe obligimeve ndaj
vetës së tyre, dhe familjes.
Ato sot në pamundësi të gjetjes se një perspektive
në punësim, shkollim e shërbime tjera të
mekanizmave shtetërorë, obligohen të mos
zgjedhin rrugë për t’i realizuar ambiciet e tyre.
Andaj heqja e tyre nga shtetësia improvizuese, ata i
obligon që të realizohen, aty ku respektohet puna
dhe shkollimi i tyre… Këto gjenerata, duket që kanë
filluar t’i fitojnë “betejat” e rrenave dhe
mashtrimeve politike. Çështja, është vetëm se; a do
mund ta fitojnë edhe luftën!?”, shkruan në profilin
e tij në Facebook, sociologu kosovar, Fadil Maloku.
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Shkup, 5 nëntor - Është arritur marrë-
veshja për raundin e ardhshëm të
ambasadorëve të cilët do të mbu-
lojnë gjashtë nga 30, në këtë mo-
ment vende të zbrazëta të amba-
sadorëve në rrjetin diplomatik të
Maqedonisë. Por, megjithatë -
marrëveshja midis ministrit të
Punëve të Jashtme, Nikolla Dimi-
trov dhe presidenti Gjorgje Ivanov
nuk ka shkuar aq lehtë. Konkreti-
sht, temë e mosmarrëveshjes siç
merret vesh, kanë qenë propozimet
për Vllado Buçkovskin dhe Lubomir
Frçkovskin, i pari për ambasador në
Uashington dhe i dyti në OSBE në
Vjenë, propozime këto për të cilat
Dimitrov ka theksuar që nuk janë të
tijat, por janë propozime të insi-
stuara nga vet kryeministri Zoran
Zaev. 

Megjithatë, pavarësisht nga kjo,
Ivanovi ka qëndruar në mendimin e
tij se nuk e konsideron Frçkovskin
dhe Buçkovskin për persona kredi-
bil, të cilët do të kishin mundur ta
përfaqësojnë Maqedoninë në
mënyrë adekuate në nivelin më të
lartë të ambasadorëve. Ajo që është
arritur në marrëveshjen e përba-
shkët është që Qeveria t`i përcak-
tojë kandidatët për ambasadorë në
Madrid, Budapest, Emiratet e Ba-
shkuara Arabe dhe OSBE në Vjenë,

ndërsa Ivanovi të nominojë amba-
sadorë në NATO dhe Kiev. Në Buda-
pest, për ambasador do të emë-
rohet Goran Stefçevski, diplomat
karriere, njohës i Evropës juglindo-
re, ndërsa i shpërblyer për pjesë-
marrjen e tij në përgatitjen e Marrë-
veshjes së Nivicit. 

Në Madrid pritet të shkojë Oli-
ver Krliu, diplomat karriere, dhe i
afërt i ministrit Dimitrov që nga
koha e shërbimit të tyre të përba-
shkët në ambasadën e Uashingto-
nit. Në Abu Dabi është propozuar
Abdulkadër Memedi, diplomat kar-
riere, i afërt me BDI-në. Në OSBE, në
Vjenë do të udhëtojë Igor Xhundev,
diplomat karriere, ekspert për or-
ganizata ndërkombëtare dhe
kuadër i LSDM-së. Në Kiev, si propo-
zim i presidentit Ivanov, do të udhë-
tojë Krum Efremov, diplomat kar-
riere, bashkëpunëtor i
ish-kryeministrit Nikolla Gruevski
në kohën kur ky i fundit ishte mini-
stër i Tregtisë. 

Në NATO do të udhëtojë Mira
Krajaçiq, diplomat karriere, me një
mandat në Kopenhagë dhe pesë
vite si këshilltare e ministrit në mi-
sionin pranë NATO-s në Bruksel,
ndërsa tash si femra e parë ambasa-
dore në Maqedoni në NATO, si pro-
pozim i Ivanovit. Gjatë këtyre
marrëveshjeve është diskutuar
edhe për Danço Markovskin, diplo-
mat me përvojë si propozim i
mundshëm për ambasador në Ti-
ranë (momentalisht është në krye
të detyrës), ndërsa Ivanovi nuk ka
kundërshtuar. 

Megjithatë, për Markovskin, siç
merr vesh gazeta KOHA, ka mo-
smarrëveshje midis ministrit Di-
mitrov dhe sekretarit në MPJ, Vik-
tor Dimovski. Si anëtar i LSDM-së
në MPJ, Dimovski ka vënë "veto"
për Danço Markovskin, me vërejtje
se në mandatin e parë të qeverisë
së Gruevskit, ai ka kaluar nga
LSDM në partinë e Tito Petkovskit
dhe ka qenë shumë bashkëpunues

me ministrat e VMRO-së. Në
mënyre të ngjashme ka mbet
"peng" edhe emërimi i Sashko To-
dorovski (bashkëshorti i Mirjana
Najçevskës), i cili nuk ka marrë
notë kaluese që të bëhet ambasa-
dor i OBSE-së ose në Këshillin e
Evropës. Ndryshe, në seancën e saj
të fundit, Qeveria miratoi propo-
zimet për gjashtë ambasadorë,
ndërsa vijon procesi për akrediti-
min me shtetet ku do të dërgohen.
Ndërkohë, rrjeti diplomatik i Ma-
qedonisë është gjysmëbosh si
asnjëherë më parë që nga pavarë-
sia e deri më sot. 

Përveç që nuk kemi ambasador
në Tiranë, Beograd, Prishtinë, Sa-
rajevë, Zagreb dhe Lubjanë, të
zbrazëta janë edhe ambasadat e
Maqedonisë në Uashington,
Peking, Bruksel, Romë, Pragë, Va-
tikan, Hagë, Tokio, Kopenhagë, Tel
Aviv, Kombet e Bashkuara,
Stokholm, Talin, Astana, Doha, Nju
Delhi, Kanbera dhe Kajro.

Shkup, 5 nëntor - Ndryshimet në Ku-
shtetutë, të cilat nevojiten për
ndryshimin e emrit, paraqesin mo-
ment të parlamentarizmit dhe
duhen hapa të guximshëm. E kup-
toj se kjo nuk është e thjeshtë për
deputetët e opozitës, është proces
i gjatë që duhet hapur, por këtu
është edhe çështja se cilat janë al-
ternativat, perspektivat për këtë
shtet, nëse nuk është vetë e aftë të
zgjedh konfliktet e brendshme.
Këtë dje në paraqitjen e tij para
deputetëve të Maqedonisë e dek-
laroi kryetari i Këshillit nacional
austriak, Voflgang Sobotka i cili
është për vizitë zyrtare në Repu-
blikën e Maqedonisë.

“Maqedonia në periudhën e
kaluar ka bërë hapa vendimtar
drejt BE-së, së pari me Marrëve-
shjen për fqinjësi të mirë me Bull-

garinë dhe e dyta, marrëveshja me
Greqinë për zgjidhjen e emrit. E
shohim Maqedoninë në rrugën që
nga statusi kandidat, në fund të vi-
tit 2019 të fillojë me perspektivën
në negociatat për anëtarësim në
Union”, ka thënë Sobotka. Ai ka
theksuar se gjatë procesit të anë-

tarësimit në BE është e qartë se ci-
lat kushte duhet të përmbushen.

“Nevojitet perspektivë e besue-
shme për hyrje, por edhe
përpjekje. Konsideroj se pas
zgjedhjeve në Parlamentin Evro-
pian, në pranverë të vitit 2019, po
dhe verën e vitit të ardhshëm do të

fillojmë negociatat për anëtarësim
me Maqedoninë. Besoj se kapitujt
së shpejti do të zgjidhen dhe se BE
patjetër t’i çmojë këto hapa”, ka
thënë Sobotka, duke shtuar se ven-
di duhet t’i bëjë reformat e mund-
shme në adminsitratën publike,
gjyqësi, media, forcimin e shoqëri-
së qytetare, duke apeluar në Ku-
vend të zhvillohet diskutim dhe të
punohet në planet e mëdha nacio-
nale. 

Sobotka ka thënë se Maqedo-
nia gjendet para një sfide të madhe,
duke i dëshiruar vendit të arrijë në
qëllimin e madh- hyrja në BE dhe
NATO. Ka shprehur garanci se përk-
rahja e kësaj rruge nuk vjen vetëm
nga Qeveria austriake në krye me
kancelarin Sebastian Kurc, por edhe
Kuvendi austriak dhe partitë do të
mbështesin tentimet dhe punën që

jep Maqedonia. “Në BE mungojnë
shtetet e Ballkanit Perëndimor. Ne-
vojitet në strategjinë e Ballkanit, BE-
ja ta thotë anën e qartë strategjike
për këtë proces. Siç tha më parë
Zhan Klod Junker, se BE patjetër të
ketë qëndrim se çka nuk duhet të
ndryshohet ndaj shteteve të Ballka-
nit Perëndimor”, ka theksuar So-
botka. Ai është shprehur se është i
vetëdijshëm se për disa shtete pro-
cesi po zgjat shumë dhe se Evropa
nuk mund çdoherë të përmbush
gjitha shpresat. “Asnjë shtet nuk
mund vetëm t’i zgjedh gjitha sfi-
dat, siç janë lufta kundër korrupsio-
nit, kriminalitetit, migrimit dhe
prandaj nevojitet bashkim i forcave
nga gjitha shtetet. Evropa dha
premtim se shtetet me njëra -tje-
trën do të mbështeten”, ka shtuar
Sobotka. (Z.V)

Mungon VMRO,
Komisionit për
pajtim të hënën e
ardhshme
Shkup, 5 nëntor - Për formimin e
Komisionit për pajtim, nismë
që ka parashtruar grupi i depu-
tetëve të VMRO-DPMNE-së
dhe koalicioni për “Maqedoni
më të mirë”, do të bisedohet në
koordinimin e ardhshëm, me
siguri të hënën e ardhshme.
Kjo është dakorduar në koordi-
nimin e djeshëm të rregullt të
kryetarit të Parlamentit, Talat
Xhaferi me nënkryetarët dhe
koordinatorët e grupeve të de-
putetëve.
Kjo është për arsye se koordi-
natorja e grupit të pavarur të
deputetëve të VMRO-DPMNE-
së dhe Koalicionit, Elizabeta
Kançevska-Milevska, nuk ka
marrë pjesë për shkak të obligi-
meve me vizitën e kryetarit të
Këshillit Kombëtar Austriak,
Volfgang Sobotka. Në koordi-
nim, edhe pse i ftuar nuk ka
marrë pjesë koordinatori i ri i
grupit të deputetëve të VMRO-
DPMNE-së dhe të Koalicionit
“Për Maqedoni më të mirë”
Nikolla Micevski. Me shkresë
zyrtare se ai është koordinatori
i ri i grupit të deputetëve, Kabi-
neti i Xhaferit është njoftuar të
premten vonë pasdite.
Në koordinim nuk është cak-
tuar data për seancë plenare
për marrjen e mandatit të de-
putetit Nikolla Gruevski, pasi
është vendosur të pritet raporti
i Komisionit amë për çështje të
mandatit dhe të imunitetit,
seanca e së cilës është caktuar
për sot. Kryetari i Komisionit,
Pavle Bogoevski, është i obli-
guar ta informojë kryetarin e
Parlamentit për vendimin e kë-
tij trupi parlamentar. (Z.V)

VOLFANG SOBOTKA NË PARLAMENTIN E MAQEDONISË

BE t’i çmojë vendimet e guximshme
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

MIRATOHEN EMRAT E PARË, 24 AMBASADA MBETEN BOSH

Gjashtë ambasadorë
të rinj, dy shqiptarë

Marrëveshja midis ministrit
të Punëve të Jashtme,
Nikolla Dimitrov dhe
presidenti Gjorgje Ivanov
nuk ka shkuar aq lehtë.
Konkretisht, temë e
mosmarrëveshjes siç merret
vesh, kanë qenë propozimet
për Vllado Buçkovskin dhe
Lubomir Frçkovskin, i pari
për ambasador në
Uashington dhe i dyti në
OSBE në Vjenë

Koha
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Shkup, 5 nëntor - Maqedonia duhet
të fokusohet në lehtësimin e vi-
zave ndaj turistëve, me çka do të
rritet numri i turistëve, reciproki-
sht dhe rritja e të ardhurave valu-
tore. Kështu theksuan dje përfa-
qësues të Odës Ekonomike ku i
pranishëm ishte Sllave Siraçevski,
zëvendëskryetar nga Shoqata e
hotelerisë dhe turizmit pranë
Odës Ekonomike. Duke u bazuar
në statistikat dhe përvojat e ven-
deve fqinje, lehtësimi i vizave ka
dhënë rezultate pozitive me rritje
drastike të numrit të turistëve,
ndërsa si shembull më i mirë, tha
Siraçevski, është Serbia, e cila tu-
ristëve kinez, përveç vizave - i
mundësoi edhe linjë direkte. Nga
kjo Odë informuan se kanë drej-
tuar letër zyrtare me kërkesë për
takim me ministrin për Punë të
Brendshme (MPB) dhe atë për
Punë të Jashtme (MPJ) për të bise-
duar për lehtësimin e vizave me
Kinën dhe vendet tjera si Katarin,
Kuba, Bahrin, Emiratet e Ba-
shkuara Arabe dhe Arabinë Sau-

dite të cilët janë të përfshira në
vendet e gjirit. 

Daniela Mihajlovska Vasilev-
ska nga Oda Ekonomike theksoi se
ka interes për lehtësimin e vizave
nga të gjitha palët, ndërsa gjatë
periudhës së kaluar kishte infor-
macione se kishin filluar procedu-
rat për lehtësimin e vizës me
Kinën, mirëpo kjo procedurë do të
zgjasë 2 deri në 3 vite. Më tej, Vasi-
levska shtoi se numri i turistëve
nga ky vend është rritur për gja-
shtë herë nga viti 2016 dhe Maqe-
donia duhet të punojë në kushtet
për ti tërhequr turistët nga vendet
e ndryshme, në të kundërtën, tha
ajo, do të jetë jashtë listës së ven-
deve që duhet vizituar në Ballkan.
Sipas saj, turistë nga Vendet e Gji-

rit janë të interesuar për vendet e
Ballkanit, ndërsa fushatë për të
tërhequr këta turistë tashmë ka ni-
sur Shqipëria, Serbia, Kosova dhe
Mali i Zi.

“Duhet të krijojmë kushte për
vendet të cilat janë të përfshira në
Vendet e Gjirit, sepse janë vende të
pasura. Përveç lehtësimit të vizave,
ne duhet të punojmë në temën e
traditës, kulturës dhe ushqimit. Më
duhet të pranoj se Maqedonia nuk
e praktikon Sistemin Hallall, të ci-
lin këta turistë e kërkojnë, pra ho-
tele ku nuk shërbehet alkool dhe
mish derri”, tha Siraçevski.

Të dhënat e fundit nga Enti Sta-
tistikor përfshirë muajin gusht të
këtij vitit tregojnë rritje të numrit
të turistëve në Maqedoni për 15 për

qind, ku rritja e numrit të turistëve
vendas është 14.5 dhe 15.5 për qind
kemi rritje të turistët të huaj. Në
pjesën e bujtjeve të realizuara
kemi një rritje prej 16 për qind.
Duke u bazuar në analizat e këtyre
statistikave, rangimi i turistëve të
huaj është i ngjashëm me vitet pa-
raprake, ku më shumë turist kemi
nga Turqia, Serbia, Bulgaria, Gre-
qia, Holanda, Gjermania, ndërsa
në vendin e 14 janë radhitur turistë
nga Kina dhe turistët nga Izraeli, të
cilët realizojnë edhe më shumë
bujtje në Maqedoni. Në gjashtë
muajt e parë të vitit 2018 është evi-
dentuar rritje prej 151.8 milionë
dollarë amerikan, që është 27 për
qind më e lartë krahasuar me të
njëjtën periudhë të vitit të kaluar.

Shkup, 5 nëntor - Nëse i merret
mandati i deputetit Nikolla Gruev-
skit, kjo nënkupton se ai nuk është
deputet dhe tashmë nuk mund t’i
gëzon të drejtat e deputetit. Në
qoftë se nuk i merret mandati i de-
putetit, me këtë Gruevski nuk do
t’i ik përgjegjësisë për veprat pe-
nale  për të cilat gjykohet. Sipas
kësaj, se a do të shkojë që ta vuajë
dënimin me burg tani ose pas një
muaji, kjo kryesorja nuk e ndry-

shon punën, deklaroi për MIA-n
ish-gjykatësi kushtetues Trenda-
fil Ivanovski. Sipas tij, mbrojtësit e
Gruevskit në rastin konkret
kërkojnë refuzimin e vuajtjes së
dënimit me burg dhe theksojnë
argumente adekuate që nuk janë
argumente të vërteta të cilat do të
ndikonin në vetë vendim.

“Unë prisja që mbrojtësit në
thelb do ta vendosnin çështjen
për zbatimin e nenit 65 të Kush-

tetutës, ndërsa kjo është ndër-
prerja, gjegjësisht marrjen e
mandatit të deputetit. Ata nuk e
parashtruan këtë çështje, por i
vendosën dy elemente - kushte,
ndërsa kjo ishte që ta përfundojë
librin, gjegjësisht ta përfundojë
veprën të cilën e shkruan e që
nuk është kusht që të kërkohet
refuzim për vuajtjen  e dënimit,
ndërsa i dyti ishte se duhet t’i
përfundojë detyrat të cilat i ka si

deputet”, thekson Ivanovski.
Nëse merren parasysh, siç

tha Ivanovski, raportet për rre-
gullshmërinë e deputetit Gruev-
ski në punën e Kuvendit, mund të
konstatohet se ishte i pranishëm
vetëm në një nga dy seancat e
Kuvendit, që, siç thotë, “nënkup-
ton se nuk e ka anë aq të fuqish-
me dhe se do të ketë pasoja  Par-
lamenti për shkak të pasivitetit
të tij”. 

Riorganizim i
administratës nga
gjysma e dytë e
2019-ës
Shkup, 5 nëntor - Në gjysmën e
dytë të vitit të ardhshëm do të
ketë ndryshime më të mëdha në
administratë me riorganizimin
dhe optimizimin e saj, proces që
do të përfundojë gjatë vitit 2020,
dhe një pjesë e vogël në vitin
2021. Për aktivitet e ardhshme do
të vijojë një seri e ndryshimeve
ligjore, ndërsa mes tjerash ri-
shikim i Ligjit për organizimin e
organeve të administratës sh-
tetërore, paralajmëroi ministri i
Shoqërisë Informatike dhe Admi-
nistratës, Damjan Mançevski.
“Përfitimet që presim janë të
krijohet kornizë për organizimin
institucional, do të zgjidhet pro-
blemi me përputhjen e kompe-
tencave të institucioneve, si dhe
problemi me institucionet me
një njeri. Do të kemi kritere të
qarta për atë cilat institucione
nga kush mund të themelohen
dhe cili institucion para cilit
përgjigjet. Të ndërpritet admini-
strata ping-pong me qytetarët
dhe firmat”, tha Mançevski në
konferencën për media. Ai i pre-
zantoi aktivitetet fillestare nga
zbatimi i analizës funksionale
horizontale në administratë si-
pas planit të veprimit të miratuar
me masa konkrete dhe afatin
kohor, të cilit i ka paraprirë harti-
mi i institucioneve ekzistuese. Siç
ka treguar analiza e bërë rregul-
lores, vetëm 62 organe janë të
rregulluara me Ligjin për organi-
zim dhe punën e organeve të ad-
ministratës shtetërore, ndërsa 66
me ligje të posaçme. Qeveria do
ta zbatojë reformën me reko-
mandime të Bashkimit Evropian
dhe SIGMA dhe me ndihmën e
USAID-it dhe UNDP-së. Për pro-
cesin e ardhshëm, sipas Mançev-
skit, do të nevojitet edhe një seri
ndryshimesh ligjore. Nga 1 gushti
i vitit të kaluar janë larguar 6.479
persona nga administrata në
baza të ndryshime, si pensionim,
me marrëveshje, prej tyre 901
vetë kanë dhënë dorëheqje.
Numri i të punësuarve në sekto-
rin publik, siç tha Mançevski, po
ulet dhe arrin rreth 125.000.

Shkup, 5 nëntor - Keqpërdorimet e
pozitave zyrtare në favor të përfi-
timeve politike që funksionarë të
lartë të VMRO-DPMNE i kanë
kryer gjatë zgjedhjeve lokale të
vitit 2013, të hënën vazhduan të
procedohen në Gjykatën Penale
të Shkupit. Duke i prezantuar
“bombat” e radhës për rastin “Ti-
tanik”, PSP publikoi se si ish-mi-

nistri i Transportit dhe Lidhjeve,
Mile Janakievski dhe funksionar
tjerë të VMRO-së, atë kohë kanë
sjellë njerëz nga Zvicra dhe Itali
për të votuar në favor të tyre. Në
njërën prej materialeve nga
përgjimet e jashtëligjshme u
dëgjua edhe ish-ministrja Gor-
dana Jankullovska, e cila duke u
konsultuar me një person, i thotë

se 2 mijë euro i janë dhënë njërit
me nofkën “snajper”, dhe se këto
mjete duhet të shpërndahet te
“shiptarite” dhe te serbët. Për
shkak se një pjesë e të akuzuarve
në rastin “Titanik” janë të aku-
zuar edhe për “27 prillin” dhe
lëndët tjera të PSP-së, gjykimi për
këtë lëndë u prolongua për më 7
nëntor.  Aktakuza kundër ish

funksionarëve dhe deputetëve
aktual të VMRO-DPMNE-së, e
ngritur nga PSP, ka të bëjë me ve-
prat penale “shoqërim kriminelë-
sh”, “shkelje të të drejtës zgjedho-
re”, “mitë marrje dhe blerje të
votave”, “prishje të materialit
zgjedhor” dhe “keqpërdorim të
mjeteve për financimit të fu-
shatës zgjedhore”. (O.Xh)

ISH-GJYKATËSI IVANOVSKI PËR DËNIMIN E ISH-KRYEMINISTRIT

Tani ose pas ndonjë muaj, Gruevski do të duhet të shkojë në burg
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

VMRO kishte blerë votat e shqiptarëve

ODA E TURIZMIT KËRKON LEHTËSIMIN E VIZAVE

Kinezët dhe arabët, cak
i turizmit në Maqedoni

“Duhet të krijojmë
kushte për vendet të cilat
janë të përfshira në
Vendet e Gjirit, sepse janë
vende të pasura. Përveç
lehtësimit të vizave, ne
duhet të punojmë në
temën e traditës, kulturës
dhe ushqimit. Më duhet
të pranoj se Maqedonia
nuk e praktikon Sistemin
Hallall, të cilin këta
turistë e kërkojnë, pra
hotele ku nuk shërbehet
alkool dhe mish derri”,
tha Siraçevski

Koha



5AKTUALE
Koha, e martë, 6 nëntor 2018 

Aksident hekurudhor në
Svillarë, dy të lënduar
Në hekurudhën Shkup-Kërçovë, në fshatin Svil-
larë dje rreth orës 10:15 minuta  ka ndodhur një
aksident hekurudhor, në të cilin janë lënduar dy
persona. Siç njoftuan nga MPB, në aksidentin
hekurudhor një tren mallrash i cili është drejtuar
nga makinisti J.D. ka goditur një autobus me tar-
ga të Shkupit të drejtuar nga I.M. (32) nga fshati
Gërçec. “Shoferi dhe autobusi i udhëtarëve M.M
(45) nga fshati Svillara e Poshtme kanë  marrë
lëndime dhe janë transportuar në kompleksin
“Nënë Tereza” për  dhënien e ndihmës mjekëso-
re, thuhet në njoftimin e MPB-së. Qarkullimi
hekurudhor është ndërprerë nga ora 10:15 deri
në orën 15:20 minuta.

Digjet mali i Bellasicës
Prej mbrëmë në malin Bellasicë po digjen drunj
të pishës dhe ahut mbi fshatin Gabrovë, kanë
bërë të ditur nga Ekonomia e Pyjeve “Bellasicë”
nga Strumica. Sipas Nikolla Ristovit, shef i
mbrojtjes së pyjeve pranë Ekonomisë së Pyjeve
“Bellasicë” nga Strumica, në vendin e zjarrit janë
dërguar 12 të punësuar të cilët tentojnë të vënë
zjarrin në kontroll. Ai ka shtuar se zjarret janë
shpeshtuar pasi ka filluar gjuetia. Ka apeluar deri
te të gjithë që lëvizin nëpër pyje, veçmas gjuetarët
të sillen me kujdes dhe të mos ndezin zjarr në
hapësira të hapura.

Incident me thika në Çegran
Të dielën mbrëma rreth orës 21.00, në fshatin Çe-
gran të Gostivarit, ka ndodhur një zënkë, ku së
pari 16 vjeçari ka sulmuar fizikisht kushëririn e tij
17 vjeçar, në një sallon për lojëra argëtuese, dhe
më pas nga xhepi ka nxjerr dhe e ka sulmuar me
thikë, duke i shkaktuar plagë në këmbën e majtë.
Është kryer hetimet në vendin e ngjarjes, është
kapur 16vjeçari, është gjetur dhe marrë thika për
ekspertizë dhe punohet në zbardhjen e plotë të
rastit.

Sulmohet punëtori në
bastore 
Të dielën rreth orës 18 e 30 minuta, 34 vjeçari Xh.Z.
nga Tetova, i punësuar në një bastore sportive, me
lokacion në udhëkryqin në mes të rrugëve “JNA”,
dhe “Jane Sandanski” në Tetovë, ka qenë i sulmuar
fizikisht nga dy persona, prej të cilëve njërin e ka
njohur. Gjatë rrahjes kanë dëmtuar edhe një tele-
vizorë në objekt, dhe më pas me shpejtësi e kanë
lëshuar vendin. Merren të gjitha masat dhe aktivi-
tetet për zbardhjen e plotë të rastit.

Aksident afër Treboshit,
lëndohet 21 vjeçarja
Të dielën rreth orës 16.00, në rrugën lokale Te-
tovë-Trebosh, në afërsi të daljes nga Tetova, ka
ndodhur aksident trafiku, në të cilën kanë marrë
pjesë dy vetura edhe atë vetura e tipit “Opel Vek-
tra” me traga të Tetovës, të cilën pa leje për vo-
zitje e ka drejtuar 22 vjeçari B.A. nga fshati Tre-
bosh dhe vetura e tipit “Ford Mondeo” me targa
të Serbisë e drejtuar nga 28 vjeçarja T.B nga qy-
teti i Valjevës, Republika e Serbisë. Në aksident
bashkudhëtarja në veturën “Opel Vektra” 21-
vjeçarja B.O. nga fshati Trebosh, me lëndime
trupore është dërguar në Spitalin klinik të Te-
tovës. Janë kryer hetimet në vendin e ngjarjes
dhe punohet në përcaktimin e shkakut, rretha-
nat në të cilat ka ndodhur aksidenti deh të gjitha
detajet tjera. (U.H)

KRONIKË

Omer XHAFERI

Shkup, 5 nëntor - Deri me 15 nëntor, Mini-
stria e Punëve të Brendshme deri te Ka-
bineti qeveritar duhet të dorëzojë pro-
pozimin dhe modelin përmes të cilit do
të reformohet Drejtoria për Siguri dhe
Kundërzbulim, Agjencia për Zbulim dhe
Shërbimi për Zbulim Ushtarak. Ministri
për Punë të Brendshme, Oliver Spasov-
ski, në debatin shkencor për “Reformat
në sistemin e sigurisë dhe kundërzbuli-
mit”, të hënën, theksoi se përpjekjet janë
që të krijohet një shërbim efikas dhe i
përkushtuar ndaj sigurisë së vendit dhe
mbrojtjes nga krimi. Pavarësisht faktit
se në rajon dhe në Bashkimin e Evro-
pian në të kaluarën janë zhvilluar refor-
ma të kësaj natyre, që MPB i cilëson si
shembuj të mirëfilltë për reformat në
sistemin e sigurisë, për kryeshefin e po-
licisë, Spasovski, huazimi këtyre mode-
leve nuk është mënyra e duhur e refor-
mimit të shërbimeve të Maqedonisë.
Segmenti kryesor i reformave në shërbi-
met e sigurisë, sipas drejtuesve të polici-
së së shtetit, duhet të bëhet në reformi-
min e potencialit njerëzor. 

Pas zgjedhjes së modelit që do ta
bëjmë brenda ditëve që vijojnë, pritet
të analizohet legjislacioni dhe aktet tje-
ra nënligjore. Siç dihet, në kuadër të
projektit “Inteligjenca”, paraprakisht u

realizua një analizë për reformat në si-
stemin e përcjelljes së komunikimeve
dhe shërbimeve të sigurisë. Kësisoj, për
reformat e shërbimeve të sigurisë janë
propozuar tre modele të reformimit. “Ne
si MPB nuk duam të shpejtojmë në
zgjedhjen e modelit, për shkak se dë-
shirojmë ti dëgjojmë të gjitha palët,
gjegjësisht vërejtjet apo mungesat që
mund ti kenë propozimet e theksuara.
Ideja e parë është që Drejtoria për Sigu-
ri dhe Kundërzbulim dhe Agjencia për
Zbulim të mbesin ashtu siç janë. Mode-
li i dytë është që DSK të gjendet jashtë
MPB-së, si një drejtori e qeverisë dhe
modeli i tretë është formimi i një agjen-
cie të re që do ti përfshi dy agjencitë e
theksuara, respektivisht si një organ ato
të funksionojnë jashtë ministrisë”, tha
Spasosvki.

Ndarja ose jo e -sëDSK nga MPB, për
ministrin Spasovski, nuk paraqet ndonjë
pengesë. Duke i komentuar zërat dhe
dilemat që paraprakisht u dhanë për
(mos) reformimit e sistemit për përcjel-
ljen e komunikimeve, ministri Spasovski
tha se vullneti politik dhe gatishmëria
për ti realizuar reformat në sistemin e si-
gurisë dhe kundërzbulimit është ele-
menti më i rëndësishëm në të gjithë
këtë procedurë. Epiteti i “shtetit të robë-
ruar” që Maqedonia e mori nga institu-
cionet e BE-së, mendohet të kishte

ndodhur pikërisht për shkak se në të ka-
luarën kanë munguar reformat rrënjë-
sore në sistemin e sigurisë. Profesori i
Fakultetit për Siguri në Shkup, Tome
Batkovski, në prononcimin e tij para me-
diave tha se angazhohet për reformimin
e plotë të sistemit të kundërzbulimit,
me çka duhet të miratohet Ligjit për si-
guri kombëtare. 

“Në kuadër të këtë ligji duhet të
caktohet vendi dhe kompetencat e
subjekteve, respektivisht vlerësoj se
duhet të formohet organ super i titul-
luar ‘Këshill për siguri kombëtare’, i cili
do ta ketë rolin kryesor për nënorga-
net e tij - Byronë për koordinim dhe
Zyrën e Këshillit, të cilët do ti caktojnë
prioritet e shtetit në plan të sigurisë.
Pastaj, kompetencë e këtij Këshilli pro-
pozoj të jetë miratimi i një vlerësimi të
sigurisë dhe dhënia e udhëzimeve për
punën e subjekteve të sigurisë. Sa i
përket ndarjes ose jo të DSK-së nga
MPB, vlerësoj që duhet të formohet një
Agjenci Kombëtare e Sigurisë, jashtë
MPB-së, e cila nuk do të ketë kompe-
tenca policore. Por lidhja e saj me MPB
do jetë në nivel horizontal përmes një
sektori special, i cili do të zbatojë punët
policore në llogari të Agjencisë së re.
Njëkohësisht, kjo agjenci duhet të ketë
lidhje të ngushtim e Prokurorinë Pu-
blike”, tha profesori Batkovski.

Shkup, 5 nëntor - Tre persona janë lënduar
rëndë në tre prej gjithsej 21 aksidenteve
gjatë tre ditëve të fundit në Shkup. Në 10
më pak janë lënduar 15 persona, ndërsa
në tetë është shkaktuar dëm material.

Nga SPB Shkup informojnë se gjatë
tre ditëve të fundit policia e komunika-
cionit ka zbuluar dhe sanksionuar një
numër të madh të shkeljeve. Njëqind e
pesëdhjetë e tre shoferë kanë qarkul-
luar me shpejtësi më të madhe nga e

lejuara, 18 shoferë kanë kaluar në
udhëkryq në dritë të kuqe, pesë shoferë
të cilët nuk u kanë dhënë përparësi ka-
limi këmbësorëve në vendkalimin e
shënuar, katër shoferë për parkim të pa-
ligjshëm dhe gjashtë shoferë për vo-
zitje të paligjshme.

Janë sanksionuar edhe gjashtë
këmbësorëve të cilët kanë kaluar rrugën
jashtë vendkalimit të shënuar për
këmbësorë. Nga komunikacioni, janë

përjashtuar gjithsej 100 shoferë, prej të
cilëve 40 të cilët e kanë drejtuar automje-
tin nën ndikim të alkoolit, 45 shoferë
para se ta marrin patentë shoferin dhe 15
shoferë fillestarë, si dhe tre automjete
teknikisht të dëmtuara dhe 37 automje-
te të paregjistruara. 

Janë zënë edhe 152 automjete për
parkim të paligjshëm. Me ndihmën e au-
tomjetit special karrotrec, janë mënja-
nuar 110 automjete. (O.XH)

Shkup, 21 aksidente për tre ditë
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

REFORMAT NË SIGURI DHE KUNDËRZBULIM

DSK të ndahet nga MPB

Ndarja ose jo e DSK-së nga MPB, për kryeshefin e policisë së shtetit, Oliver
Spasovski, nuk paraqet ndonjë pengesë
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Shkup, 5 nëntor - Në bazë të Entit
Shtetëror të Statistikave, gjatë vi-
tit të kaluar 460 mijë qytetarë të
Maqedonisë kanë jetuar nën pra-
gun e varfërisë, përkatësisht 22.2
për qind nga numri i përgjithshëm
i banorëve të Maqedonisë. Në
bazë të këtyre të dhënave, shkalla
e varfërisë është rritur për 0.3 për
qind krahasuar me vitin e kaluar.
Në mesin e kategorisë së të varfër-
ve bëjnë pjesë dhe 9 për qind e qy-
tetarëve të Maqedonisë që janë të
punësuar dhe 7.7 për qind e pen-
sionistëve, pjesa tjetër i takon per-
sonave të papunë që jetojnë me
ndihmë sociale.

Fadil Ekremi me familjen e tij
prej 6 anëtarësh, të vetmet të

ardhura të sigurta i ka nga ndihma
sociale. Ai për Radion Evropa e Lirë
thotë se për çdo ditë me orë del
nga shtëpia për të mbledhur
hekurishte, dhe gjësende të vje-
tra sepse me ndihmën sociale nuk
arrin t'u sigurojë fëmijëve të tij as
një vakt ushqimi. "I blej dy tre
bukë dhe një kilogram qumësht
për fëmijët dhe ja menjëherë ikën
ata 150 denarë ( dy euro e 50 cent)

aq sa është ndihma ime sociale
nëse atë e pjesëtoni me 30 ditë. Jo
që jemi të varfër, por ne mezi ar-
rijmë të mbijetojmë duke punuar
në kushte të mjerueshme. Kishte
shumë premtime, por asgjë nuk
ka ndryshuar”, thotë Ekremi.

Autoritetet e Qeverisë thonë
se janë të fokusuar në uljen e
varfërisë kryesisht përmes uljes së
papunësisë, ndërsa për këtë janë

duke realizuar dhe disa programe
për kualifikimin e atyre që
kërkojnë si dhe ndarjen e grante-
ve të pakthyeshme për hapjen e
bizneseve të reja. Por, njohësit e
çështjeve ekonomike thonë se Qe-
veria e kryeministrit Zoran Zaev
kryesisht është e fokusuar në çë-
shtjet politike duke lënë anash
zbatimin e politikave të qëndrue-
shme që do të sillnin efekte pozi-

tive në planin e ekonomisë, ata
thonë se parametër kyç në këtë
drejtim është dhe stagnimi sa i
përket zhvillimit të ekonomisë.

Afaristët thonë se pavarësisht
se shkalla e varfërisë në Maqedo-
ni është thelluar vetëm për 0.3 për
qind, kjo duhet trajtuar seriozisht
nga ana e autoriteteve qeveritare,
sepse siç thonë kjo paraqet një
sinjal serioz se politikat ekono-
mike nuk janë në binarë të duhur.
“Qoftë edhe vetëm 0.3 për qind,
nëse shkalla e varfërisë është në
rritje, pra është negative shkalla e
uljes së varfërisë, është një sinjal
se nuk ecin punët mirë sa i përket
ekonomisë në Maqedoni”, thotë
për Radion Evropa e Lirë, Mende-
res Kuçi, afarist.

Nga ana tjetër, Petar Goshev,
ish guvernator i Bankës Popullo-
re të Maqedonisë, thotë se për-
derisa shkalla e rritjes ekonomike
mbetet larg parashikimeve në një
nivel tejet të ulët është shumë e
vështirë të shpresohet se në Ma-
qedoni do të përmirësohet cilë-
sia e jetesës. “Tanimë u bë një
kohë e gjatë që stagnon zhvillimi
i ekonomisë kjo në formë të
drejtpërdrejt reflektohet edhe në
standardin e jetës së qytetarëve.
I gjithë fokusi i qeverisë është në
zhvillimet politike. Pushteti
duhet të fillojë të fokusohet në
problemet ekonomike që më në
fund të kemi kushte për
mëkëmbjen e ekonomisë“, thotë
Goshev.  Ndryshe, në vitin 2016
shkalla e varfërisë ka arritur në
21.9 për qind, ndërsa në vitin 2015
në 21.5 për qind.

Shkup, 5 nëntor - Ministri i Ekono-
misë, Kreshnik Bekteshi, dje ki-
shte takim me drejtorin e Dele-
gacionit të ekonomisë gjermane
në Maqedoni, Patrik Martens, në
të cilin është biseduar për
klimën investuese në Maqedo-
ni, për projektet dhe mundësitë
rrjedhëse për bashkëpunimin e
mëtutjeshëm.

Bekteshi e ka informuar Mar-
tens për rritjen  ekonomike,  e
cila është rritur për 3,1 për qind

në kuartalin e dytë të vitit pas
stagnimit në vitin 2017,  si dhe
për performancat pozitive në
ekonominë e Maqedonisë dhe
për masat e reja  të Planit për
rritje ekonomike,  për të cilat pri-
tet  se do të jenë shtytës i ekono-
misë në vend, kumtoi  Ministria
e Ekonomisë. Drejtori i delega-
cionit të ekonomisë gjermane në
Maqedoni Patrik Martens e njof-
toi ministrin  Bekteshi për intere-
simin e kompanive gjermane që

duan të investojnë në Maqedoni,
duke shfaqur shpresë për ba-
shkëpunim më të thellë, me të
gjitha palët e prekura nga sekto-
ri i biznesit, si aktorë kryesor për
zhvillim ekonomik të përmbaj-
tur.

Në takim është diskutuar
edhe për mundësitë për trajnim
të kuadrove të reja,  të cilat do të
jenë të dobishme për kompanitë
dhe bizneset e reja, ndërsa ta-
shmë janë paraqitur për shfrytë-

zim të masave të përkrahjes fi-
nanciare  të ofruara nga ana e
shtetit dhe në të cilat  do të ne-
vojitet kuadro e re. 

Bekteshi e ka informuar Mar-
tens se Ministria e Ekonomisë, si
pjesëmarrës direkt  në krijimin e
ligjeve dhe masave për sektor të
biznesit, gjithmonë  do të jetë
transparente  për bashkëpunim
me biznesin që të krijohen vlera
të reja, oferta dhe investime të
reja. (Z.V)

Këmbimi 
tregtar mbi 11
miliardë dollarë
Shkup, 5 nëntor - Gjithsej
11.640.243.000 dollarë arrin këmbimi
tregtar i Maqedonisë për periudhën ja-
nar-shtator të vitit 2018. Nga ky këm-
bim, eksporti arrin 5.046.877.000 që
është rritje prej 22.7 për qind kraha-
suar me periudhën e njëjtë nga viti i
kaluar, ndërkaq importi arrin
6.593.366.000 dollarë që është për 19.5
për qind më shumë krahasuar me pe-
riudhën janar-shtator të vitit 2017. Si-
pas Entit Shtetëror për Statistikë, defi-
citi tregtar arrin 1.546.489.000 dollarë,
ndërsa mbulimi i importit me ekspor-
tin 76.7 për qind. Në periudhën janar-
shtator të vitit 2018, sipas vëllimit të
përgjithshëm të këmbimit të jashtëm-
tregtar, Maqedonia më shumë ka treg-
tuar me Gjermaninë, Greqinë, Brita-
ninë e Madhe, Serbinë dhe Bullgarinë.

Shkup, 5 nëntor - Çmimet e shër-
bimeve hotelerike në tetor të
këtij viti në krahasim me shta-
torin janë në nivel të njëjtë, por

në krahasim me tetorin e vitit
të kaluar janë rritur për tre për
qind, kumtoi Enti Shtetëror për
Statistikë. Indeksi kumulativ i

çmimeve të shërbimeve hote-
lerike për periudhën janar-te-
tor të vitit 2018, në krahasim
me periudhën e njëjtë të vitit të

kaluar është rritur për 2.1 për
qind, derisa në krahasim me
dhjetorin e vitit 2017 është rri-
tur për 1.7 për qind.

Shtrenjtohen shërbimet hotelerike

BEKTESHI TAKOI PATRIK MARTENSIN

Rritet interesimi gjerman për investime

ULET MIRËQENIA NË SHUMICËN E FAMILJEVE

"I blej dy tre bukë dhe
një kilogram qumësht
për fëmijët dhe ja
menjëherë ikën ata 150
denarë ( dy euro e 50
cent) aq sa është
ndihma ime sociale
nëse atë e pjesëtoni me
30 ditë. Jo që jemi të
varfër, por ne mezi
arrijmë të mbijetojmë
duke punuar në kushte
të mjerueshme. Kishte
shumë premtime, por
asgjë nuk ka
ndryshuar”, thotë Fadil
Ekremi nga Shkupi

ÇDO I KATËRTI I PUNËSUAR MERR PAGË NËN MINIMALEN 

Analiza e Institutit për Hulumtime
ekonomike “Finance Think” në Shkup, ka
nxjerrë në pah se çdo i katërti i punësuar
në Maqedoni merr pagë nën mesatare.
Sipas analizës 76 për qind e të
punësuarve në vend paguhen më pak se
20 mijë denarë (330 euro). Në bazë të entit
shtetëror të statistikave, rroga mesatare në
Maqedoni është 22.750 denarë. Sipas “Finance
Think”, rrogë më të ulët se mesatarja marrin të

gjithë të punësuarit në veprimtaritë
shërbyese, të punësuarit në sektorin e
hotelerisë, bujqësi, të punësuarit në
sektorin e tregtisë, industrisë së
përpunimit dhe veçanërisht rreth 70% e

të punësuarve në ndërtimtari. Përderisa në
bazë të hulumtimit në fjalë me mbi 20 mijë

denarë paguhen të punësuarit në sektorin
financiar dhe atë të energjetikës si edhe të
punësuarit në administratën publike 

Çdo ditë e më të varfër
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Qefser ABDYLI

Shkup, 5 nëntor - Tetë prej dhjetë
prindërve në Maqedoni përdorin
metoda të dhunshme që t’i disipli-
nojnë fëmijët e tyre, pa marrë para-
sysh nëse bëhet fjalë për dhunë fi-
zike apo psikologjike. Kjo mund të
ketë ndikim negativ ndaj zhvillimit
të tyre psikik, fizik, social, emotiv
dhe kognitiv. Prandaj në Maqedoni
fillon fushata “Mësohet edhe si të
jesh prindër”, e cila ka për qëllim që
së bashku me masat e tjera që i
ndërmerr shteti, t’i ndryshojnë këto
gjendje, të tregohen pasojat e
dhunës ndaj fëmijëve, sepse ka
edhe mënyrë tjetër të sjelljes
prindërore, por edhe t’i japë përk-
rahje prindërve se si të jenë prindër
të përgjegjshëm.

“Të jesh prindër jo gjithmonë
është e lehtë. Ajo me siguri është
detyra më e vështirë. Themi se kjo
është punë individuale,secili me fë-
mijën e tij në shtëpinë e tij, në fa-
miljen e tij. Por nuk është kështu.
Ne të gjithë ndikojmë tek fëmijët
tanë, ata janë brezat e ardhshëm të
shoqërisë sonë dhe shoqëria ka për
detyrë që të nxjerrë qytetarë pro-
duktivë që do të zhvillohen në një
mjedis të shëndoshë, do të njehen
të fortë dhe pastaj do të japin kon-
tributin e tyre në vend”, tha mini-

strja e Punës dhe Politikës Sociale,
Mila Carovska. Ajo konsideron se
përmes kopshteve mund të jepet
një edukim cilësor i fëmijëve, por
edhe drejtim dhe orientim për
prindërit. Maqedonia, tha ka 15 kon-
sultore në kopshte që bëjnë
përpjekjet për dhënien e përkrahjes
së prindërimit të përgjegjshëm, por
shtoi, kjo duhet që të intensifikohet
dhe me mjete të tjera aktive.

“Nëse i mësojmë prindërit që të
jenë të mirë dhe të përkushtuar, në
mënyrë direkte ndikojnë ndaj so-
cializmit, zhvillimit emotiv dhe inte-
lektual të çdo fëmije, ndërsa ky
është potenciali njerëzor i vendit”
tha Carovska. Ministri i Shëndetësi-
së, Venko Filipçe, theksoi nëse në vi-
tet e para të jetës truri i njeriut zhvil-
lohet me shpejtësi të madhe dhe
se atëherë çdo përvojë individuale
ndikon në zhvillimin dhe formimin
e mënyrës të të menduarit tek çdo
fëmijë, mënyrën e sjelljes dhe të
mësuarit gjatë gjithë jetës.

“Investigimet tregojnë se fë-

mijët të cilët janë dëshmitarë ose
vetë vuajnë nga dhuna ka shumë
mundësi që si të rritur të vuajnë nga
dhuna, por mundet të bëhen edhe
të dhunshëm”, tha ai. Filipçe theksoi
se ministria do të bëjë përpjekje që
të përforcojë shërbimet e patro-
nazhit, si shërbimet e parat që janë
në kontakt me prindërit, por edhe
për përforcimin e kapaciteteve të
punonjësve shëndetësore që të
njohin, orientojnë dhe mbrojnë fë-
mijët viktima të dhunës.

Përforcim i shërbimeve profe-
sionale planifikohet edhe në pro-
cesin arsimor. Siç tha ministri i Arsi-
mit dhe Shkencës Arbër Ademi, kjo
do të bëhet me qëllim që të mund
të japin mbështetje profesionale
dhe këshilla për prindërit, veçanëri-
sht nëse te fëmijët e tyre vërehet
sjellje joadekuate për moshën, re-
zultate të ulëta apo mungesa në
mësim.

Euroambasadori Samuel Zhbo-
gar theksoi se ky është problem në
të gjithë Evropën. Të dhënat nga

OBSH janë alarmante, thotë Zhbo-
gar, dhe tregojnë se çdo i dhjeti fë-
mijë është keqpërdorur seksuali-
sht, çdo i katërti fëmijë është
viktimë e dhunës, ndërsa gati se i
treti fëmijë i nënshtrohet keqpër-
dorimit psikologjik. Tek fëmijët me
aftësi të kufizuara rezultatet tre-
gojnë, madje tre herë numra më të
mëdhenj në raport me të dhënat
për fëmijët e tjerë. “Raporti i KE-së
për Maqedoninë nga pranvera e kë-
tij viti tregon se edhe pse të drejtat
e fëmijëve janë të bazuara në ligj,
legjislatura ekzistuese duhet të zba-
tohet. Ky raport, gjithashtu, thek-
son se ka kapacitet shumë të vogël
për sigurimin e mbështetjes,
mbrojtjes dhe kujdesit për fëmijët.
Më vjen mirë që e shoh që tani zh-
villohet aksion i cili do të japë orien-
tim për të gjitha çështjet, ndërsa të
cilën e kryesojnë të gjitha tre mini-
stritë e pranishme sot, me mbësh-
tetjen dhe ndihmën e UNICEF-it”,
tha Zhbogar.

Përfaqësuesi i UNICEF-it në

vend, Benxhamin Perks, theksoi se
kjo fushatë dhe reformë nuk zhvil-
lohet vetëm këtu, por në disa pjesë
të botës dhe fillon të japë rezultate.
Shkaku për të cilin kjo fushatë zba-
tohet, niset nga të dhënat e 20-30
viteve të fundit se 85 për qind nga
zhvillimi i trurit të njeriut ndodh në
5-6 vitet e para të jetës dhe se zhvil-
limi emocional, social dhe njohës i
fëmijëve ndodh gjatë kësaj pe-
riudhe dhe asnjëherë më nuk do të
përsëritet me shpejtësinë e njëjtë
gjatë jetës.

“Sipas të dhënave të OBSH në
Ballkanin Perëndimor një deri në
tre fëmijë rriten në neglizhim
emotiv, shohim edhe shumë for-
ma të dhunës fizike dhe të kujde-
sit prindëror jofunksional. Lajm i
mirë është që kjo mund të traj-
tohet përmes intervenimeve në
politikat publike për përforcimin e
vizitave shëndetësore të infermie-
reve të shërbimit të patronazhit, e
deri tek ndihma për prindërit të
cilët komunikojnë më mirë dhe të
përfshihen me fëmijët përmes qa-
sjes universale në institucionet pa-
rashkollore, ndërsa pastaj edhe në
shkollat fillore dhe të mesme. Në
këtë mënyrë i ndihmohet vendit
që të bëhet rezistent dhe të zbutet
efekti i dhunës dhe lënia pas dore
e fëmijëve që të zhvillohen dhe të
bëhen versioni më i mirë i vetvetes
kur kalojnë në ciklin jetësor, që
është me rëndësi edhe për zhvilli-
min social dhe ekonomik të sho-
qërisë”, thotë Perks. Fushata është
pjesë e projektit rajonal financuar
nga BE-ja dhe e mbështetur nga
UNICEF-i.

Kumanovë, 5 nëntor - Kryetari i Ku-
manovës, Maksim Dimitrievski,
dhe partnerët e tij nga BDI, si dhe
gjithë këshilltarëve shqiptarë të
cilët këtë mandat janë të pazë-
shëm, të bëjnë paku një hap të
vogël dhe të investojnë për sportin
edhe në lagjet shqiptare të qytetit
të Kumanovës. Kjo është kërkesa
e Lëvizjes BESA - Dega e Kuma-
novës, sipas të cilës, mungon vull-
neti politik nga binomi LSDM-BDI
lidhur me investimet edhe në pje-
sët shqiptarë.

“Në Maqedoni kah fundi i vitit
2017 u zhvilluan debate profesio-
nale për gjendjen, sfidat dhe per-
spektivën e sportit në Maqedoni.
Në këto debate mes të tjerash u

konstatua se duhet të përmirë-
sohet infrastruktura sportive që të
mundësohet sa më shumë pjesë-
marrja e të rinjve në sporte të ndry-
shme dhe pastaj kjo do të sjellë
edhe deri te kualiteti në lloje të

ndryshme të garave sportive qof-
shin ato lokale, rajonale apo
ndërkombëtare. Në shtator të vitit
2016-të në Kumanovë u lëshuan
në përdorim 4 fusha tenisi të cilat
bashkë me investimet e tjera në

salla sportive arrijnë shumën prej
52 milionë denarë. Ne na gëzojnë
investimet në sport, por njëkohësi-
sht kërkojmë investime të bëhen
edhe në pjesën e qytetit ku shu-
mica e popullsisë janë shqiptarë”,
thonë nga Dega e BESËS e Kuma-
novës, duke i apeluar kryetarit
Maksim Dimitrievski dhe part-
nerëve të tij nga BDI, si dhe gjithë
këshilltarëve shqiptarë të cilët këtë
mandat janë të pazëshëm, që të
bëhet së paku një hap i vogël në
këtë drejtim.

“Të krijohet një qendër rekrea-
cioni me fushë futbolli, një fushë
për tenis dhe një për basketboll.
Të dhënat kadastrale tregojnë se
kjo pronë është e Republikës së

Maqedonisë kurse në planin urba-
nistik ka shifër D3-që janë objekte
për sport dhe rekreim. Në bazë të
kësaj është e qartë se nuk ekzi-
stojnë pengesa juridike por mun-
gon vullneti politik nga binomi
LSDM-BDI. Sa për ilustrim në pje-
sët maqedonase kemi disa terrene
sportive me fusha tenisi, futbolli
dhe pishinë kurse në pjesët ku je-
tojnë shqiptarët nuk kemi asnjë
terren sportiv. Madje këtë vend që
tash gjendemi e shfrytëzojnë edhe
rreth 2000 nxënës shqiptarë të
shkollave të mesme. Nëse moto e
juaj është ‘jetë për të gjithë’,
atëherë dëshmoni këtë me vepra
dhe jo vetëm me fjalë, mos i ndani
qytetarët në baza etnike”.

LËVIZJA BESA ME AKUZA NDAJ KREUT TË KUMANOVËS

Të investohet edhe në pjesët ku ka shqiptarë
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

FUSHATË PËR EDUKIMIN E PRINDËRVE

Tetë prej dhjetë prindërve 
me dhunë i disiplinojnë fëmijët

Fushata “Mësohet edhe
si të jesh prindër” ka për
qëllim që së bashku me
masat e tjera që i
ndërmerr shteti, t’i
ndryshojnë këto
gjendje, të tregohen
pasojat e dhunës ndaj
fëmijëve, sepse ka edhe
mënyrë tjetër të sjelljes
prindërore, por edhe t’i
japë përkrahje
prindërve se si të jenë
prindër të
përgjegjshëm

Koha
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REPUBLIKA E MAQEDONISË 

AGJENCIA E ADMINISTRATËS 
  

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

SHPALLJE PUBLIKE NUMËR – 254/2018 
     për punësimin e  7  nëpunësve shtetëror nga grupi I, nëngrupi I në „Komunën e Kumanovës “për vendet e punës në vijim:  

 
1. UPR0101V03000 Bashkëpunëtor për vërtetimin e taksave dhe 
kompensimeve, Njësia për vlerësimin dhe grumbullimin e pagesave të tatimit 
të pronës, pagesës së taksave dhe kompensimeve, Sektori për tatime dhe 
taksa 

1 realizues(ë) 

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

Kushtet e posaçme: 
-   niveli i kualifikimeve VI B sipas kornizës maqedonase të kualifikimeve dhe së paku 180 kredi sipas 
ECTS ose të kryer shkallën VII/1, shkencat ekonomike, ose shkencat organizative dhe administrim     
(menaxhment) ose administratë publike dhe administratë  

-   së paku 1 (një) vit përvojë pune në profesion  

 
 
 

    Kompetencat e përgjithshme:  

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

 -   mësim dhe zhvillim 

 -   komunikim 

 -   arritje të rezultateve 

 -   puna me të tjerë/puna ekipore 

 -   ndërgjegjësim strategjik 

 -   orientim kah palët/palët e interesuara; dhe 

 -   menaxhim financiar 

 
 
 

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

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

 
 
 

Orari i punës :  
- Ditët e punës: e hënë - e premte 
- Orët javore të punës: 40 
- Orari ditor i punës: 08:00 - 16:00 

Rroga neto: 22.501,00 denarë 

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

 
2. UPR0101V04000 Bashkëpunëtor i ri për të mbështetje gjatë kontrollit 
të vlerësimit të pasurisë së patundshme,  Njësia për vlerësimin dhe 
grumbullimin e pagesave të tatimit të pronës, pagesës së taksave dhe 
kompensimeve, Sektori për tatime dhe taksa. 

1 realizues(ë) 

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

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

-   me ose pa përvojë pune në profesion  

 
 
 

    Kompetencat e përgjithshme:  

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

 -   mësim dhe zhvillim 

 -   komunikim 

 -   arritje të rezultateve 

 -   puna me të tjerë/puna ekipore 

 -   ndërgjegjësim strategjik 

 -   orientim kah palët/palët e interesuara; dhe 

 -   menaxhim financiar 

 
 
 

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

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

 
 
 

Orari i punës :  
- Ditët e punës: e hënë - e premte 
- Orët javore të punës: 40 
- Orari ditor i punës: 08:00 - 16:00 

Rroga neto: 20.987,00 denarë 

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

 
3. UPR0101V02000 Bashkëpunëtor i lartë për rrugë lokale dhe lagje, 
Njësia për punë komunale , infrastrukturë dhe trafik, Sektori për punë 
komunale, infrastrukturë dhe trafik dhe mbrojtjen e mjedisit hapësinorë. 

1 realizues(ë) 

Kushtet e përgjithshme:  
- Të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë, 
- Ta njohë mirë gjuhën maqedonase, 
- Të jetë i moshës madhore, 
- Të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës, 

- Me vendim gjyqësor të mos i jetë shqiptuar dënim ndalese për kryerjen e profesionit, 
veprimtarisë ose detyrës. 
 

Kushtet e posaçme: 
-   niveli i kualifikimeve VI B sipas kornizës maqedonase të kualifikimeve dhe së paku 180 kredi sipas 
ECTS ose të kryer shkallën VII/1, arkitekturë, urbanizëm dhe planifikim, ndërtimtari dhe ekonomizim i 
ujit ose komunikacion dhe transport  

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

 
 
 

    Kompetencat e përgjithshme:  

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

 -   mësim dhe zhvillim 

 -   komunikim 

 -   arritje të rezultateve 

 -   puna me të tjerë/puna ekipore 

 -   ndërgjegjësim strategjik 

 -   orientim kah palët/palët e interesuara; dhe 

 -   menaxhim financiar 

 
 
 

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

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

 
 
 

Orari i punës :  
- Ditët e punës: e hënë - e premte 
- Orët javore të punës: 40 
- Orari ditor i punës: 08:00 - 16:00 

Rroga neto: 23.531,00 denarë 

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

 
4. UPR0101V03000 Bashkëpunëtor për mbrojtjen e natyrës, Njësia për 
mbrojtjen e ambientit jetësor dhe natyrës, Sektori për punë komunale, 
infrastrukturë dhe trafik dhe mbrojtjen e mjedisit jetësor dhe natyrën 

1 realizues(ë) 

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

Kushtet e posaçme: 
-   niveli i kualifikimeve VI B sipas kornizës maqedonase të kualifikimeve dhe së paku 180 kredi sipas 
ECTS ose të kryer shkallën VII/1, shkenca e tokës dhe hidrologji ose Prodhimi blegtoral (blegtori)  

-   së paku 1 (një) vit përvojë pune në profesion  

 
 
 

    Kompetencat e përgjithshme:  

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

 -   mësim dhe zhvillim 

 -   komunikim 

 -   arritje të rezultateve 

 -   puna me të tjerë/puna ekipore 

 -   ndërgjegjësim strategjik 

 -   orientim kah palët/palët e interesuara; dhe 

 -   menaxhim financiar 

 
 
 

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

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

 
 
 

Orari i punës :  
- Ditët e punës: e hënë -  e premte 
- Orët javore të punës:  40 
- Orari ditor i punës: 08:00 - 16:00 

Rroga neto: 22.501,00 denarë 

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

 
5. UPR0101V01000 Këshilltarë për bashkëpunim ndërkombëtar, Njësia 
për bashkëpunim ndërkombëtar dhe euro integrime, Sektori për bashkëpunim 
ndërkombëtar dhe euro integrime, planifikim strategjik, krijim të politikave, 
vëzhgim dhe zhvillim ekonomik lokal (LER). 

1 realizues(ë) 

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

Kushtet e posaçme: 
-   nilevi i kualifikimeve VI A sipas kornizës maqedonase të kualifikimeve dhe së paku 240 kredi sipas 
ECTS, ose të kryer shkallës VII/1, Shkencat juridike ose Shkencat politike  

-   së paku 3 (tre) vjet përvojë pune në profesion  

 
 
 

    Kompetencat e përgjithshme:  

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

 -   mësim dhe zhvillim 

Vazhdon
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KOMUNA E SARAJIT 
KORIGJIM I SHPALLJES nr.3/2018 

për tjetërsim të tokës ndërtimore pronësi e Republikës së Maqedonisë të ankandit publik 
elektronik në Komunën e Sarajit 

 

 LËNDA E ANKANDIT PUBLIK ELEKTRONIK 

Lënda e ankandit publik elektronik është toka ndërtimore e pa ndërtuar, pronësi e 
Republikës së Maqedonisë, e paraparë me DOKUMENTACION LOKAL TË PLANIT 
URBANISTIK PËR NDËRTIMIN E KOMPLEKSIT PRODHUES NË PIJESËN E PK 
10711/2 PIJES NGA PK 10712 PIJES NGA PK 13618 DHE 10711/7, V.Q. LLAKI, K.K. 
SARAJ – SHKUP.  

Duke vepruar në pajtim me nenin 52 paragrafi 3 nga Ligji për tokë ndërtimore ( Gazeta zyrtare e 
RM nr. 15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16 dhe 190/16), a në bazë të nenit 56 paragrafi 
3 nga i njejti Ligj, Komisioni kryen korigjimin e shpalljes në pjesën e: 

 

AFATET PËR PARASHTRIMIN E FLETPARAQITJEVE 

Fletparaqitjet për pjesmarje në ankandin publik mund të dorëzohen  deri më 20.11.2018, në 
formë elektronike në adresë vijuese: www.gradezno-zemjiste.mk 

Ankandi publik do të mbahet në formë elektronike në faqen vijuese të internetin www.gradezno-
zemjiste.mk 

Ankandi publik për PN1 do të fillon në 22.11.2018, në ora 09:30, dhe e njejta nuk mundet 
të zgjasë më pak se 15 minuta. 

Ankandi publik për çdo parcel ndërtimore nga rishikimi i njëanshëm tabelarë , vazhdohen 
për 2 minuta deri atëher kur në 2 minutat e fundit nga ankandi ka ofertë të re. 

Një ofertues mund të jetë pijesmarës me ofertë në një ose më shumë parcela, ose në të 
gjitha parcelat nga shpallja.                                     

Kjo shpallje do të jetë e publikuar edhe në WEB faqen e Komunës së Sarajit 
ww.sara.gov.mk 

Komisioni për realizim të procedurës për ankand publik të tokës  

Ndërtimore në pronësi të Republikës së Maqedonisë 

                 Komuna e Sarajit 

 S -ARAJ  SARAJ

 

KOMUNA E SARAJIT 

KORIGJIM I SHPALLJES nr.4/2018 

për tjetërsim të tokës ndërtimore pronësi e Republikës së Maqedonisë të ankandit publik 
elektronik në Komunën e Sarajit 

 

 LËNDA E ANKANDIT PUBLIK ELEKTRONIK 

Lënda e ankandit publik elektronik është toka ndërtimore e pa ndërtuar, pronësi e Republikës së 
Maqedonisë, e paraparë me DOKUMENTACION TË PLANIT LOKAL URBANISTIK  për 
pijesë nga PK 10466, PIJES NGA PK 10468, pijesë nga 10469, pijesë nga PK 10470, PK 10471, 
PK 10472 dhe pijesë nga PK 10473/1, me dedikim: Industria e lehtë (G2) me objekte 
përcjellëse – Prodhimtari të mjeteve për idustri ekologjike KK Saraj Komuna e Sarajit 

Duke vepruar në pajtim me nenin 52 paragrafi 3 nga Ligji për tokë ndërtimore ( Gazeta zyrtare e RM 
nr. 15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16 dhe 190/16), a në bazë të nenit 56 paragrafi 3 nga i 
njejti Ligj, Komisioni kryen korigjimin e shpalljes në pjesën e: 

 

AFATET PËR PARASHTRIMIN E FLETPARAQITJEVE 

Fletparaqitjet për pijesmarje në ankandin publik mund të dorëzohen  deri më 20.11.2018, në formë 
elektronike në adresë vijuese: www.gradezno-zemjiste.mk 

Ankandi publik do të mbahet në formë elektronike në faqen vijuese të internetit www.gradezno-
zemjiste.mk 

Ankandi publik për PN1 do të fillon në 22.11.2018, në ora 11:30  dhe e njejta nuk mundet të 
zgjasë më pak se 15 minuta. 

Ankandi publik për çdo parcel ndërtimore nga rishikimi i njëanshëm tabelarë , vazhdohen për 
2 minuta deri atëher kur në 2 minutat e fundit nga ankandi ka ofertë të re. 

Një ofertues mund të jetë pijesmarës me ofertë në një ose më shumë parcela, ose në të gjitha 
parcelat nga shpallja. 

 

Kjo shpallje do të jetë e publikuar edhe në WEB faqen e Komunës së Sarajit ww.sara.gov.mk 

Komisioni për realizim të procedurës për ankand publik të tokës  

Ndërtimore në pronësi të Republikës së Maqedonisë 

                 Komuna e Sarajit 

 S -ARAJ  SARAJ

 -   komunikim 

 -   arritje të rezultateve 

 -   puna me të tjerë/puna ekipore 

 -   ndërgjegjësim strategjik 

 -   orientim kah palët/palët e interesuara; dhe 

 -   menaxhim financiar 

 
 
 

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

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

 
 
 

Orari i punës :  
- Ditët e punës: e hënë - e premte 
- Orët javore të punës: 40 
- Orari ditor i punës: 08:00 - 16:00 

Rroga neto: 25.023,00 denarë 
VËREJTJE: Sipas planit vjetor për punësim në institucionin përkatës për vitin 2018 janë të parapara: 
Maqedonas(e) 1. 

 
6. UPR0101V04000 Bashkëpunëtor i ri për vlerësimin e projekteve, 
Njësia për bashkëpunim ndërkombëtar dhe euro integrime, Sektori për 
bashkëpunim ndërkombëtar dhe euro integrime, planifikim strategjik, krijim 
të politikave, vëzhgim dhe zhvillim ekonomik lokal (LER) 

1 realizues(ë) 

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

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

-   me ose pa përvojë pune në profesion  

 
 
 

    Kompetencat e përgjithshme:  

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

 -   mësim dhe zhvillim 

 -   komunikim 

 -   arritje të rezultateve 

 -   puna me të tjerë/puna ekipore 

 -   ndërgjegjësim strategjik 

 -   orientim kah palët/palët e interesuara; dhe 

 -   menaxhim financiar 

 
 
 

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

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

 
 
 

Orari i punës :  
- Ditët e punës: e hënë - e premte 
- Orët javore të punës: 40 
- Orari ditor i punës: 08:00 - 16:00 

Rroga neto: 20.987,00 denarë 

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

 

7. UPR0101V01000 Këshilltar për planifikimin e zhvillimit ekonomik 
lokal, Njësia për planifikim strategjik, krijimin e politikave dhe zhvillimin 
ekonomik lokal (LER) Sektori për bashkëpunim ndërkombëtar dhe euro 
integrime, planifikim strategjik, krijim të politikave, vëzhgim dhe zhvillim 
ekonomik lokal (LER) 

1 realizues(ë) 

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

Kushtet e posaçme: 
-   nilevi i kualifikimeve VI A sipas kornizës maqedonase të kualifikimeve dhe së paku 240 kredi sipas 
ECTS, ose të kryer shkallës VII/1, Shkencat ekonomike ose Shkencat organizative dhe administrim 
(menaxhment)  

-   së paku 3 (tre) vjet përvojë pune në profesion  

 
 
 

    Kompetencat e përgjithshme:  

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

 -   mësim dhe zhvillim 

 -   komunikim 

 -   arritje të rezultateve 

 -   puna me të tjerë/puna ekipore 

 -   ndërgjegjësim strategjik 

 -   orientim kah palët/palët e interesuara; dhe 

 -   menaxhim financiar 

 
 
 

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

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

 
 
 

Orari i punës :  
- Ditët e punës: e hënë - e premte 
- Orët javore të punës: 40 
- Orari ditor i punës: 08:00 - 16:00 

Rroga neto: 25.023,00 denarë 

VËREJTJE: Sipas planit vjetor për punësim në institucionin përkatës për vitin 2018 janë të parapara: 
Maqedonas(e) 1. 
Kushtet e lartë përmendura në shpallje kandidatët duhet t’i plotësojnë në momentin e aplikimit në 
formë elektronike nëpërmjet profilit të përdoruesit të krijuar në faqen e internetit të Agjencisë së 
Administratës. 
Afati i aplikimit zgjatë 15 ditë, duke llogaritur nga dita e publikimit të shpalljes. Pas mbarimit të afatit 
për aplikim, shpallja do të jetë e larguar nga faqja e internetit e Agjencisë. 
Pas kalimit të afatit të aplikimit, shpallja do të jetë e hequr nga faqja e internetit e Agjencisë. 
Kandidatëve u kërkohet fletëparaqitjen ta plotësojnë në tërësi, të jenë precizë dhe të japin të dhëna të 
sakta. Kandidatët e paraqitur në shpalljen publike në faqen e internetit të Agjencisë së administratës do 
të informohen, për kohën dhe vendin e mbajtjes së çdo faze të ardhshme të procedurës për selektim të 
nëpunësit administrativ. 
Faza e 1 – rë: selektimi administrativ realizohet në një afat prej 15 ditësh pas mbarimit të shpalljes së 
publikuar.  
Faza e 2 – të: provimi i nëpunësit administrativ realizohet në një afat jo më të shkurtër se 10, dhe jo më 
të gjatë se 30 ditë pas mbarimit të fazës së 1 – rë. Ai incizohet dhe emetohet drejtpërdrejtë në faqen e 
internetit të Agjencisë së administratës.  
Faza e 3 – të: kontrollimi i vërtetësisë së provave dhe intervista realizohet në një afat prej 10 ditësh pas 
mbarimit të fazës së 2 – të. 
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P
residenti i SHBA-së, Donald
Trump njoftoi më 20 tetor se
Shtetet e Bashkuara do të
tërhiqen së shpejti nga Trak-

tati i Forcave Bërthamore të Rrezës
së Mesme (INF), një marrëveshje e
madhe e kontrollit të armëve, e nën-
shkruar midis Bashkimit Sovjetik dhe
Shteteve të Bashkuara në vitin 1987.  

Marrëveshja, që i ndaloi të dyja
vendet – dhe vendet që dolën nga
shpërbërja e Bashkimit Sovjetik – nga
mbajtja e raketave bërthamore dhe
konvencionale tokë-tokë me një rre-
ze veprimi prej 500-5.500 km, është
bërë e paqëndrueshme, argumen-
tuan zyrtarët amerikanë, pasi u sh-
faqën dëshmi të shkeljeve ruse, dhe
rritjes së vazhdueshme të numrit të
raketave kineze brenda kësaj rrezeje
veprimi.

PO ÇFARË ËSHT
Ë TRAKTATI I INF?

Nevoja për një marrëveshje që
kufizonte raketat me rreze të mesme
veprimi, mes Shteteve të Bashkuara
dhe Bashkimit Sovjetik u shfaq, pasi
të dyja vendet filluan të zgjeronin ar-
senalet e tyre bërthamore në vitet
1970. Gjatë asaj dekade, Bashkimi
Sovjetik filloi të përditësonte siste-
met e saj të vjetruara të rrezes se me-
sme, përmes prodhimit të një raketë
të re, SS-20, për të cilën vëzhguesit
në Uashington, druheshin se do të
prishte ekuilibrin e fuqisë bërthamo-
re nga Evropa në drejtim të Moskës.

Në kundërpërgjigje, Uashingto-
ni filloi të zgjerojë sistemet e saj rake-
tore në Evropë, duke përfshirë ven-
dosjen e raketave të reja Pershing,
teksa nisën paralelisht bisedimet me
udhëheqjen sovjetike për të kufizuar
prodhimin e tyre. Negociatat u zhvil-
luan në fillim të viteve 1980, duke u
përshpejtuar kur udhëheqësi sovjetik
Mikail Gorbaçov, u nxit gjithnjë e më
shumë në këtë drejtim, si pasojë e
presioneve ekonomike dhe gjeopoli-
tike në gjysmën e dytë të asaj dekade.
Presidenti i SHBA-së Ronald Regan
dhe Gorbaçov, nënshkruan Traktatin
e INF në dhjetorin e vitit 1987. Si
rrjedhojë e tij, gati 2.700 raketa dhe
sistemet e tyre të lëshimit u çmon-
tuan nga të dyja palët deri në qer-
shorin të vitit 1991, me vetëm sovje-
tikët që eliminuan 1.700 raketa.

PSE PO TËRHIQEN SHTETET E
BASHKUARA?

Në janarin e vitit 2014, gazeta
amerikane “The New York Times”, ra-
portoi se zyrtarët amerikanë kishin
prova se Rusia po testonte një raketë

të re në det, e cila kundërshtonte ha-
pur dispozitat e Traktatit INF.
Megjithëse marrëveshja ishte nën-
shkruar dikur midis Shteteve të Ba-
shkuara dhe Bashkimit Sovjetik, pas
shpërbërjes së kombit komunist në
vitin 1991, Rusia, Bjellorusia, Kazaki-
stani dhe Ukraina, mbetën si palë pa-
suese të traktatit. Zyrtarët ame-
rikanë, besonin se Moska kishte nisur
ta zhvillonte këtë raketë të re që nga
viti 2008, dhe arriti ta prodhonte me
sukses në korrikun e 2014-ës. Presi-

denti amerikan Barak Obama i dër-
goi një letër presidentit rus Vladimir
Putin, ku e akuzonte Rusinë për
shkeljen e traktatit.

Megjithëse administrata e
Obamës i identifikoi shkeljet ruse,
mbështetja për tërheqjen e Shteteve
të Bashkuara nga Traktati i INF, nuk
arriti të gjente mbështetje, deri në
fillimin e administratës së Trump. Në
dhjetorin e vitit 2017, Departamenti
i Shtetit publikoi një “Strategji të In-
tegruar të Traktatit INF”, e cila pohon-

te se “Shtetet e Bashkuara mbeten
vendosmërisht të angazhuara ndaj
traktatit”, por paralajmëroi se “nuk
mund të vazhdojë të qëndrojë në të,
teksa Federata Ruse vazhdon të zhvil-
lojë sisteme ushtarake në shkelje të
traktatit”.

Njoftimi i administratë Trump, pa-
soi përfshirjen e një programi i ri në
Aktin e Autorizimit Kombëtar të
Mbrojtjes të vitit 2018, i cili synon
ndërtimin e një rakete të re kruiz
(GLCM). Në atë ligj, Kongresi Ame-
rikan autorizoi dhënien e 58 milionë
dollarëve për programin. Edhe pse
kërkimi dhe zhvillimi nuk janë të nda-
luara në mënyrë të hapur nën trakta-
tin INF, testimi apo vendosja në gati-
shmëri e një rakete GLCM do të shkelte
dispozitat e INF. Përveç shkeljeve nga
ana e Rusisë, shumë zyrtarë ame-
rikanë kanë shprehur shqetësimin për
ndërtimin e forcave bërthamore kine-
ze në Azinë Lindore. Deri 95 për qind e
raketave kineze, i përkasin kategorisë
së ndaluar nga INF.

Pjesëmarrja e Shteteve të Ba-
shkuara në Traktatin e INF, e ndalon
ushtrinë amerikane të zhvillojë ose
vendosë raketa të llojit të tillë kudo
në botë, dhe jo vetëm në Evropë. INF
po e pengon aftësinë e Shteteve të
Bashkuara, për të reaguar në

Nëse Trump do të
mbajë premtimin
e tij për t’u larguar
nga INF-në, kjo do
të çelte dritën
jeshile ndërtimit
të mundshëm të
një mburoje
bërthamore në
Azinë Lindore,
ndërsa
Uashingtoni duket
se kundërshton
praninë në rritje të
Kinës në atë rajon.
Një vendosje e
raketave në Guam
ose në territorin e
aleatëve në Japoni
dhe Australi, do të
ngrinte pikëpyetje,
me pasoja të
pasigurta për
rajonin

KOHA PËR KARIKATURËN E DITËS

Pse SHBA po e braktis traktatin e
reduktimit të armëve bërthamore Nga

David A. WEMER



Rr
eth 5 shekuj më parë,
Nikolo Makiaveli,
ofroi këshilla diabo-
like që synonin t’u vi-

nin në ndihmë sundimtarëve, për
të “lundruar” në botën mizore dhe
të pamëshirshme të artit shtetëror.
Këshilla e tij tek “Princi”, qenë
veçanërisht të spikatura, pasi vinin
nga një njeri i cili ishte dëbuar nga
qyteti i lindjes, Firence, dhe ishte
burgosur dhe torturuar për poli-
tikën e tij. “Sundimtarët, duhet të
synojnë të ngjallin më shumë frikë
sesa dashuri tek populli, dhe duhet
të shohin përtej standardeve të
moralit tradicional, tek interesi i si-
gurimit të pushtetit, dhe sigurimi i
stabilitetit më të gjerë për shtetin.
Mënyra se si jetojnë njerëzit, është
shumë larg mënyrës se si ata duhet
të jetojnë, kushdo që braktis atë,
duhet të ndjekë rënien e tij dhe jo
ruajtjen e tij”.

Qytetarët e veçantë, ishin të lirë
t’i jepnin përparësi virtytit perso-
nal mbi nevojat e shtetit; ndërkohë
që një princ jo. Pavarësisht nëse
presidenti rus Vladimir Putin
urdhëroi ose jo sulmin kimik ndaj
Sergej Skripalit, apo princit i Ku-
rorës së Arabisë Saudite Muhamed
bin Salman dërgoi një grup forcash
speciale për të vrarë Xhamal Ka-
shogin, këta sundimtarë ndajnë
qartazi pikëpamjen e Makiavelit
mbi politikën si një fushë-beteje e
ashpër dhe shpesh vdekjeprurëse.
Dhe ata nuk ngurruan të përdor-
nin taktikat brutale në Çeçeni, në
provincën Lindore të Arabisë Saudi-
te, dhe gjetkë. Në sytë e tyre, naty-
ra njerëzore dhe bazat e sistemit
anarkik ndërkombëtar, nuk kanë
ndryshuar që nga koha e Makiave-
lit dhe shtypja e armiqve pa ndonjë
brejtje ndërgjegje është shpesh një
pjesë e domosdoshme e qeverisjes
efektive, pavarësisht nga preferen-
cat personale të një sundimtari.

Një Makiavelist modern, nuk
do të kundërshtonte pikëpamjen e
tyre themelore të politikës ba-
shkëkohore dhe të sistemit
ndërkombëtar. Por bota ka ndry-
shuar në mënyra të tjera, që nga
shekulli XVI, të cilët kanë impliki-
me të thella për “princat” e sotëm,
teksa këta të fundit synojnë të fi-
tojnë, ruajnë dhe ushtrojnë push-
tet. Cilat këshillë e një Makevelisti
të shekullit XXI, mund t’i përshta-
tet debatit mbi vrasjen e disidentë-
ve përreth Rusisë dhe Arabisë Sau-
dite? Si fillim, Makiavelisti modern
nuk do të refuzonte në parim kon-
ceptin e vrasjes së sponsorizuar nga
shteti. Ka raste, mund të argumen-
tojë ai, kur kërkesat e sigurisë së
shtetit e kërkojnë atë, sado destabi-

lizues që mund të jetë ai veprim.
Izraeli dhe shumë shtete të tje-

ra moderne nuk kanë hezituar të
ndërmarrin operacione të tilla, kur
është e nevojshme. Edhe Shtetet e
Bashkuara, një vend që i ka qën-
druar për një kohë të gjatë zbatimit
të vlerave liberale në politikat e saj
të jashtme, i ka përdorur vrasjet si
një mjet i kundër-terrorizmit. Dhe
në një botë ku një terrorist për një
vend, është një luftëtar i lirisë në
një vend tjetër, vija ndarëse e asaj
që është moralisht e justifikuesh-
me, nga ajo që është moralisht e
urryer, është më e paqëndrueshme
sesa shumë do të donin të mendo-
nin. Sidoqoftë, operacionet e fsheh-
ta në epokën e sistemeve të sofi-
stikuara të mbikëqyrjes dhe të
mediave sociale, janë shumë më të
vështira për t’u zbatuar, sesa në çdo
kohë në historinë njerëzore.

Jo shumë kohë më parë, organi-
zatat e shërbimeve inteligjente
mund të krijonin narrativa të suk-
sesshme për oficerët e fshehtë, t’i
dërgonin ata jashtë shtetit nën ma-
skime të ndryshme, dhe t’i mundë-
sonin që ata të operonin pak a
shumë në fshehtësi. Në një botë
ku pothuajse të gjithë kanë një hi-
stori personale në internet, tregi-
met si një mbulesë bëhen proble-
matike. Shfrytëzimi në rritje i
sistemeve biometrike të kontrollit
në aeroporte dhe stacionet e trenit
anembanë botës, e bën një sfidë
më të madhe udhëtimin nën një
identitet të rremë. Gjithnjë e më
shumë, qytete me përmasa mode-
ste në të gjithë botën, mbulohen
nga sistemet e mbikëqyrjes video,
që ndjekin lëvizjet e njerëzve në
çdo shesh apo rrugë, dhe softuerët
e njohjes së fytyrës, e bëjnë një
sfidë madhe veprimin në fshehtë-
si.

Përhapja e smartfonëve, i ka
shndërruar qytetarët në mbarë
botën në foto-reporterë amatorë
që dokumentojnë ngjarje. Siç e tre-
gojnë ngjarjet me Kashogin dhe
Skripal, ka shumë gjasa që opera-
cioni i vrasjes të ekspozohet pu-
blikisht. Ajo që shoqëron këtë rre-
zik të madh të ekspozimit, është

fakti se toleranca publike ndaj vra-
sjes së civilëve, është më e vogël se
sa në të kaluarën. Në kohën e
Makiavelit, kuptohej në përgjithë-
si se politika mund të ishte një çë-
shtje e përgjakshme, dhe publiku
shqetësohej më shumë nëse një
sundimtar i garantonte siguri dhe
mirëqenie, sesa nëse jetonte sipas
idealeve të përgjithshme të virtytit
personal.

Sot, edhe publiku joperëndi-
mor, është më pak i gatshëm të
bëjë një sy qorr ndaj vrasjeve poli-
tike. Kundërshtimi në rritje i vepri-
meve të tilla, është pjesërisht një
funksion i përhapjes graduale,
ndonëse të pabarabartë të vlerave
liberale nga Perëndimi tek kultu-
rat e tjera politike, dhe reflekton
pjesërisht standardet e krijuara
nga teknologjitë e reja, që lejojnë
realizimin e synimeve më të sakta
të personelit ushtarak dhe objekte-
ve, me dëme anësore të reduktua-
ra për ata që nuk janë palë e kon-
fliktit.

Kundërshtimi popullor ndaj
operacioneve të Skripal dhe Kasho-
git, rrjedh më pak nga paragjyki-
met anti-ruse apo anti-saudite,
sesa nga revoltimi real ndaj krime-
ve të tmerrshme, që kërkojnë de-
noncim. Kur ekspozohen veprime
të tilla, mohimi i tyre dhe bërja e
kundër-akuzave, vetëm sa i përke-
qëson problemet tuaja. Kur qeve-
ritë saudite dhe ruse, mohuan me
forcë çdo lidhje me rastet Kashogi
dhe Skripal, dhe u përpoqën të
thurrnin histori të komploteve të
largëta dhe jo të besueshme për të
shmangur fajin, vetëm sa përfor-
cuan dyshimet se udhëheqësit e
tyre i kanë urdhëruar operacionet.

Në “gjyqin” e opinionit botëror,
qeveritë e përfshira nuk u dukën
vetëm të këqija, por edhe jo kom-
petente. Kjo e zmadhonte dëmin e
krijuar nga veprimi fillestar. Së
fundmi, në një mjedis të globali-
zuar të biznesit dhe informacionit,
operacionet taktike mund të kenë
implikime të dëmshme strategjike.
Sundimtarët mund t’i konsiderojnë
operacionet e fshehta si “lojëra
spiunësh”, që synojnë trajtimin e

kërcënimeve të sigurisë kombëtare,
të cilat publiku s’mund t’i kuptojë
dhe nuk duhet të ndërhyjë. Por
bota e medies, biznesit dhe ajo
bankare mund të sillet ndryshe.

Kontrata, partneritete dhe in-
vestime të rëndësishme, mund të
humbasin me ose pa nxitje nga qe-
veritë e huaja. Një sundimtar, ka
shumë pak në dorë për të izoluar
vendin e tij nga trillimet e këtyre
rrjedhave ndërkombëtare, pa e lar-
guar vendin nga vektorët kryesorë
të rritjes ekonomike dhe prosperi-
tetit në botën e shekullit XXI.

Një sundimtar i zgjuar, do të
shqyrtojë implikimet më të gjera
strategjike të vrasjeve taktike, për-
para se të ndërmarrë një hap të til-
lë. Dhe qeveritë e huaja, që pe-
shojnë reagimet e politikave ndaj
vrasjeve, duhet të marrin në konsi-
deratë jo vetëm zemërimin e tyre të
justifikuar moral në ndëshkimin e
veprimeve të tilla, por edhe ndiki-
min e mundshëm që shndërrohet
në një marrëdhënie strategjike të
rëndësishme mund të kenë në inte-
resat kritike kombëtare. Edhe në
shekullin XXI, ka raste kur vrasjet
do të konsiderohen të nevojshme
për marrjen dhe ruajtjen e push-
tetit dhe sigurisë. Kostoja që duhet
paguar për operacione të tilla,
është rritur më shumë dhe është
bërë më pak e shmangshme.

Një sundimtar duhet ti përdorë
vrasjet politike vetëm në situata
më të pazakonta dhe më ekzisten-
ciale. Në këtë kontekst, Makiavelit
të vitit 2018 mund t’i thuhet se vra-
sja e shkujdesur politike, është më
e keqe se sa një krim - është një
gafë. (National Interest)

(Xhorxh Bibi, është drejtor i Qen-
drës për Inteligjencën në “National
Interest”. Ai më parë ka shërbyer si

shef i analizës mbi Rusinë në CIA, dhe
si këshilltar special i zv/presidentit

Dik Çeni mbi Rusinë dhe ish-Bashki-
min Sovjetik.)

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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Leksionet 
nga vrasjet shtetërore Nga

Xhorxh BIBI

Një sundimtar duhet ti
përdorë vrasjet politike
vetëm në situata më të
pazakonta dhe më
ekzistenciale. Në këtë
kontekst, Makiavelit të
vitit 2018 mund t’i thuhet
se vrasja e shkujdesur
politike, është më e keqe
se sa një krim - është një
gafë

mënyrën e duhur ndaj rritjes
së ndikimit kinez në Azinë Lin-
dore, sipas shumë prej zyrtarë-
ve të administratës së Trump,
dhe shkeljet ruse e bëjnë
marrëveshjen të padenjë për
t’u ruajtur, thonë ata.

ÇFARË DOMETHËNI
E KA KJO TËRHEQJE?

Më 21 tetor, zv/ministri i Ja-
shtëm rus, Sergej Riabkov tha
një tërheqje e SHBA-së nga
traktati, do të ishte “një hap
shumë i rrezikshëm”. Ai
këmbënguli se kjo lëvizje për-
piqet të “shantazhojë Moskën,
për të marrë disa lëshime të
forta në një numër fushash”.

Vendimi i Trump, u kritikua
ndërkohë nga ligjvënësit re-
publikanë si senatorët Bob
Korker dhe Rand Pol, me
Korker që shpresoi se masa qe
thjesht një dredhi për të dety-
ruar Moskën të riafrohet me
Uashingtonin mbi çështjet e
rëndësishme globale. Gejvin
Uilliamson, sekretari britanik i
mbrojtjes, sinjalizoi mbësh-
tetjen e Londrës për marrëve-
shjen, duke këmbëngulur se
lëvizjet e Moskës e kanë
shndërruar marrëveshjen në
një “parodi”. Më 2 tetor, sekre-
tari i përgjithshëm i NATO-s
Jens Stoltenberg, tha se të
gjithë aleatët e NATO-s kanë
rënë dakord me vendosmërinë
e Uashingtonit, se Moska kish-
te shkelur rregullat e traktatit.
Megjithatë, shumë aleatë eu-
ropianë mund të kenë shqetë-
sime të mëdha për fundin e
marrëveshjes.

Qeveria gjermane tha se
do të ndihej e keqardhur për
çdo vendim, për të ndryshuar
“një element të rëndësishëm
të kontrollit të armëve, që në
veçanti i shërben interesave
evropiane”. Pasi u nënshkrua
INF, Gjermania, Hungaria, Po-
lonia, Republika Çeke dhe Sllo-
vakia i shkatërruan raketat e
tyre me rreze të ndërmjetme,
pavarësisht se nuk janë palë e
marrëveshjes. Dislokimi i rake-
tave Pershing gjatë Luftës së
Ftohtë, nxiti një kundërshtim
të ashpër në Gjermani dhe
rikthimi i raketave të reja të
SHBA në Evropë, mund të nxi-
së një reagim të ngjashëm.

Nëse Trump do të mbajë
premtimin e tij për t’u larguar
nga INF-në, kjo do të çelte
dritën jeshile ndërtimit të
mundshëm të një mburoje
bërthamore në Azinë Lindore,
ndërsa Uashingtoni duket se
kundërshton praninë në rritje
të Kinës në atë rajon. Një ven-
dosje e raketave në Guam ose
në territorin e aleatëve në Ja-
poni dhe Australi, do të ngrin-
te pikëpyetje, me pasoja të pa-
sigurta për rajonin. 

(Atlantic Coucil)



Çdo mëngjes informohemi për të rejat e planetit. E,
megjithatë, jemi të varfër për histori të veçanta. Pse
ndodh kjo? Ndodh se çdo ngjarje nga ato që na thonë,
është e mbushur me të dhëna shpjeguese. Me fjalë të
tjera: asgjë nga çfarë tregohet nuk ka ngjyrën e rrëfi-
mit, por atë të informacionit. Nëse do të mund të ri-
prodhonim një histori duke iu shmangur shpjegime-
ve, do të arrinim gjysmën e artit të rrëfimit. Të vjetrit,
me në krye Herodotin, qenë mjeshtër në këtë art. Në
kapitullin e katërmbëdhjetë të librit të tretë të Histori-
ve të tij, ndodhet historia e faraonit të Egjiptit, Psam-
tiku III. Kur Psamtiku III, në vitin 525 para Krishtit, u
mund prej persëve, mbreti i persëve, Kambisi II, jo
vetëm që e burgosi atë por bëri ç’ishte e mundur edhe
për ta gjunjëzuar. Për këtë urdhëroi që Psamtikun ta
vendosnin në anë të rrugës, ku persët do të kalonin
me një paradë triumfale, në mënyrë që faraoni i Egjip-
tit të shikonte të tijtë duke kaluar si robër të persëve,
por, mbi të gjitha, të shikonte edhe vajzën e vet si skl-
lave, me një shtambë në dorë duke vrapuar për të
mbushur ujë në çezmë. Ndërsa shikonte atë pamje
poshtëruese ku egjiptianët e tij qanin e rënkonin,
Psamtiku qëndronte i patundur, pa lëvizur fare dhe pa
thënë asnjë fjalë, me sytë e fiksuar në tokë. Edhe, kur
pa që të birin me disa të tjerë që i vendosën përpara tij
për t’i ekzekutuar, ai përsëri qëndroi i patundur. Po
kur, pak më pas, pa një nga shërbëtorët e tij, një burrë
të moshuar dhe të mjerë, në reshtin e robërve, atëherë
goditi kokën me grushte, duke dhënë shenjat e një
dhimbjeje të thellë.
Në këtë histori kemi një rrëfim të vërtetë. Këtu infor-
macioni mungon duke ia lënë vendin një vlere të re, e
cila në atë çast vetëm ajo shkëlqen. Ne përqendrohe-
mi tek ajo vlerë dhe nuk duam të humbasim kohë me
asgjë tjetër. Pra, në tregimin e ngjarjes ndodh diçka
tjetër: rrëfimi nuk mbaron aty, ai depozitohet e ruhet
fort brenda vetes dhe mund të rrëfehet më vonë, pas
një kohe të gjatë.Montenji duke iu kthyer kësaj histo-
rie të faraonit egjiptian shtron pyetjen: “Pse faraoni
preket me të parë mjerimin e shërbëtorit të tij plak
dhe jo më përpara?” Dhe Montenji përgjigjet: “Duke
qenë se deri në ato çaste shpirti i tij qe mbushur plot
me dhimbje, mjaftoi të shtohej edhe një pikë e vogël
dhimbjeje që ai të mos duronte dot më e të
shpërthente.” Kjo është një formë të kuptuari të kësaj
historie. Por ka edhe të tjera shpjegime. Natyrisht, ku-
shdo që e shtron këtë pyetje në rrethin e miqve të vet,
mund të marrë përgjigje të ndryshme për këtë çë-
shtje. Për shembull, një nga miqtë e mi tha: “Faraonin
nuk e prek fati i pjesëtarit të monarkisë, sepse ai është
i tij.” Një tjetër tha: “Në këtë ngjarje na prekën shumë
gjëra, të cilat në jetë nuk na bëjnë shumë përshtypje;
shërbëtori është vetëm një aktor për faraonin.” Ndër-
sa një i tretë tha: “Dhimbja e madhe grumbullohet
brenda, ama duket vetëm kur del jashtë. Me të parë
shërbëtorin dhimbja e grumbulluar shpërtheu.” “Nëse
kjo histori do të ndodhte sot – tha një tjetër – atëherë,
në gjithë mediat do të thuhej se Psamtiku donte më
shumë shërbëtorin se fëmijët e vet.” Ajo që nuk vihet
në dyshim është se të gjithë gazetarët do të rrekeshin
të shpjegonin ngjarjen. Herodoti nuk e shpjegon atë
me asnjë fjalë. Rrëfimi i tij është tejet i thatë. Por kjo
histori e Egjiptit të vjetër mund të shkaktojë ende
habi dhe vramendje edhe sot, pas mijëra vjetësh. I
ngjan farave, të cilat, të mbyllura hermetikisht për
mijëra vjet në dhomat e piramidave, e ruajtën fuqinë
mbirëse deri në ditët tona.
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Kur u njoha me Huan Rulfon, ai nuk
shkruante më, ose më mirë, nuk e bën-
te këtë si shkrimtar, po të përjashtojmë
ndonjë rast sporadik të aktivitetit të tij
si autor tekstesh për filma. Një ditë, aty
nga viti 1978, shkova dhe e takova në
Institutin Kombëtar Indigjenist atë nje-
ri të mbyllur dhe si të painteres, kon-
servator të vështirë dhe qejfli për të pirë,
pak apatik dhe, herë-herë, pak thum-
bues, vlerat e mëdha letrare të të cilit
qëndronin tek një vepër aq e pakët.

POETIKA E FATALITETIT
Siç dihet mirë, Rulfoja gjatë tërë

jetës së tij ka botuar vetëm romanin “Pe-
dro Páramo”, 17 tregimet e “Rrafshinës
në flakë” dhe ndonjë fragment të rrallë
narrativ. Po ashtu, që kur ishte gjallë, u
fol për disa shkrime të fshehta, si, për
shembull, një roman fantazmë, të cilit iu
bë i njohur vetëm emri: “Vargmali”.

Rulfoja kishte përzemërsinë lako-
nike të vetëmohimit dhe përsëriste me
këmbëngulje të madhe se e kishte lënë
të shkruarin ngaqë nuk kishte kohë,
meqenëse i qe kushtuar me një regjim
intensiv antropologjisë kulturore dhe,
sidomos, fotografisë, art të cilin e kulti-
voi me aftësi të dukshme. Në një rast ki-
shte deklaruar se, pasi vdiq xhaxhai,
njeriu që i tregonte historira, kishte
mbetur i zbrazur. Nuk përjashtohet as
mundësia që të vuante nga një përtesë
e pashërueshme apo se i kishte thënë
ato që kishte për të thënë, kështu që
nuk kishte ç’të shkruante më, gjë që në
çdo rast ishte më e arsyeshmja.

Gjithnjë kam menduar se shembul-
li i tij sintetizonte plotësisht një trak-
tat didaktik në lidhje me suksesin pu-
blik të letërsisë. Vetëm një roman i
shkurtër dhe disa tregime të pakta do të
mjaftonin për ta bërë Rulfon një shem-
bull, një referim të jashtëzakonshëm.

Qysh në vitin 1955, kur doli në dritë
romani “Pedro Páramo”, heshtja e auto-
rit vjen e bëhet një legjendë. Si mundet
që një romancier si ai, i njohur universa-
lisht, të heq dorë nga të shkruarit? Aq i
fuqishëm dhe përthithës paska qenë
përqendrimi shprehës – poetik – i “Pe-
dro Páramos”, sa mandej nuk paskej
çfarë të na tregonte më?! Nuk ka dy-
shim se këtu do të mund të hulumtohej
një rast dorëheqjeje përshtatshmëri-
sht enigmatike. Është më se e mundur
që çështja e Rulfos në romanin e tij të
vetëm dhe jo të madh ka të bëjë me
ndonjë lodhje të ndjeshme. Ky lloj të
shkruari, ose ky zhbirim në intimitet të

thellë nëpërmjet shkrimit, depërton
deri në disa humnera psikologjike.

Ndoshta bëhet fjalë për një gjasë
të tërthortë romantike, por që nuk ka
pse t’i shmangem. Mjafton t’i qasem
sistemit poetik të “Pedro Páramos” që të
përvijohet ajo që dua të them.

Ç’shtysa të habitshme imagjinate
dërgon ky model romani, ndoshta i ra-
stësishëm? Ndërkohë, nuk ka argu-
ment, ose më mirë, argumenti qëndron
në atë që nuk ka argument: Vetëm disa
fragmente realiteti shfaqen vagëllimthi
midis mjegullnajës së joreales. E vetmja
pistë është ai lloj itinerari përrallor i
Huan Preciados, biri i pronarit Pedro
Páramo, i cili udhëton për në Komala në
kërkim të babait të tij dhe të cilin e
ndjekin gjithandej fantazmat e njëpa-
snjëshme të dashurisë dhe të vdekjes.

Jeta matet me një orë të ndalur. Ka
vetëm një të tashme të vagëlluar pa të
ardhme, një histori pa vazhdim logjik,
një vend funebër ku ëndrrat ndërthu-
ren poetikisht me realitetin. Të gjithë
personazhet janë të vdekur qysh në fil-
lim, deri edhe Komala është një fshat i
humbur, matanë mureve të kujtesës, si
i përpishur nëpër monopatet meksika-
ne të fatalitetit.

Pikëllimi i peizazhit përpuqet me
pikëllimin e personazheve, ai “páramo
(shkretim) i Pedros” të cilit i referohet
Oktavio Paz. Aty qëndron madhështia
poetike e ngjarjeve të rrëfyera, midis të
cilave shfaqin pa ndalim fantazmat e
kllapisë dhe të jetimërisë.

Te romani i Rulfos planet narrative
mbivendosen, ndërthuren derisa for-
mojnë një lëmsh të ngjeshur me tre-
gues tematikë. Kufiri midis së mbinatyr-
shmes dhe së natyrshmes, midis së
trilluarës dhe së besueshmes, bëhet
gati i pakapshëm. Dhe ka një mo-
smarrëveshje midis një farë shprehjeje
të gjallë realiste dhe konceptimit fanta-
stik të historisë apo të rikonstrukturimit
mitik të historisë. Nuk duket mosbe-
suese që në sfond të romanit e tregon si

një mbetje të përhapur nga dhuna re-
volucionare, jo e manifestuar në terma
të mirëfillta, por përmes vetë gjendjes
së nderë të mjedisit.

Por Rulfoja e kapërcen me shumë
mjeshtëri trajtimin natyralist të tema-
tikës rurale; ai nuk i përket absolutisht
asaj tradite dhe, me gjithë lidhjet e tij
me kulturën dhe besëtytninë popullo-
re, mbetet jashtë gjithë kësaj. E njëjta
dykuptimësi e romanit dhe pështjelli-
met konstruktive, në të vërtetë, e
kthejnë atë në një arketip të izoluar të
një poeme narrative.

“Pedro Páramo” është padyshim një
libër magjepsës, i hapur në një larmi të
bollshme interpretuese. Çdo lexim ka
shpërblimin e vet të veçantë analizues,
por të gjithë përfundojnë duke plotë-
suar njëri-tjetrin. Romani të habit pikë-
risht për këtë mbresë ashpërsie që të
jep, në dukje, brishtësia e saj e brendsh-
me. E ngritur vërtetë mbi mjegullimin
dhe mbi pështjellimin kompozues,
rreptësia e formës së tij përfundon duke
e neutralizuar gjithë atë rrëmujë në
dukje. Prej këtej vjen origjinaliteti i
qartë i romanit dhe ekuilibri teknik i
rrallë, i cili bën që natyra e ndërlikuar
strukturore e tij të përfundojë si bosht
magjie i tij.

Dhe ja, më në fund aty është proza;
një prozë e krijuar me mjetet e poezisë,
bashkëngjitur procedurat e zakonsh-
me bisedore; një prozë e pajisur dhe e
stisur, në çdo moment, me një mjeshtë-
ri të hollë imagjinate. Procedimi është
bërthama që bën të rrezatojë forca
estetike. Pikërisht këtu qëndron
madhështia e një vepre si “Pedro Pára-
mo”, ku me aq mjeshtëri turbulluese
kondensohet epika meksikane e jetës
dhe e vdekjes.

*Hose Manuel Kavajero (1926) – poet
dhe shkrimtar i shquar spanjoll, i cili, për

krijimtarinë e vet letrare, është nderuar
me mbi 20 çmime, midis të cilëve edhe

Çmimin Cervantes (2012).
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POETIKA E FATALITETIT
Qysh në vitin 1955, kur doli në dritë romani “Pedro
Páramo”, heshtja e autorit vjen e bëhet një legjendë.
Si mundet që një romancier si ai, i njohur
universalisht, të heq dorë nga të shkruarit?
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Hapësirë shpirti prej ari
dhe në shtrirje të artë
dy trupa si lëmshe ari
një trup i famshëm
që dëgjon e një trup
i famshëm që flet në livadh
në të cilin asgjë nuk flet…

Gabriela Misteral i shkruante
këto vargje, teksa sillte në mendje
ditët e trishtuara me Romelio Ure-
ta. Ai asnjëherë nuk i kishte folur
për vdekjen. Gjithë letrat që i niste
shpesh drejt saj ishin të mbushura
me dëshirat e një burri për t’i ndry-
shuar jetën një gruaje. Poezitë që
shpesh lexonin bashkë teksa Kili
përhumbej në mbrëmje, kishin
brenda estetikën e ndryshimit. Mi-
steral pëlqente pikërisht idetë e tij
për një botë e shoqëri më të ha-
pur, aq sa nuk ia fali asnjëherë
zgjedhjen që bëri. Gabriela Miste-
ral kthehej shpesh në kohë. Shumë
pranë tryezës së saj të punës
ndodhej dhe një kuti e mbushur
me dorëshkrimet e Uretës.

Fotografi, letra, poezi gjithçka
që gjeti në apartamentin e tij atë
fundjavë, kur hyri për herë të fun-
dit. Gjatë gjithë jetës së saj ato
mbetën si një frymëzim për të shk-
ruar. Ata do të takoheshin në
mbrëmje atë ditë, kur Romelio
Ureta kreu vetëvrasje. Ajo e kuj-
tonte gjithnjë pudrën e lehtë të
fytyrës, këpucët që zgjodhi për
darkën dhe gjithçka që do t’i tho-
shte. Ikja nga jeta e Uretës do të
ishte një kthesë në letërsinë dhe
jetën e Gabriela Misteral. Ajo do
të endej gjithnjë mes një frikë nga
ajo çfarë mund të shkaktonte shk-
rimi i saj. Atë ditë ajo takoi vdekjen
dhe mësoi të jetonte çdo ditë me
fundin.

Pjesa më e madhe e poezive të
Misteral do t’i kushtoheshin kësaj
dashurie. Ajo nuk u martua më,

por ia kushtoi jetën pasionit që
dikur ndante bashkë me Uretën
rrugëve të Kilit. Lucila de María del
Perpetuo Socorro Godoy Alcayaga
(7 prill 1889 – 10 janar 1957), poete,
mësuese dhe diplomate është një
nga figurat më të rëndësishme të
letrave, mbrojtëse e të drejtave të
njeriut, fituese e çmimit Nobel në
letërsi në vitin 1945. Dashuria dhe
vdekja përshkruajnë gjithë letër-
sinë e saj. Librin e saj të parë “Tala”
ia dedikon nënës, me të cilën kish-
te pasur një lidhje të veçantë pas
braktisjes nga i ati.

Shkrimet e para ajo i boton me
pseudonime. Këto të fundit ishin
zgjedhje që Misteral i bënte shpe-
sh. Vargjet e dhembjes dhe
vdekjes do ta bënin atë poeten e
errësirës, një zë të spikatur në
letërsinë latinoamerikane. Gabrie-
la kujtohet dhe si gruaja që kishte
kaq shumë miq burra. Shenjat e
para të suksesit përkojnë me dhje-
torin e vitit 1914, kur merr çmimin
e parë në një konkurs letrar
kombëtar me emrin Juegos Flora-
les në Santiago, me krijimin “So-
neti i vdekjes”.

Nga ai çast mori pseudonimin
Gabriela Misteral në të gjitha shk-
rimet e saj. Shpjegimi i këtij pseu-
donimi qëndron tek emrat e dy
prej poetëve të preferuar Gabriele
d’Annunzio dhe Frédéric Misteral.
Me librin “Zhgënjimi” ajo merr dhe

famën ndërkombëtare. Një vit më
vonë botohet një tekst, “Lexime për
Fëmijë”, në prozë dhe poezi, kush-
tuar ekzaltimit të temave të
lindjes, kujdesit për fëmijët dhe
nacionalizmit. Pas disa muajsh në
Meksikë ajo kthehet në Kili, ku i je-
pet titulli akademik, profesor i
gjuhës spanjolle në Universitetin e
Kilit. Fama ndërkombëtare e bën
të udhëtojë me veprat e saj, si fil-
lim në Amerikë, Europë të cilën e
vizitoi për herë të parë në vitin 1924
dhe që vendosi një lidhje të fuqish-
me aq sa i botuan në Madrid volu-
min Butësi, një koleksion krijime-
sh për fëmijë, por që shpesh
përqendrohet edhe te trupi i
femrës.

Një vit më vonë kthehet në
Amerikën Latine dhe viziton Brazi-
lin, Uruguain, Argjentinën etj. Pas
kthimit në Kili iu dha një pension,
dhe u shkëput nga mësimdhënia.
Ajo ka qenë mësuesja e poetit Pa-
blo Neruda. Nga viti 1925-1934 je-
toi në Francë dhe Itali, duke pu-
nuar për Kombet e Bashkuara.
Mban leksione pranë Kolegjit Bar-
nard të Universitetit Kolumbia, Ko-
legjit Vassar dhe Universitetit të
Porto Rikos. Më vonë, që nga viti
1932, bëhet dhe Konsulle e Kilit,
derisa ndërroi jetë, duke kryer
detyra në Napoli, Madrid, Petro-
polis, Nisë, Lisbonë, Los Anxhelos,
Santa Barbara, Nju Jork. Botoi qin-

dra artikuj në periodikë dhe gaze-
ta në të gjitha vendet spanji-
shtfolëse. Në vitin 1938 në sajë të
ndihmës së mikes Ocampo, botoi
veprën Tala dhe të ardhurat kaluan
për fëmijët jetimë të Luftës Civile
spanjolle.

Ky volum përfshin poema të
ndryshme që ekzaltojnë zakonet
dhe folklorin e Amerikës Jugore
dhe të Mesdheut. Misterali i shkrin
në mënyrë unikale të dy temat
duke na dhënë çelësin e shprehjes
që i referohej asaj “india basca”. Në
vitin 1943 një zi tjetër godet ndje-
shmërinë e saj, vetëvrasja e nipit
17-vjeçar që e kishte rritur si birin e
saj. Kjo vdekje, si dhe shpërthimi i
tensioneve në Europë dhe Ame-
rikë, me Luftën e Ftohtë, janë
subjekti i volumit të saj të fundit
Punishtja e verës që u botua në vi-
tin 1954. Një volum tjetër me
vargje Poema e Kilit doli në vitin
1967 dhe përshkruan kthimin e saj,
shpirtëror, në Kili në shoqërinë e
një djali Indio dhe një dreri.

Më 15 nëntor 1945 u bë gruaja e
parë amerikanojugore që mori No-
belin në Letërsi, duke e afruar më
tej me Nerudën, pasi një lidhje
tjetër ishte shtytja që i dha nxënë-
sit të saj si mësuese, që të ndër-
merrte karrierën artistike. Në vitin
1947 laureohet me Honoris Causa
në Kaliforni dhe në vitin 1951 i jepet
në vendlindje Çmimi Kombëtar
për Letërsinë. Në vitet e fundit,
edhe sepse shëndeti u përkeqësua,
zgjodhi Nju Jorkun si rezidencë
dhe në vitin 1957, kur ishte 67 vjeçe,
vdiq nga kanceri. Qeveria kiliane
shpalli për tri ditë zi në nivel
kombëtar, duke u dhënë mundësi
qytetarëve t’i jepnin lamtumirën
e fundit. Vetëm pak kohë më parë
është botuar në Kili një vëllim me
vargje të zgjedhura prej saj nën ti-
tullin “Kënga që dashuroje”.

Ema Andrea
me çmim
special në
Skupi Fest
Ema Andrea nderohet me një
tjetër trofe. Pos çmimit si ak-
torja më e mirë e FIAT Festiva-
lit Internacional Alternativ të
Teatrove në Sarajevë një muaj
më parë, aktorja shqiptare
është vlerësuar me çmim spe-
cial në “Skupi Fest 2018”.” Juria
vendosi që të ndajë edhe një
çmim special për aktoren Ema
Andrea, për rolin e Nënës në
shfaqjen “Nëna dhe i biri”, pro-
duksion i M.A.M Foundation -
Tiranë (Shqipëri), me tekst të
Jan Fosse, në regji të Dino Mu-
stafiq.
Ky çmim i ndahet për
energjinë e veçantë aktoriale
dhe elasticitetin interpretues,
ku i gjithë arsenali aktoresk
(zëri, të folurit, trupi, emocio-
net) në mënyrë precize është
mishëruar me krijimin e rolit
kompleks të nënës”, thuhet në
njoftimin zyrtar të festivalit.
uria  FNT “Skupi Fest”, e
përbërë nga Almir Bashoviq
(dramaturg, B&H), Kushtrim
Bekteshi (regjisor, MK) dhe
Dimçe Nikollovski (regjisor,
MK), vlerësuan intepretimin e
Andrea si tepër të fortë dhe
tronditës.
Shfaqja në mënyrë shumë
suptile arriti të depërtojë ma-
tanë të ashtuquajturit ‘mur’
me publikun, pa e ndërprerë
në këtë rast kontinuitetin e ve-
primit skenik dhe pa e hum-
bur organicitetin e interpreti-
mit aktorial. Të gjitha
elementet përbërëse të shfa-
qjes funksiononin në harmoni
të plotë dhe fuqishëm na
rikthyen në esencën e teatrit
të vërtetë. “Nëna dhe fëmija”
ku Andrea interpreton rolin e
nënës është një dramë me
mesazhe të forta bashkëkoho-
re mbi vetminë, dashurinë dhe
përuljen.

Gabriela
Misterial 

dhe rrëfimet
e erosit

Në vitet e fundit, edhe sepse shëndeti u përkeqësua, zgjodhi Nju Jorkun si rezidencë dhe në vitin
1957, kur ishte 67 vjeçe, vdiq nga kanceri. Qeveria kiliane shpalli për tri ditë zi në nivel kombëtar,
duke u dhënë mundësi qytetarëve t’i jepnin lamtumirën e fundit
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NË MUNDSH
Në mundsh të mbash në kokë terezinë
Kur shokët çmendër dhe fajtor të nxijnë
Në mundsh të kesh besim, kur të dyshon
Kushdo, dhe s'ka njeri që të beson
Në mundsh të preç, dhe pritjen s'e kursen
Në të gënjefshin, ti nuk i gënjen
Në të urrefshin, ti s'i çan me brirë
Dhe s'hiqesh as m'i mënçim as m'i mirë
Në mundsh të çndërrosh e të mejtosh
Dhe nga këto në mos u robërofsh
Në mundsh të preç Triumfin dhe Hatanë
Dhe t'i shkelmosh të dy si kallpazanë
Në mundsh të mbahesh, kur një dreq ta dreth
Të drejtën dhe në lak syleshin heth
Kur sheh kalan' e jetës të rëzuar
Dhe prap e ngre me veglën e çkallmuar
Në mundsh të vësh m'i grumbull çdo thesar
Edhe t'i loç të gjitha me një zar
T'i humpç edhe të nisësh përsëri
Pa thën' asgjë për këtë batërdi
Në mundsh të kesh një zemër, trup e kokë
Që të shërbejnë sa të bëhen trokë
Dhe të vazhdosh i djegur shkrump në furrë
Dhe të thërret vullneti: "Mbahu, or burrë!
Në mundsh të zbreç në turm' e të mbash nderin
Të hash me mbretin, të pish me neferin
Në mos të ngaftë dot as mik as hasmë
N'i daç të gjithë, po asnjë për dasmë
Në mundsh për çdo minutë të përpjetë
Të rënç tamam sekunda gjashtëdhjetë
Zaptove dhenë me çdo mall dhe hir
Dhe ca më mirë, qënke trim, or bir
Përktheu: Fan Noli

NËNË MOJ E IMJA 
Nëse do të isha i mbërthyer në majën më të lartë,
Nënë moj e imja, O nënë moj e imja!
Unë e di cila dashuri do të më ndodhej ngat,
Nënë moj e imja, O nënë moj e imja!
Nëse do të isha i fundosur në detin më të thellë.
Nënë moj e imja, O nënë moj e imja!
Unë e di lotët e kujt do të vinin gjer atje,
Nënë moj e imja, O nënë moj e imja!
Nëse do të isha i rrënuar me trup e me shpirt
Unë e di lutjet e kujt do më ngjallnin përsëri,
Nënë moj e imja, O nënë moj e imja!

I shumëbinduri
Çdo ditë, anipse askush nuk dëgjonte
unë lutesha me zë më të lartë.
Çdo ditë, anipse zjarri i luftës nuk ulej
unë sakrifikohesha.
Anipse terri nuk davaritej,
dhe pengesat nuk ishin më të lehta.
Dhe perënditë nuk më bënin dhurata
unë, pavarësisht,
Pavarësisht të gjithave, perëndive iu kam shërbyer.
Përktheu Skënder Buçpapaj

NJERIU I NJËMIJTË 
“Një njeri nga një mijë,” tha Solomoni,
Do të qëndrojnë më pranë se një vëlla.
Dhe ia vlen që teksa kërkon për të gjysmën e ditëve të tua
Ta gjesh përpara tjetrit.
Nëntëqindenëntëdhjetenëntë varen
Nga ajo që bota sheh te ti,
Por Njeriu i Njëmijtë do të qëndrojë miku yt,
Me gjithë botën që të është vënë kundër.
Kjo as premton, as lutet, as tregon,
Por do t’i japë fund kërkimit ndër ta.
Nëntëqindenëntëdhjetenëntë
prej tyre largohen
Prej pamjes tënde apo prej veprimeve apo prej lavdisë.
Por vetëm njëri të gjen ty dhe ti gjen atë.
Pjesa e mbetur e botës nuk ka rëndësi
Për Njeriun e Njëmijtë që mbytet apo noton
Me ty në çdo ujë.
Ti mund të përdorësh portofolin e tij pa e zgjatur,
Më pas ai mund të përdorë tëndin për shpenzimet e veta,
Dhe të qeshë dhe të takojë në shëtitjet e përditshme,
Si të mos ketë pasur kurrë hua mes jush.
Nëntëqindenëntëdhjetenëntë kërkojnë
Argjend ose ar në marrëveshjet e tyre;
Por Njeriu i Njëmijtë, ai vlen sa për të gjitha ato,
Sepse ti mund t’i shfaqësh atij ndjenjat e tua.
Gabimi i tij është gabimi yt, dhe e drejta e tij është e
drejta jote,
Në kohën e duhur ose jo.
Çohu dhe mbështete në sy të kujtdo,
Për arsyet e tua!
Nëntëqindenëntëdhjetenëntë s’mund të durojnë
Turpin apo talljet apo të qeshurën,
Por Njeriu i Njëmijtë do të qëndrojë krah teje,
Në trekëmbësh dhe më tej!

Përktheu: Ivana Dervishi

RU
DY

AR
D 

KI
PL

IN
G 

Rudyard Kipling (Bombay sot Mumbai, 30
dhjetor 1865 – Londër, 18 janar 1936), shkrimtar
anglez.
Në fëmijëri e mësoi gjuhën hinduse, vazhdoi
shkollën ushtarake në Devonshire, ndërsa më
1882, u kthye në Indi dhe punoi si gazetar.
Në vitin 1907 fitoi Çmimin Nobel për Letërsi.
Kanë kaluar mbi 157 vjet nga lindja e Rudyard
Kipling, shkrimtari dhe poeti i famshëm brita-
nik prej të cilit kujtojmë, mes titujve më të fam-
shëm që kanë bërë historinë e letërsisë, të
paharrueshmin “Libri i xhunglës” dhe “Kapitenë
guximtarë”.
Poezia e tij “Në mundsh” (e 1895-s), në anglisht
If është poezi e shkruar në vitin 1895, na tregon
sugjerimet që Kipling si baba i drejton të birit
në mënyrë që të bëhet “Burrë”, një himn i
mrekullueshëm për jetën, që Kipling i kushton
të birit, ku të qenin burrë e përbëjnë vlerat, liria
dhe vullneti për të konsideruar çdo hap të ekzi-
stencës tonë si një ecje drejt diçkaje të re. Një
reflektim marramendës në vargje që nga “fë-
mijë” na mëson të bëhemi burra. Kjo poemë
është përkthyer në shumë gjuhë të botës.
Autori i poezisë së njohur “Në Mundsh” dhe
shkrimtari i librit me famë botërore “Libri i
xhunglës” vjen në shqip me një poezi të
papërkthyer më parë. “Njeriu i njëmijtë” mbart
të njëjtat nota solemne të miqësisë së vërtetë
dhe mundimeve që dikush heq gjersa të gjejë
“njeriun e njëmijtë”, mikun e zemrës që është i
gatshëm të hidhet në ujëra të panjohur me
dikë, që është i guximshëm mjaftueshëm për ta
ndjekur “në trekëmbësh dhe më tej”.
Pesëdhjetë poezi të reja të poetit britanik
Rudyard Kipling (1865-1936) janë zbuluar kohët
e fundit. Dorëshkrimi i autorit të njohur të “Li-
brit të xhunglës” është gjetur në arkivin e një
ish-drejtuesi të Cunard Line, e cila konsiderohet
si kompania më e madhe e lundrimit në Brita-
ni. Dorëshkrimi ruhej në një shtëpi në Nju Jork.
Mes poezive ka vargje për kohën e luftës së
parë botërore, të cilën Kipling e mbështeti,
duke ndihmuar të birin të futej në trupën e Iri-
sh Guards (rojat irlandeze).
Joseph Rudyard Kipling, 30 Dhjetor 1865 – 18 Ja-
nar 1936, ishte një gazetar anglez, shkrimtar,
poet dhe romancier. Veprat e Kipling përfshijnë
The Book of Jungle (1894), Kim (1901), dhe
shumë histori të shkurtra, duke përfshirë “Nje-
riu që do të jetë mbreti” (1888). Poezitë e tij
përfshijnë “Mandalay” (1890), “Gunga Din”
(1890), “Gods of Headlines” (1919), “Burra e
Bardhë” (1899) dhe “Nëse” (1910). Ai konside-
rohet si një novator i madh në artin e tregimit
të shkurtër; librat e fëmijëve të tij janë klasike
të letërsisë për fëmijë dhe një kritik e përshkroi
veprën e tij si një “dhuratë narrative të gjithan-
shme dhe të shkëlqyeshme”.
Kipling ishte një nga shkrimtarët më të njohur
në Mbretërinë e Bashkuar, si në prozë ashtu
edhe në vargje, në fund të shekullit të 19-të dhe
në fillim të shekullit 20. Henry James tha: “Ki-
pling më godet personalisht si njeriu më i plotë
i gjeniut, ndryshe nga inteligjenca e mirë, që e
kam njohur ndonjëherë.” Në vitin 1907, në mo-
shën 42 vjeç, ai u nderua me Çmimin Nobel në
Letërsi , duke e bërë atë shkrimtarin e parë në
gjuhën angleze për të marrë çmimin dhe
marrësin e tij më të ri deri më sot. Ai gjithashtu
u shfaq për Laureateship britanik poet dhe në
disa raste për një kalorësi, të cilat të dyja ai i re-
fuzoi.Reputacioni i mëvonshëm i Kipling ka
ndryshuar sipas klimës politike dhe sociale të
moshës dhe pikëpamjet e kundërta që kanë re-
zultuar rreth tij vazhdojnë për pjesën më të
madhe të shekullit të 20-të. George Orwell pa
Kipling si “një imperialist jingo”, duke shpje-
guar se ai ishte “moralisht i pandjeshëm dhe
estetikisht i neveritshëm”. Kritiku letrar Dou-
glas Kerr shkroi: “Kipling është ende një autor
që mund të frymëzojë mospërputhje të pasio-
nuar dhe vendi i tij në historinë letrare dhe kul-
turore është larg nga vendosmëria. Por, kur
epoka e perandorive europiane zhduket, ai
njihet si një i pakrahasueshëm nëse interpre-
tues i diskutueshëm i asaj se si ishte përjetuar
perandoria. Kjo, dhe një njohje gjithnjë e më e
madhe e dhuratave të jashtëzakonshme narra-
tive, i bën atij një forcë për t’u llogaritur.

KUSH ËSHTË RUDYARD KIPLING?
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Kur Uiljam Folkneri (1897-1962) nisi të
shkruajë romanin “Dritë e gushtit” në vitin
1931, romanin e tij të shtatë dhe një prej ro-
maneve më të rëndësishëm të shekullit të
njëzetë, ai ishte tanimë shkrimtar i shquar.
Folkneri ishte një shkrimtar që kishte gje-
tur zërin e vet ngaqë zotëronte mjeshtë-
rinë e të shkruarit aq sa për të zënë një
vend të lavdërueshëm në letrat amerikane.
“Dritë e gushtit” (1932) mishëron jo vetëm
mjeshtërinë e shkrimtarit të sprovuar, por
edhe zotësinë e romancierit që kërkon sh-
tigje të reja në artin e romanit.

“Dritë e gushtit” është roman i qëndre-
sës shpresëplotë ndaj vdekjes dhe rrëfen
tri histori: historinë e gruas së re dhe të
pafajshme Lina Grouv në kërkim të babait
të fëmijës së saj të palindur; historinë e
Gejl Hajtauerit, i cili jeton në të shkuarën

me historitë e dikurshme të kalorësve të
Konfederatës dhe historinë e Xho Krish-
tlindit, me njërin prind të bardhë dhe tje-
trin zezak, kësisoj me prejardhje të për-
zier racore. Folkneri e nisi shkrimin e
romanit duke mos pasur ide tjetër përveç-
se personazhit të një gruaje të re, Lina
Grouvit, shtatzënë, duke u çapitur e vet-
me në rrugët e një qyteze të huaj, e mbetur
pa asgjë dhe e vendosur për të gjetur të da-
shurin e saj. Ajo mund të jetë forma e
shkurtër e emrit “Helena” ose “Magdale-
na” dhe kështu, kombinon bukurinë me
ngasjen seksuale të Helenës së Trojës me
ngjyresën kuptimore të Magdalenës, pro-
stitutës së shëlbyer. Personazhi i Linës të
kujton tipare të Virgjëreshës Mari dhe fë-
mija të cilën ajo lind, mund të shihet si një
fëmijë-Krisht.

Interesi për albanologun Milan
Shuflai (në origjinal Milan Šufflay)
hapi rrugën deri në përgatitjen e
këtij libri. Pjesë e projektit perso-
nal të kërkimit për shkrime nga ky
autor, që mund të gjendeshin të
ruajtura në Bibliotekën Kombëta-
re Austriake në Vjenë, u bë dhe sh-
fletimi i librit “Illyrisch-Albanische
Forschungen”, botim i vitit 1916,
prodhim i shtëpisë botuese
Duncker & Humblot. I nismuar
dhe përgatitur për botim nga Dr.
Ludwig von Thallóczy, historian
hungarez e këshilltar i nivelit më të
lartë për çështjet e Ballkanit, për
perandorin austro-hungarez dhe
ministrat e jashtëm të kohës, ky
botim madhor me dy vëllime,
përmbledh studime nga më serio-
zet të realizuara deri atëherë që
lidhen direkt me të shkuarën, të

tashmen e asokohshme e të ardh-
men e mundshme të Shqipërisë.
Shumica e shkrimeve kishin
njohur botime të mëhershme, në
revista ose gazeta. Ndër të paktët
përgatitur enkas për këtë qëllim,
numërohet studimi i kronikës hi-
storike me titullin “Principata Sh-
qipëri” i cili shërben si titull edhe

për këtë botim në shqip.
Autori Karl Thopia, nisur nga

emri por edhe nga disa prekje kul-
turore në analizën që i bën shqip-
tarëve të kohës, me gjasa të mira
ka qenë shqiptar në origjinë, i mi-
rintegruar në strukturat austro-
hungareze. Përqasja e tij (mendoj)
e dyfishtë kulturore-politike, i ka

mundësuar studimin e kujdes-
shëm të ngjarjeve, filtrimin, për-
punimin e informacionit dhe dhë-
nien e përfundimeve nga
këndvështrimi i perandorisë.
Shumë fakte mund të lexohen
ndoshta për herë të parë në shqip
përmes këtij botimi, si për makina-
cionet e Esad Pashë Toptanit, i cili
mbështetur nga qeveria italiane,
por edhe e vendeve të tjera fqinjë,
shërbeu si strumbullar e kataliza-
tor i trazirave që çuan në rënien e
principatës; ashtu edhe për teatrin
grek të realizuar deri në detaje me
gjithë krimet shfarosëse që e
përbënë atë në thelb, për pushti-
min e Jugut të Shqipërisë; apo për
përfshirjen e mediave franceze në
amplifikimin e teatrit grek dhe
mbulimin e asaj që po ndodhte
realisht si krim kundër një populli;

apo për angazhimin e spikatur të
misionit hollandez për mbrojtjen e
interesave të principatës; apo edhe
për disa qëndrime të Ismail Qema-
lit sipas autorit, për të cilat si
përkthyese, në lexim e në përga-
titjen e botimit i kam shoqëruar
me mospranim, duke pasur sido-
mos parasysh që Ismail Qemali
ishte personaliteti i mbështetur në
mënyrë të posaçme edhe nga vetë
Perandoria Austro-Hungareze, për
të mundësuar shpalljen e pavarë-
sisë dhe ndërtimin e qeverisë së
parë shqiptare. Kjo periudhë histo-
rike mbetet ende e paqartë në
formë të plotë për ne si pasardhës
të këtij vendi dhe kjo paraqitje
kthjelluese mund të ndihmojë më
tepër për njohjen më të mirë të
aftësive e vështirësive tona në pro-
cesin e shtetformimit.

“Vreshti i
Anxhelikës”,
roman i sfidave
njerëzore
Në librin “Vreshti i Anxhelikës” rrëfehet
historia e mrekullueshme e një gruaje,
Anxhelikës, e cila si shumë gra të tjera të
kësaj fushe, me ide të reja e me guxim
çon përpara biznesin familjar të prodhi-
mit të verës, këtë nektar të hershëm e të
dëshirueshëm; si dhe historia e Tankredit,
një shef kuzhine mjaft i talentuar e i fam-
shëm, me një jetë të turbulluar dhe plot
peripeci. Vera dhe gatimi i mirë – dy pa-
sione me të cilat populli italian njihet prej
kohësh në mbarë botën – ashtu si dhe
jetët e dy personazheve, gërshetohen
harmonishëm në rrëfim.
Çfarë ndodh nëse një gruaje të pashme,
të suksesshme dhe të dashuruar pas pro-
fesionit të vet i tronditet e gjithë jeta kur
zbulon tradhtinë e të shoqit? Ku e gjen
ajo kurajën për t’u ringritur, pasi e gjithë
bota t’i jetë thërrmuar përpara syve? A do
të arrijë Anxhelika ta shpëtojë vetveten
dhe të besojë ende te dashuria? SVEVA
CASATI MODIGNANI është një nga em-
rat më të dashur të narrativës ba-
shkëkohore: romanet e saj janë përkthyer
në njëzet vende të botës, duke arritur një
shifër prej njëmbëdhjetë milionë kopjesh
të shitura. Autorja vazhdon të jetojë në
Milano, në shtëpinë e saj të lindjes, që
dikur i përkiste gjyshes së saj.

“Armëpushimi”, libri i kthimit, odiseja e
Europës mes luftës dhe paqes, është vijimi i “A
është vallë, njeri…?,” një ndër librat më të
bukur të letërsisë europiane lindur nga kam-
pet e shfarosjes.

Nëse libri i parë ishte shkruar menjëherë
pas kthimit, thuajse me qëllimin për t’u çliruar
së brendshmi nga barra e rëndë shpirtërore,
si nevojë dëshmie, duke qenë se ai ishte një
ndër të paktët hebrenj që mbijetuan në kam-
pin e përqendrimit dhe duke iu bindur ne-
vojës së menjëhershme për “t’u treguar të
tjerëve, për t’i bërë të tjerët pjesëmarrës” të
asaj tragjedie, libri i dytë është shkruar me
njëfarë largësie nga ngjarjet, në një klimë më
të shtruar e më të qetë.

Aventura europiano-qendrore e Levit nuk
mbyllet me çlirimin e Aushvicit nga ana e
Ushtrisë së Kuqe, përkundrazi, si në një shteg-
tim fantazmagorik,

Levi bashkë me një mijë e katërqind ita-
lianë të tjerë vërtiten nëpër hapësirën e pa-
skajshme ruse për muaj me radhë, nga jana-

ri deri në fund të vitit 1945. Nuk dihen as sot
e kësaj dite arsyet e kësaj sorollatjeje të pane-
vojshme, ndoshta edhe thjesht për shkak të
neglizhencës ose rrëmujës burokratike që

mbizotëronte në Bashkimin Sovjetik të
asokohshëm.

Gjatë gjithë kësaj periudhe, të mbijetua-
rit e Aushvicit përshkojnë gjithë Europën Qen-
drore dhe Lindore, përmes Polonisë, Rusisë së
Bardhë, Ukrainës, Rumanisë, Hungarisë dhe
vetë Gjermanisë. Lufta ende s’ka mbaruar ose
siç thotë greku i Levit, një ndër personazhet
më të spikatura të romanit, “Luftë është
përherë”, Europa po shijon njëfarë “armëpu-
shimi” para se të mbërrijë lufta tjetër, “Lufta e
ftohtë” që do ta copëtonte sërish Europën.

Me vërtetësi, ironi therëse deri në
sarkazëm, Levi përshkruan tipa dhe karakte-
re nga më të ndryshmet, tregjet klandestine
të Krakovës dhe Katovicës, çmobilizimin e
shthurjen e radhëve të Ushtrisë së Kuqe,
tokën ruse të pafund, të pushtuar nga lavdia,
mjerimi, harresa dhe forca jetësore; këneta e
pyje të paprekura, trena të shkatërruar, gostitë
e shfrenuara të rusëve të dehur nga fitorja; fje-
toret plot ëndrra të italianëve në udhën e pa-
sigurt të kthimit.

“Principata Shqipëri’’ -  një studim i kronikës historike
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Odiseja e Europës mes luftës dhe paqes 

“Dritë e gushtit”, 
roman i dramave njerëzore
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Agjencia e Inteligjencës Ame-
rikane, CIA, parashikon që Bashki-
mi Evropian do të shkatërrohet.
Ndikim në këtë mes do të kenë feja
dhe ekonomia. Ky parashikimi si-
pas CIA-s, vjen si rezultat i krizës së
rëndë ekonomike që ka kapluar
Bashkimin Evropian. E gjitha kjo
mund të ndodhë brenda disa vite-
ve. Rritja e grupeve populiste bren-
da Bashkimit Evropian ka bërë që
parashikimet pesimiste të CIA-së
të marrin një vëmendje të madhe
nga ana e organizatave the “Think-
Tank-ut” Amerikan “Stratfor”, që
është e lidhur me CIA-n. Ideja e një
Evrope të re dhe një Evrope të
Vjetër, është marrë në analizë nga
shumë studiues të mëparshëm të
Bashkimit Evropian. Ndër këta
renditen, Timothy Garton Ash, si
dhe filozofi i njohur gjerman Jur-
gen Hubermas. Faktet gjeopolitike
të tilla si, forcimi i Polonisë dhe Ru-
manisë nëpërmjet një partnerite-
ti strategjik me Amerikën, rritja e

Turqisë si një forcë rajonale dhe
dobësimi i ndikimit gjerman në
Evropë, krijon bindjen se CIA,
mund të jetë e saktë në parashiki-
min e saj se, Bashkimi Evropian po
shkon drejt një të shkatërrimi të
pashmangshëm. Sipas analizës të
marrë në shqyrtim nga “Stratfor”
duke iu referuar të dhënave të CIA-
s, blloku perëndimor, ose “Evropa e
vjetër”, do të përbëhej nga Gjer-
mania, Franca, Austria, Britania e
Madhe, Spanja, Portugalia, Italia,
Suedia, Norvegjia dhe Finlanda.
Grupi “Evropa e Re” do të përfshin-
te kryesisht vendet që dikur ishin
pjesë e Paktit të Varshavës – Leto-
nia, Lituania, Estonia, Polonia,
Hungaria, Republika Çeke, Sllo-
vakia, Sllovenia dhe Kroacia. Këto
janë vendet ku do të vendosen ba-
zat kryesore ushtarake amerikane
në Evropë.

Gati një dekadë më parë, CIA
parashikoi se hyrja e vendeve të
Ballkanit në Bashkimin Evropian
nuk do të ishte e mundur për shkak
të krizës ekonomike, e cila tashmë

po lëkund Bashkimin Evropian.
Ishte parashikuar që Serbia, së ba-
shku me vendet e tjera të Ballkanit,
Greqia, Bullgaria, Maqedonia dhe
Rumania do të ishin midis grupit të
“vendeve ortodokse”, të cilat do të
antarësoheshin më shpejt në Ba-
shkimin Evropian, raporton
“Stratfor”. Por problemi në këtë
mes, thekson “Stratfor”, është Bo-
snje-Hercegovina. Bosnja duhet të
mbijetojë në bazë të marrëveshjes
së Dejtonit, sepse në të kundërt do
të ndahet në tre pjesë: Republika
Serbe (njësia serbe në Federatën
Boshnjake) do të bashkohej me
Republikën e Serbisë, pjesa kroate
do të bashkohej me Kroacinë dhe
pjesa myslimane që do të ishte e
izoluar dhe e papërshtatshme për
të mbijetuar ekonomikisht dhe do
të vepronte si protektorat i Turqisë.

Gjithashtu, Serbia kurrë nuk do
të pushojë në përpjekjet e saj, për
të rikthyer krahinën e Kosovës, e
cila njëzëri shpalli pavarësinë në
vitin 1999 të monitoruar nga ana e
SHBA-së. “Stratfor”, thekson se në

bazë të kalkulimeve të CIA-së, ky
territor do të ketë përplasje për
idenë e shkëputjes së territoreve
të Kosovës në dy pjesë: njëra me
popullatën serbe do të bashkohej
me Serbinë dhe tjetra me popullsi
shqiptare që do të bashkohej me
Shqipërinë. Në mediat serbe ka
shumë bisedime për një shkëm-
bim të mundshëm territori me qe-
verinë e Kosovës, sepse ka më
shumë rajone në Serbinë Jugore të
populluar me shumicën e shqip-
tarëve myslimanë, të cilët përbëjnë
më shumë se 90% të popullatës
lokale. Ndonëse ka të krishterë or-
todoksë në Shqipëri, është shumë
e vështirë që Greqia të formojë
ndonjë aleancë me Shqipërinë. Në
të vërtetë, tensionet midis dy ven-
deve nuk kanë qenë kurrë më të
larta pasi policia shqiptare vrau një
grek, i cili ngriti një flamur grek në
fshatin e tij. Afrimi i Shqipërisë me
Bashkimin Evropian shikohet si
mundësia e vetme për të rritur
ekonominë dhe mirëqenien socia-
le të popullatës. 

Ministria e Punëve të Jashtme
e Kosovës i vlerëson si të papranue-
shme veprimet e Serbisë, duke i
quajtur ato destruktive dhe da-
shakeqëse. MPJ vlerëson se shteti
serb po përdorë standarde të dyfi-
shta në marrëdhëniet me shtetet
njohëse dhe jo-njohëse të Repu-
blikës së Kosovës. “Kjo duke shfrytë-
zuar, keqpërdorur dhe manipuluar
me dialogun për normalizimin e
plotë të marrëdhënieve në mes dy
shteteve me qëllimin parësor për të
bërë agresion diplomatik kundrejt
sovranitetit dhe imazhit
ndërkombëtarë të Republikës së
Kosovës”, thuhet në kumtesë. “Mini-
stria e Punëve të Jashtme nënvizon
qëndrimin zyrtarë se Republika e
Kosovës ka hyrë në dialog me shte-

tin fqinj - Serbinë me ndërmjetësi-
min e BE-së, mbështetjen e plotë të
SHBA-ve dhe shteteve të tjera alea-
te dhe partnere me vullnetin e mirë
dhe besimin e plotë për të përmirë-
suar marrëdhëniet në mes dy shte-
teve dhe popujve nëpërmjet arritjes
së Marrëveshjes së Detyrueshme
Ligjore, e cila do të duhej të përfun-
donte me njohjen reciproke në mes
dy shteteve dhe anëtarësimin e
plotë dhe të barabartë të Repu-
blikës së Kosovës në Organizatën e
Kombeve të Bashkuara”.

Për Republikën e Kosovës,
thuhet se dialogu me vullnetin e
mirë dhe në mirëbesim ka qenë dhe
mbetet mënyra e vetme e zgjidhjes
së problemeve, ndërtimit të besi-
mit në mes dy shteteve dhe dy po-

pujve, promovimit të paqes afatgja-
te, forcimit të stabilitetit rajonal dhe
rritjes së prosperitetit për të gjitha
popujt. “Por ai nuk mund dhe nuk
duhet të shndërrohet si instrument
qëllimlig, mjet destruktiv dhe me-
todë manipuluese nga shteti fqinj,
për dëmtimin dhe rrënimin e
imazhit të shtetit të ri në marrëdhë-
niet me jashtë dhe paralelisht me
këtë rrezikimin e interesave nacio-
nale të shtetit dhe shtetasve të Ko-
sovës”.

Ministria e Punëve të Jashtme
konsideron se veprime të tilla nga li-
dershipi i shtetit fqinj duket se kanë
qëllime të lëkundin edhe disponi-
min pozitiv rajonal për t’i dhënë
hapësirë veprimeve gjeopolitike, që
kultivojnë shpërputhje me vullne-

tin rajonal për integrim në BE,
NATO, anëtarësimin e Republikës
së Kosovës në INTERPOL dhe libera-
lizimin e vizave për shtetasit e Ko-
sovës. 

“Ministria e Punëve të Jashtme i
bën thirrje përfaqësuesve të BE-së,
si ndërmjetësues të dialogut, ShBA-
ve si mbështetës të plotë të tij dhe
shteteve të tjera aleate dhe partne-
re, që të reagojnë menjëherë dhe
t’i tërheqin vërejtjen shtetit fqinj
kundrejt sjelljeve dhe veprimeve të
tilla, që janë në kundërshtim të
plotë me zotimin e shprehur për ba-
shkëpunim rajonal, përkushtimin
për integrim në BE dhe vullnetin e
shprehur deklarativ për normali-
zim të plotë të marrëdhënieve në
mes dy shteteve”.

Brnabiq nuk
beson se
marrëveshja
me Kosovën
arrihet shpejt
Serbia dhe Kosova janë shumë
larg një zgjidhjeje gjithëpërf-
shirëse paqësore, ndonëse
kanë filluar bisedimet rreth
një shkëmbimi të mundshëm
territoresh për ta lehtësuar ar-
ritjen e një marrëveshjeje, ka
thënë Ana Brnabiq, kryemini-
stre e Serbisë, në një intervistë
për gazetën “Financial Times”.
“Personalisht, do të doja
marrëveshje të ndonjë forme
sa më shpejtë të jetë e mun-
dur. Sidoqoftë, nuk mendoj se
në realitet jemi shumë afër një
marrëveshjeje”, ka thënë ajo.
Sipas gazetës britanike, dekla-
rata e kryeministres është
rikujtuese se po diskutohet
për çështje jashtëzakonisht
delikate kulturore, historike,
politike dhe territoriale midis
liderëve të Serbisë dhe të Ko-
sovës, përderisa progresi është
larg të qenit i garantuar, me
gjithë përkrahjen e SHBA-së
dhe BE-së për dialogun.
“Shpesh them se aktualisht
jemi të ngujuar në një pozitë
paksa skizofrenike, midis poli-
tikës së shekullit 21 dhe poli-
tikës së shekullit 19-të”, ka
thënë Brnabiq. Ajo ka thënë se
liderët e Kosovës janë duke
bërë gabim të rëndë, po qe se
presupozojnë se dialogu me
Beogradin do të rezultojë me
njohjen formale nga Serbia të
pavarësisë së Kosovës. “Kur ata
mendojnë se, ‘Po, Serbia thje-
shtë do ta njohë pavarësinë
tonë’, paj një gjë e tillë është e
qartë se nuk do të ndodhë”, ka
thënë Brnabiq. “Duhet të zh-
vendosen nga pozicioni i tyre
komod dhe të na takojnë në
gjysmë të rrugës, ku i presim.
Të arrijmë kompromis, pa
marrë parasysh se çfarë mund
të përmbajë ai kompromis”.
Ajo nuk mendon se një marrë-
veshje ndërmjet palëve për
territorin do të hapte “kutinë e
Pandorës” në Ballkan, përkun-
drazi, sipas saj kjo marrëve-
shje do ta mbyllte “Kutinë e
Pandorës”. 

ANKOHET MINISTRIA E PUNËVE TË JASHTME E KOSOVËS

Të pafuqishëm kundrejt agresion diplomatik serb

CIA parashikon zhbërjen e BE-së
dhe bashkimin Shqipëri-Kosovë

CIA parashikon që
Bashkimi Evropian do
të shkatërrohet deri
në vitin 2025. Portali i
gjeopolitikës
analizuese “Stratfor”,
më e njohura në
Shtetet e Bashkuara,
raporton për
parashikimin e CIA-s,
se brenda 6 viteve të
ardhshme BE-ja do të
mund të shpërbëhet
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Annegret Kramp-Karrenbauer
deri më tani nuk ka rënë në sy me
deklaratat për politikën e jashtme.
Me origjinë nga landi Saar ajo është
një eksperte e natyrshme për
Francën, por ekspertiza e saj për
SHBA ka nevojë për plotësime. Si
Sekretare e Përgjithshme e CDU-së,
ajo ka vizituar SHBA, ka folur në
takimin vjetor të guvernatorëve dhe
vizitoi një fabrikë të BMW-së. Një
fillim ky, jo më shumë. Në mediat
amerikane ajo cilësohet si “mini-
Merkel”. Si një grua e ndjeshme, in-
teligjente zor, se ajo do të bëhet
mikeshë me Donald Trump.

Si kryetar i organizatës miqëso-
re amerikane, “Ura Atlantike”, rivali
Friedrich Merz ka kontakte shumë
më të mira në SHBA dhe parimisht
një marrëdhënie të mirë me Shtetet
e Bashkuara. Për të marrëdhënia
transatlantike është një nga shtyllat
më të rëndësishme të politikës së
jashtme gjermane. Por kërcënime-
ve të Trumpit për dogana ndë-
shkuese, ai nuk do t‘u hapë ndosh-

ta rrugë, pasi si njeri i ekonomisë,
Merz refuzon çdo lloj barriere treg-
tare.

Jens Spahn me gjasë mund të
kishte aftësinë për të pasur
marrëdhëniet më të mira me ad-
ministratën e Trumpit. Trumpistët e
kanë mbështetur që herët të riun
dhe rebelin kundër Merkelit. Jens
Spahn u takua nga të parët me am-
basadorin e ri amerikan në Berlin,
Richard Grenell, dhe u prit pak më
vonë nga këshilltari i presidentit
amerikan John Bolton në Shtëpinë
e Bardhë. Asnjë ministër gjerman i
Shëndetësisë nuk e ka pasur më
parë këtë nder. Për trumpistët një
kryetar partie Spahn do të ishte
hapi i parë për një kancelar Spahn,
të cilin ata do ta donin.

MARRËDHËNIA ME RUSINË DHE
PRESIDENTIN PUTIN

Rusia është për kandidaten An-
negret Kramp-Karrenbauer deri më
tani një libër me shtatë vula. Por

mund të mendohet, se ajo ka folur
shpesh me kancelaren Merkel,
njohëse e mirë e Rusisë për kreun e
dyshimtë të Kremlinit. Të gjitha
deklaratat e saj në lidhje me Rusinë
janë një përsëritje e pozicioneve të
Merkelit. Ajo do të tregojë distancë
ndaj Putinit, për shkak të aneksimit
të Krimesë. Pritet që Karrenbauer
të ndjekë politikën e Merkelit në
lidhje me Rusinë.

“Demokracitë e perëndimit janë
aleatët më të rëndësishëm të Gjer-
manisë”. Me këtë fjali Friedrich Merz
u prezantua para gazetarëve të enj-
ten në Berlin, kur bëri të ditur kan-
didaturën. Që do të thotë - ajo gjy-
smëdemokraci në Lindje, Rusia pra,
edhe po qe se vjen në radhë të dytë.
Prioritetet e Merz janë të qarta. Si
përkrahës i armatimit dhe mik i
NATO-s ai e sheh Rusinë si kundër-
shtar strategjik, por edhe ai është
nga ata që e kuptojnë Putinin. Kësh-
tu ai e ka cilësuar presidentin rus si
rrezik serioz për perëndimin, por pa

harruar të përmendë, se perëndimi
nuk i ka marrë parasysh sensibili-
tetet e Rusisë.

Në këtë pikë mendon njësoj
edhe Jens Spahn: Edhe ai është i
ankoruar fort në perëndim dhe kri-
tik ndaj Rusisë. Spahn e ka akuzuar
të Majtën dhe SPD për mirëkuptim
me Putinin, por pa thënë se si e
sheh ai marrëdhënien me Rusinë
në të ardhmen.

POLITIKA E MERKELIT PËR
REFUGJATËT DHE MIGRACIONIN

Në këtë pikë kandidatja Anne-
gret Kramp-Karrenbauer mbështet
linjën e Merkelit. Ajo mbron qën-
drimin e krishterë-humanitar të in-
tegrimit, por në të njëjtën kohë ka
mbështetur të gjitha veprimet e
ashpërsimit të politikës ndaj re-
fugjatëve. Vetëm një herë Kramp-
Karrenbauer ra në sy me një ide të
sajën - me një vit shërbimi për re-
fugjatët ajo u kritikua. Ndërsa me
deklaratën se “në politikën e re-

fugjatëve është krijuar një kontra-
diktë, efektet e së cilës ndjehen deri
sot”, ajo e përmblodhi saktësisht di-
lemën e unionit, që është si axhen-
da 2010 për socialdemokratët. Por
ndonjë propozim i saj me vlerë për
rrugët e daljes së unionit nga kriza
nuk ka ende.

Ndërsa kundërshtar i qartë i po-
litikës së Merkelit ndaj refugjatëve
nuk është as Friedrich Merz. Për sa
kohë që fluksi mbetet i ulët, si ak-
tualisht ai sheh pak probleme. Por
ai paralajmëron për “frikën e mbin-
garkesës dhe tëhuajëzimit” brenda
popullsisë gjermane si edhe zhvilli-
met e kriminalitetit që “punktuali-
sht, jo strukturalisht” bëhen shqetë-
suese. Ai akuzon AfD-në se këtë
problem e ekzagjeron artificialisht
në perceptimin e qytetarëve. Pra
nuk ka një kthesë djathtas me Merz
në politikën ndaj refugjatëve.

Ndryshe Jens Spahn. Ai nuk
lodhet së kritikuari kancelaren, ndër
të tjera edhe për përpjekjen, për të
mbajtur larg fushatës politikën e
refugjatëve. Kundrejt gazetës “Bild”
Spahn u shpreh, se “lutja e përulsh-
me për të mos folur më për Shtato-
rin e vitit 2015 nuk zë vend. Vendi
ynë ende përballet me një imigrim
vjetor të parregullt, kryesisht të bur-
rave, me një madhësi të qyteteve is
Kaseli”. Sipas tij, politika ndaj re-
fugjatëve është arsyeja kryesore për
humbjen e besimit të CDU. Kaq
qartë nuk e thotë askush këtë në
CDU. Nëse Jens Spahn zgjidhet
kryetar i CDU-së, Merkel do ta ketë
shumë, shumë të vështirë.

Sanksionet amerikane ndaj Iranit dje
kanë hyrë në fuqi, që paraprakisht u pezul-
luan me nënshkrimin e marrëveshjes mul-
tiraterale të vitit 2015, ndërsa Teherani pa-
ralajmëroi se do t’i shkelë dhe do të
vazhdojë të shesë naftë. “Amerika dëshiron
ta reduktojë shitjen e naftës iraniane në
zero…por ne do të vazhdojmë të shesim
naftë…t’i shkelim sanksionet”, deklaroi pre-
sidenti iranian Hasan Rohani.

Sanksionet amerikane kanë të bëjnë
në sektorin transportues, financiar dhe

energjetik të Iranit, ndërsa kjo është
pakoja e dytë e sanksioneve pasi presiden-
ti amerikan Donald Tramp u tërhoq nga
Marrëveshja në maj të këtij viti. Me sank-
sionet e SHBA-së do të dënohen edhe sh-
tetet të cilat do të vazhdojnë të importojnë
naftë iraniane, si dhe kompanitë e huaja të
cilat bashkëpunojnë me firmat iraniane
nga e a.q lista e zezë. Sipas përfaqësuesve
amerikanë, sanksionet do të vlejnë përde-
risa Irani nuk ndalon ta mbështesë terro-
rizimin, u tërhoq nga Siria dhe plotësisht e

pezulloi Programin për zhvillim të armëve
bërthamore dhe raketave balistike. Tehe-
rani zyrtar paraprakisht bëri të ditur se nuk
është i shqetësuar për shkak të vendosjes
së serishme të sanksioneve amerikane për
naftë dhe për sektorin financiar iranian.
Sanksionet e Amerikës i përshëndeti Iz-
raeli, derisa Bashkimi Evropian, Franca,
Gjermania dhe Britania e Madhe para-
prakisht në një kumtesë të përbashkët po-
rositën se u vjen keq për shkak të vendimit
të tillë të Uashingtonit.

Ishulli Kaledonia e Re, terri-
tor francez në Paqësor, ka refu-
zuar që të shkëputet dhe të fi-
tojë pavarësinë nga Franca. Në
referendumin e mbajtur, rezul-
tatet përfundimtare treguan se
56.4% zgjodhën mos të shkë-
puten nga Franca, kurse 43.6%
të tjerë votuan për pavarësi.
Rreth 175 mijë persona kishin
të drejtë vote në referendumin
e së dielës. Pjesëmarrja në voti-

me ishte rreth 81%. Duke ko-
mentuar rezultatet e referen-
dumit, presidenti Emmanuel
Macron tha se kjo tregoi besim
në Republikën Franceze. “Më
duhet të them se jam krenar që
kaluam përfundimisht këtë hap
historik”, u shpreh Macron. Ka-
ledonia e Re ka depozita të
mëdha të nikelit dhe shihet nga
Franca si një aset strategjik po-
litik dhe ekonomik në rajon.

Presidenti Macron zhvilloi një
vizitë në Kaledonia e Re në
muajin Maj të këtij viti, ku u sh-

preh se “Franca do të ishte më
pak e bukur pa Kaledoninë e
Re”.

Radikalët ryesojnë
në sondazhe
Nacionalistët e djathtë francezë kryesojnë
për të parën herë sondazhet në prag të
zgjedhjeve për Parlamentin Europian të
Majit 2019. Sipas Institutit Francez për
Opinionin Publik, koalicioni partive të
djathta radikale “Manifesti Kombëtar” i
kryesuar nga Marine Le Pen ka pësuar
rritje në 21%, 4 pikë më shumë se mbësh-
tetja e mëparshme. Ndërsa partitë e koa-
licionit Republika në Marshim, i Presiden-
tit Emanuel Makron kanë humbur 1 pikë
krahasuar me presidencialet e 2017, duke
rënë në një mbështetje me 19%. Mbësh-
tetja në rritje vihet re në gjithë Europën,
për partitë e spektrit të djathtë radikal.
Zgjedhjet rajonale të Tetorit në Gjermani
i siguruan Alternativës për Gjermaninë
përfaqësimin në parlamentet e të 16 shte-
teve federale. Edhe në Itali, zgjedhjet e
pjesshme lokale forcuan pozitat e Lega
Nordit të zv/kryeministrit Mateo Salvini.
Analistët thonë se këto parti që i bashkon
fryma kundër emigrantëve pritet të kenë
një zë tepër të fuqishëm në legjislaturën e
re europiane.

Mini-Merkel, anti-Merkel dhe një rebel
Annegret Kramp-
Karrenbauer, Friedrich
Merz apo Jens Spahn.
Në dhjetor njëri prej
tyre do të jetë pasues i
Angela Merkelit. Çfarë
mund të pritet prej tyre
në politikën e jashtme
gjermane?

Hynë në fuqi sanksionet ndaj Iranit, 
Teherani paralajmëron shkeljen e tyre

Ishulli refuzon pavarësinë
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MINISTRIA E TRANSPORTIT DHE LIDHJEVE 

 

THIRRJE PUBLIKE PËR MBAJTJE TË PREZANTIMIT PUBLIK  

të dokumenteve: "Korniza për menaxhim me mjedisin jetësor dhe çështjet sociale" dhe
"Korniza e Politikave të zhvendosjes" për Projekt për lehtësimin e tregtisë dhe transportit në

Ballkanin Perëndimor

Ju informojmë që Ministria e transportit dhe lidhjeve do të organizoje prezantim publik të
propozim dokumentit: "Korniza për menaxhim me mjedisin jetësor dhe çështjet sociale" dhe
"Korniza e politikave të zhvendosjes" për Projekt për lehtësim të tregtisë dhe transportit në
Ballkanin Perëndimor i cili financohet nëpërmes një huasë nga Banka Botërore.

Debati publik do të mbahet më 09.11.2018 me fillim nga ora 13 në hapësirat e Ministrisë së
transportit dhe lidhjeve të Republikës së Maqedonisë, salla në katin e parë në adresën në
vijim: rr. "Dame Gruev" nr. 6, Shkup.

Qëllimi kryesor i këtij projekti është përkrahja e qeverive të Ballkanit Perëndimor të
promovojnë thellimin e integrimit ekonomik në rajon dhe BE duke ndihmuar në zbatimin e
masave që synojnë lehtësimin e lëvizjes ndërkufitare të mallrave dhe udhëtarëve; si dhe
përmirësimin e qasjes në treg për tregti me shërbime dhe investime, uljen e kostove të
tregtisë dhe rritjen e efikasitetit të transportit në vendet e Ballkanit Perëndimor.

Me qëllim të identifikimit në kohë për ndikimet negative të mundshme mbi mjedisin jetësor
dhe aspektet sociale për realizimin e aktiviteteve projektuese u përpunuan dokumentet: ":
"Korniza për menaxhim me mjedisin jetësor dhe çështjet sociale" dhe "Korniza e politikave të
zhvendosjes" në pajtim me legjislacionet nacionale dhe kërkesat e Bankës Botërore.

Ministria e transportit dhe lidhjeve dhe Ndërmarrja Publike për rrugët Shtetërore bëjnë thirrje
tek të gjithë palët e interesuara, institucionet dhe individët të marrin pjesë në debatin publik
dhe ti japin komentet e tyre dhe vërejtjet në dokumentet e përgatitura.

Propozim dokumentet do të jenë në dispozicion për mbikëqyrje për publikun në ueb faqen e
Ministrisë së transportit dhe lidhjeve http://www.mtc.gov.mk/ dhe Ndërmarrja Publike për
rrugë Shtetërore http://www.roads.org.mk nga data 05.11.2018 komentet e juaja do të mund
ti parashtroni në formë të shkruar në adresën: rr. "Dame Gruev" nr. 6, 1000 Shkup, ose
përmes mënyrës elektronike në e mail adresat në vijim: goran.temovski@mtc.gov.mk ose
contact@roads.org.mk në afat prej 7 ditë nga dita e publikimit të dokumenteve.

Ministria e Transportit dhe Lidhjeve

Në bazë të nenit 156, 157, 158, 159, 160 nga Ligji për mbrojtje shëndetësore ("Gazeta zyrtare e RM" nr. 43/12, 145/12,
87/13, 39/14, 43/14, 10/15, 154/15, 192/15, 17/16 dhe 37/16), në bazë të pëlqimit të Ministrisë së financave nr. 18 12003/2
nga data 16.10.2018 dhe në bazë të pëlqimit të Ministrisë së shëndetësisë me nr. 09662/3 nga data 17.10.2018, drejtori i
IPSH Shtëpia e Shëndetit Gostivar publikon:

SHPALLJE PUBLIKE
Për punësimin e 6 personave për kohë të pacaktuar në vendet e punës në vijim:
(1) person për vendin e punës Doktor i Medicinës
(1) person për vendin e punës Doktor i Stomatologjisë
(1) person për vendin e punës Psikolog i diplomuar
(1) person për vendin e punës Biokimist i diplomuar
(1) person për vendin e punës motër medicinale
(1) person për vendin e punës teknik të farmacisë

1. Kandidatët duhet ti plotësojnë kushtet e përgjithshme të
parapara sipas Ligjit për mbrojtje shëndetësore:
të jetë shtetas i RM,
të jetë i moshës së rritur,
të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore,
të mos i është kryer ndalesë e plotfuqishme për kryerjen e

profesionit, veprimtarisë ose obligimit.

2. Krahas kushteve të përgjithshme të vërtetuara me Ligj nga pika 1,
kandidatët për vendin e punës Doktor i medicinës duhet ti
plotësojnë kushtet e veçanta që vijojnë:
të ketë kryer arsimin e lartë (VII/1) ose 240 kredi në bazë të SETK

Fakulteti i medicinës;
provim të dhënë profesional;
licencë për punë;
vërtetim për njohje të një prej gjuhëve të huaja (angleze, gjermane

ose frënge);
me dhe pa përvojë pune.

Orari javor i punës është 40 orë.
Neto pagesa fillestare për doktorë të medicinës është 27.000,00
denarë.

3. Krahas kushteve të përgjithshme të vërtetuara me Ligj nga pika 1,
kandidatët për vendin e punës Doktor i Stomatologjisë duhet ti
plotësojnë kushtet e veçanta që vijojnë:
të ketë kryer arsimin e lartë (VII/1) ose 240 kredi në bazë të SETK

Fakulteti i Stomatologjisë;
provim të dhënë profesional;
licencë për punë;
vërtetim për njohje të një prej gjuhëve të huaja (angleze, gjermane

ose frënge);
me dhe pa përvojë pune.

Orari javor i punës është 40 orë.
Neto pagesa fillestare për doktorë të medicinës është 27.000,00
denarë.

4. Krahas kushteve të përgjithshme të vërtetuara me Ligj nga pika 1,
kandidatët për vendin e punës Psikolog i diplomuar duhet ti
plotësojnë kushtet e veçanta që vijojnë:
të ketë kryer arsimin e lartë (VII/1) ose 240 kredi në bazë të EKTS

Psikologji ;
vërtetim për njohje të një prej gjuhëve të huaja (angleze, gjermane

ose frënge);
me dhe pa përvojë pune.

Orari javor i punës është 40 orë.
Neto pagesa fillestare për doktorë të medicinës është 23.500,00
denarë.

5. Krahas kushteve të përgjithshme të vërtetuara me Ligj nga pika 1,
kandidatët për vendin e punës Biokimist i diplomuar duhet ti
plotësojnë kushtet e veçanta që vijojnë:
të ketë kryer arsimin e lartë (VII/1) ose 240 kredi në bazë të EKTS

Fakulteti i biologjisë biokimi ;
vërtetim për njohje të një prej gjuhëve të huaja (angleze, gjermane

ose frënge);

me dhe pa përvojë pune.
Orari javor i punës është 40 orë.
Neto pagesa fillestare për doktorë të medicinës është 24.500,00
denarë.

6. Krahas kushteve të përgjithshme të vërtetuara me Ligj nga pika 1,
kandidatët për vendin e punësmotër medicinale duhet ti
plotësojnë kushtet e veçanta që vijojnë:
të ketë kryer arsimin e mesëm të mjekësisë motra medicinale

(PMP shkalla e IV)
provim të dhënë profesional;
me dhe pa përvojë pune.

Orari javor i punës është 40 orë.
Neto pagesa fillestare për doktorë të medicinës është 18.200,00
denarë.

7. Krahas kushteve të përgjithshme të vërtetuara me Ligj nga pika 1,
kandidatët për vendin e punës teknik i Farmacisë duhet ti
plotësojnë kushtet e veçanta që vijojnë:
të ketë kryer arsimin e mesëm të mjekësisë teknik i farmacisë

(PMP shkalla e IV)
provim të dhënë profesional;
me dhe pa përvojë pune.

Orari javor i punës është 40 orë.
Neto pagesa fillestare për doktorë të medicinës është 18.200,00
denarë.

8. Kandidatët që kanë mbaruar arsim adekuat në shtete e
huaja duhet të posedojnë: diplomë të nostrifikuar me arsim
adekuat.
Dokument për ekuivalencë të notave e lëshuar nga Ministria
e arsimit dhe shkencës.

9. Afati për paraqitje në shpallje është 7 (shtatë) ditë pune
llogaritur nga dita e publikimit. Si ditë e parë e publikimit
konsiderohet publikimi i fundit në mediat publike.

10. Fletëparaqitjet me dokumentet e duhura të
parashtrohen në arkivin e IPSH Shtëpia e Shëndetit Gostivar
si një dërgesë e rekomanduar me postë në adresën IPSH
Shtëpia e Shëndetit Gostivar Rr. Major Çede Filiposki nr. 29
me shkrimin për shpalljen.
Dokumentacioni jo i plotë, jo i rregulluar dhe i dorëzuar me
vonesë nuk do të jetë lëndë për mbikëqyrje nga ana e
komisionit për zgjedhje të kandidatëve.
11. Pas përzgjedhjes së kandidatëve të paraqitur të cilët i
plotësojnë kushtet në pajtim me shpalljen publike, do të
mbahet një provim kualifikues në pajtim me nenin 160
paragrafi 2 nga Ligji për mbrojtje shëndetësore dhe për
kandidatët të cilët i plotësojnë kushtet në pajtim me
shpalljen do të mbahet pjesa profesionale (test) në pajtim
me nenin 160 paragrafi 3 nga Ligji për mbrojtje
shëndetësore.

 
REPUBLIKA E MAQEDONISË 

AGJENCIA E ADMINISTRATËS 
  

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

SHPALLJE PUBLIKE NUMËR – 257/2018 
     për punësimin e  1  nëpunës shtetëror nga grupi I, nëngrupi I në „Komunën e Kavadarit “për vendet e punës në vijim:  

 
1. UPR0101B03000 Ndihmës udhëheqës i sektorit për menaxhim me burime njerëzore 1 realizues(ë) 

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

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

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

 
 
 

    Kompetencat e përgjithshme:  

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

 -   mësim dhe zhvillim 

 -   komunikim 

 -   arritje të rezultateve 

 -   punë me të tjerë/punë ekipore 

 -   ndërgjegjësim strategjik 

 -   orientim kah palët/palët e interesuara 

 -   udhëheqje; dhe 

 -   menaxhim financiar 

 
 
 

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

 -   çertifikatë e dhënies së provimit të udhëheqjes administrative 

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

 
 
 

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

Rroga neto: 31.331,00 denarë 

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

Shkup, 5 nëntor - Reprezentuesi i për-
faqësueses së Maqedonisë, Arijan
Ademi në një intervista për të përdit-
shme kroate “Jutarnji”, ka potencuar
se me krenari e mban veshur fanel-
lën e Maqedonisë. Ai nuk fsheh ven-
dimin dhe nuk është aspak i pen-
duar për vendimin që ka pranuar
ftesën për të luajtur me fanellën e
Maqedonisë, vendin me të cilin, siç
thotë ai, ka shumë lidhje të forta. 
“Lidhjet e mia me Maqedoninë

janë të mëdha dhe të forta. Duke
filluar nga historitë familjarë deri
më sot ku me krenari mbajnë fa-

nellën e përfaqësueses në vendin e
paraardhësve të tyre. Kur zgjodha
Maqedoninë për ekip kombëtar,
isha i vetëdijshëm se çfarë ishte
zgjidhja ime dhe se kthim mbrapa
nuk do të ketë. Ndërsa, tani pas kë-
saj periudhe të kaluar nga ai ven-
dim,  mund të them se aspak nuk
jam penduar. Gjithmonë me dë-
shirë dhe i lumtur paraqitem në
grumbullimin e reprezentacionit
në Shkup”, ka deklaruar Arijan Ade-
mi. Verën e kaluar për Arijan Ademi
shumë herë është potencuar në

mediume se do të kaloj te skuadra
franceze Lille për një shifër rreth 6.5
milion euro. Por një gjë e tillë nuk
ndodhi. 
“Gjithçka ishte shkruar, por nuk dua
që të futem në detaje. Kishte oferta,
por në fund është klubi ai që vendos
për ne, pasi un tani më vetëm kam
një kontratë me ekipin e Dinamos.
Për mua është nder që të jam në
fokusin e klubeve të cilët garojnë
në ligat e forta evropiane, ku në një
çfarë mënyre është një mirënjohje
për atë që kam kaluar në karrierë.

Unë mbeta në Zagreb, e gjithë kjo
që tani po ndodh  me Dinamo me
lojat e mira në Ligën e Evropës, do
të isha një budalla nëse do të tho-
sha se jam penduar që nuk u lar-
gova. Ofertat do të vinë përsëri, por
për mua Dinamo është mbi të
gjitha, pasi ata gjithmonë kanë
qenë pranë mejë, e sidomos gjatë
periudhës së keçë që pata në jetën
time”, theksoi Arijan Ademi i cili
tani dëshiron që të mbrapa gjithçka
që ndodhi me aferën në lidhje me
dopingun. “Atë që kam kaluar nuk
do ia kisha dëshiruar as armikut më
të madh. Është shumë e vështirë të
përshkruhen momentet kur e
gjithçka shkon kundër jush, ndërsa
je i pafuqishëm të dëshmosh një
gjë të tille edhe pse jeni shumë i si-
gurt në pafajësinë e juaj. Shumë
pyetje, ndërsa asnjë përgjigje. Pe-
zullimi prej dy viteve erdhi në mo-
mentin tim më të mirë në karrierë.
Mirëpo, un u përmbajta deri në
fund, falë edhe klubi si the gjithë
persona që janë brenda në ekip, po
ashtu edhe shokëve të mi, bashkë-
lojtarëve te ekipit si dhe reprezen-
tacionit të Maqedonisë, po ashtu
falënderoj edhe mediumet prej të
cilave kisha mbështetje maksimale.
Këtë gjë asnjëherë nuk do ta har-
roj”, tha Ademi.

Jeton Beqiri
trajner 
i Struga
Trim Lum
Shkup, 5 nëntor - Skuadra e
Struga Trim, pas shkarkimin
të trajnerit të deritanishëm,
Aleksandër Tançevski, nga
dita e hënë në radhët e veta
për trajner kanë angazhuar
Jeton Beqirin, i cili gjatë kar-
rierës së tij ka drejtuar skua-
drën e Shkëndijës, Renovës
dhe Dritës, ndërsa një kohë
ishte edhe provoi edhe kam-
pionatin shqiptar, ku ishte
pjese e ekipit të Flamurtarit.
Ambiciet e ekipit strugan
gjatë këtij sezoni janë që të
arrijë të marri rezultate të
mira që në fund të arrijnë
inkuadrim në Ligën e Parë të
Maqedonisë.  “I dëshirojmë
mirëseardhje trajneri të ri,
Jeton Beqiri. Po ashtu dua të
falënderoj trajnerin e derita-
nishëm Aleksandar Tançev-
ski ku dhe i dëshiroj çdo të
mirë në të ardhmen. Pas re-
zultateve jo të mira që ki-
shim në kampionat vendo-
sëm që të bëjmë ndryshime
në pankinë. Nga sot (e hënë)
pra do të kemi trajner të ri,
ku mund të them njërin nga
trajnerët më të mirë në ven-
din tonë. Jemi të bindur se
me Beqirin, do ti arrijmë
ambiciet tona, të cilat janë
inkuadrimi në Ligën e Parë
futbollistike të Maqedonisë”,
theksoi drejtori sportiv i
skuadrës së Struga Trim
Lum, Besart Isaku. (F.N)

Shkup, 5 nëntor - Gjatë fundjavës në
qytetin e Tiranës, u organizuar
Kampionati Ballkanik në mundje
në stil të lirë, greko romak si dhe
për femra, në konkurrencën e ju-
niorëve. Në këtë kampionati mori
pjesë edhe përfaqësuesja e Maqe-
donisë, ndërsa e përfaqësuan edhe
gjashtë garues nga klubi i mundje
Liria, të cilët arritën të fitojnë gja-
shtë medalje. Me medalje të
argjendta kanë arritur të stolisen

Halit Osmani në kategorinë 57 kg,
Elmedin Sejfullau në kategorinë 61
kg dhe Fati Vejseli në kategorinë 65
kg. Medalje të bronztë fituan Riad
Rexhepi në kategorinë 70 kg, Omer
Sejfullau në kategorinë 74 kg si dhe
Astrit Isamili në kategorinë 79 kg.
Ndërkaq, reprezentacioni i Maqe-
donisë i udhëhequr nga trajerni Se-
dat Baftiu në fund arriti që të pla-
sohet në pozitën e trtë në
konkurrencën ekipore.  

Eros Grezda nuk la shenjë në
ndeshjen e tij të parë si titullar
me Glasgow Rangers, që fitoi 0-2
në fushën e ST. Mirren, me të dy
golat e sfidës që u realizuan pasi
sulmuesi shqiptar u zëvendësua
nga Steven Gerrard. Një shtyllë e
goditur pak para se të largohej
nga fusha, sipas shtypit britanik,
është shumë pak për një lojtar që
ka kushtuar 2 milionë pandë.
Gjithsesi, trajneri i Rangers, në

prononcimin e tij pas ndeshjes, u
shpreh se kishte besim të plotë se
sulmuesi anësor do të përmirë-
sohet më tej, pasi starti i sezonit
po rezulton i vështirë për shkak
të problemeve fizike. “Mendoj se
me kalimin e minutave ai u rrit
ndjeshëm sa i përket lojës. Mo-
mentet më të mira i pati pak para
se të zëvendësohej, pra 5 minutat
e fundit që qëndroi në fushë. Go-
diti shtyllën dhe, nëse topi do të

shkonte në rrjetë, do ta kishte
ndihmuar shumë. Të mos har-
rojmë që kur erdhi te Rangers pati
një dëmtim të rëndë dhe iu desh
kohë për t’u kthyer. Unë kam be-
sim se do të përmirësohet më
shumë”, ka deklaruar Gerard. Fakti
që ka kushtuar 2 milionë paundë,
mund të kthehet në presion për
Grezdën. Fillimi i vështirë mund ta
zgjasë e periudhën e arritjes së
formës më të mirë, për të qenë pro-

tagonist absolut në sulmin e Ran-
gers. Gjithsesi, Grezda i ka të gjitha
mundësitë që t’i rimbursojë paratë

që janë shpenzuar për të, e siguri-
sht më pas do të jetë e lehtë të fitojë
zemrat e tifozëve.

Gerrard mbron Grezdën
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

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

MUNDJE - KAMPIONATI BALLKANIK PËR JUNIOR

Maqedonia fiton gjashtë medalje 

Ademi: Nuk jam penduar 
që kam zgjedhur Maqedoninë

“Kur zgjodha
Maqedoninë për ekip
kombëtar, isha i
vetëdijshëm se çfarë
ishte zgjidhja ime dhe se
kthim mbrapa nuk do të
ketë. Ndërsa, tani pas
kësaj periudhe të kaluar
nga ai vendim,  mund të
them se aspak nuk jam
penduar”, deklaroi
Arijan Ademi

Koha
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REPUBLIKA E MAQEDONISË
AGJENCIA E ADMINISTRATËS

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

SHPALLJE PUBLIKE NUMËR – 256/2018
për punësimin e 1 nëpunës publik nga grupi I, nëngrupi II në „Shkollën e Lartë të Mjekësisë Manastir “për vendet e punës në vijim:

1. OBN0102V04002 Bashkëpunëtor i ri për burime njerëzore, Njësia për punë
profesionale, administrative dhe të përgjithshme

1 realizues(ë)

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

Kushtet e posaçme:
niveli i kualifikimeve VI B sipas kornizës maqedonase të kualifikimeve dhe së paku 180 kredi sipas ECTS ose të kryer shkallën

VII/1, Shkencat juridike, Shkencat filozofike
me ose pa përvojë pune në profesion
Kompetencat e përgjithshme:
zgjidhje të problemeve dhe marrje të vendimeve për çështje të sferës së tij
mësim dhe zhvillim
komunikim
arritje të rezultateve
puna me të tjerë/puna ekipore
ndërgjegjësim strategjik
orientim kah palët/palët e interesuara; dhe
menaxhim financiar

Kompetenca të posaçme:
njohje aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë
njohje aktive të një prej gjuhëve më të folura të Bashkimit Evropian (anglisht, frengjisht, gjermanisht)
Orari i punës :

- Ditët e punës: e hënë e premte
- Orët javore të punës: 40
- Orari ditor i punës: 07:30 15:30
Rroga neto: 32.152,00 denarë
VËREJTJE: Sipas planit vjetor për punësim në institucionin përkatës për vitin 2018 janë të parapara: Maqedonas(e) 1.

Kushtet e lartpërmendura në shpallje kandidatët duhet t’i plotësojnë në momentin e aplikimit në formë elektronike nëpërmjet
profilit të përdoruesit të krijuar në faqen e internetit të Agjencisë së Administratës.
Afati i aplikimit zgjatë 15 ditë, duke llogaritur nga dita e publikimit të shpalljes. Pas mbarimit të afatit për aplikim, shpallja do të

jetë e larguar nga faqja e internetit e Agjencisë.
Pas kalimit të afatit të aplikimit, shpallja do të jetë e hequr nga faqja e internetit e Agjencisë.
Kandidatëve u kërkohet fletëparaqitjen ta plotësojnë në tërësi, të jenë precizë dhe të japin të dhëna të sakta. Kandidatët e

paraqitur në shpalljen publike në faqen e internetit të Agjencisë së administratës do të informohen, për kohën dhe vendin e mbajtjes
së çdo faze të ardhshme të procedurës për selektim të nëpunësit administrativ.

Faza e 1 – rë: selektimi administrativ realizohet në një afat prej 15 ditësh pas mbarimit të shpalljes së publikuar.
Faza e 2 – të: provimi i nëpunësit administrativ realizohet në një afat jo më të shkurtër se 10, dhe jo më të gjatë se 30 ditë pas

mbarimit të fazës së 1 – rë. Ai incizohet dhe emërtohet drejtpërdrejtë në faqen e internetit të Agjencisë së administratës.
Faza e 3 – të: kontrollimi i vërtetësisë së provave dhe intervista realizohet në një afat prej 10 ditësh pas mbarimit të fazës së 2 –

të.

  

RREEPPUUBBLLIIKKAA  EE  MMAAQQEEDDOONNIISSËË    
UUNNIIVVEERRSSIITTEETTII  ““SSHHËËNN  KKIIRRIILLII  DDHHEE  MMEETTOODDII””  ––  SSHHKKUUPP    

FFAAKKUULLTTEETTII  II  MMJJEEKKËËSSIISSËË  VVEETTEERRIINNAARREE    
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RREEPPUUBBLLIICC  OOFF  MMAACCEEDDOONNIIAA  
UUNNIIVVEERRSSIITTYY  ““SSss..  CCYYRRIILL  AANNDD  MMEETTHHOODDIIUUSS””  SSKKOOPPJJEE  

FFAACCUULLTTYY  OOFF  VVEETTEERRIINNAARRYY  MMEEDDIICCIINNEE  
SSKKOOPPJJEE 

 

 
Në bazë të Vendimit të Drejtorisë së dekanatit nr. 0201- 1776/3  të datës 26.10.2018, Fakulteti i mjekësisë 
veterinare në Shkup publikon  

 
SHITJE TË AUTOMJETIT PËRMES ANKANDIT PUBLIK – PËR HERË TË DYTË 

 
1.   Fakulteti i mjekësisë veterinare në Shkup, me seli në rr. “Llazar Pop Trajkov” nr. 5-7 bën shitjen e një 

automjeti përmes ankandit publik: 
 Marka CITROEN JUMPER, me tabela të regjistrimit SK – 618- , viti i prodhimit 2003, numri i shasisë 

ZFA25000001596868, numri i motorit F1AE0481D0931833, fuqia e motorit 93,5 W, vende për tu ulur 3, ngjyra 
e bardhë, lloji i karburantit – dizel. 

Çmimi fillestar i automjetit është: 100.614,00 denarë. 
2. Në çmimin e shitjes është përfshirë edhe TVSH dhe e njëjta është në barë të blerësit. Shpenzimet për autorizim 

të makinës në noter si dhe shpenzimet tjera të paparashikueshme bien në barrë të blerësit. 
3.Të drejtë në ankand kanë të gjithë subjektet juridike dhe fizike të cilët do të parashtrojnë garanci në dorë, në 

shumë prej 20% të çmimit fillestar të makinës, një ditë para mbajtjes së ankandit publik. Depozita e paguar në të 
holla nga ofertuesi më i volitshëm llogaritet në çmimin e përllogaritur, ndërsa ofertuesve të tjerë garancia e paguar 
do t’u kthehet.  

4. Nëse blerësi në afatin e theksuar nuk paguan shumën e licitacionit, garancia e paguar nuk do t’i kthehet. 
5. Automjeti lëndë e shitjes mund të shihet çdo ditë pune prej ora 9-12 në Fakultetin e mjekësisë veterinare-

Instituti për riprodhim dhe biomedicinë. 
6. Të gjithë pjesëmarrësit në ankandin publik janë të obliguar që me vete të parashtrojnë dokument identifikimi, 

gjegjësisht autorizim të vërtetuar në noter (nëse personi përfaqëson firmë ose merret vesh me ndonjë subjekt tjetër 
fizik). 

7. Ankandi publik do të mbahet më datë 12.11.2018 (e hënë) në lokalet e Fakultetit me fillim në ora 10.00. Shtija 
do të bëhet sipas parimit e parë – e blerë, ndërsa pas shitjes së automjetit Fakulteti nuk ndërmerr përgjegjësi për 
mungesat materiale të së njëjtës. 

8. Pas shitjes së realizuar lidhet marrëveshje për shitblerje mes Fakultetit dhe ofertuesit të zgjedhur. 
9. Blerësi është i obliguar që menjëherë pas lidhjes së marrëveshjes shumën e përcaktuar në licitacion ta paguajë 

në xhirollogarinë 1600104561 788 15, shifra e të hyrave 725939  41 dhe me fletëpagesë ta marrë automjetin e blerë 
më së voni në afat prej pesë ditëve nga dita e pagesës. 

Nga Komisioni për shitje 

Në bazë të nenit 14 paragrafi 1 dhe neni 22 dhe 23 nga Ligji për marrëdhënie pune ("Gazeta zyrtare e RM" nr. 167/15 tekst i pastruar),
neni 142 nga Ligji për mbrojtje të fëmijëve ("Gazeta zyrtare e RM nr. 23/13,12/14,44/14, 144/14,10/15,25/15,150/15,192/15, 27/16, 
163/17 dhe 11/18) dhe Pajtimi i Ministrisë së financave nr. 18-12747/2 nga 24.10.2018, drejtori i IPKÇF "Aco Karamanov" Radovish, 
publikon 

SHPALLJE PUBLIKE 
PËR PUNËSIM PËR KOHË TË PACAKTUAR

1. Katër (4) persona për vendin e punës edukator për fëmijë prej moshës 2 6 vjeç për kohë të pacaktuar.
Shkalla e Arsimit: profesor i diplomuar për edukim parashkollor, edukator i diplomuar për fëmijë të moshës parashkollore dhe pedagog
i diplomuar për edukim parashkollor me 240 kredi të fituara sipas SETK ose arsim të lartë t[ mbaruar shkalla VII/1 ose me arsim të
lartë adekuat për edukatorë dhe licencë valide për edukatorë.

me ose pa përvojë pune,
rroga mujore neto për PLP: 19.399,00 denarë; me PSP: 20.524,00 denarë
orari ditor i punës: 07.00 15.00, prej të cilave 6 orë punë me fëmijë

2. Një (1) person për vendin e punës përkëledhës për kohë të pacaktuar.
Shkalla e Arsimit: arsim të mesëm katërvjeçar të mbaruar dhe licencë valide për përkëledhës,

me ose pa përvojë pune,
rroga mujore neto: 15.477,00 denarë
orari ditor i punës gradualisht nga 08.00 16.00 dhe nga 10.00 18.00 prej të cilave 7 orë punë me fëmijë.

3. Një (1) person për vendin e punësmirëmbajtës i higjienës për kohë të pacaktuar.
Shkalla e Arsimit: arsim fillor ose i mesëm i mbaruar, sipas kornizës maqedone kualifikuese 180 ose 240 kredi të fituara sipas ECVET ose
MKSOO.

me ose pa përvojë pune,
rroga mujore neto: 12.571,00 denarë
orari ditor i punës gradualisht nga ora 05.30 13.30 dhe nga 10.00 18.00

Orari javor i punës për të gjithë vendet e punës është 40 orë, (8 orë në ditë nga e hëna deri të premten)
Në bashkëngjitje me lutjen, kandidatët duhet të parashtrojnë edhe dokumentet në vijim:

dëshmi për arsim të mbaruar,
dëshmi për njohje të gjuhës maqedone dhe alfabetin e saj cirilik,
certifikatë për shtetësi,
vërtetim mjekësor,
dokument se me vendim të plotfuqishëm nuk i është shqiptuar dënim ose sanksion për kundërvajtje ndalesë për kryerje të

profesionit, veprimtarisë ose detyrës
dokument që nuk i është shqiptuar dënim me vendim të plotfuqishëm gjyqësor me të cilën dënohet për vepër penale

për dhunë familjare, marrje të personit të mitur ose abuzim farefisnor, për vepër penale të grupit të veprave kundër lirisë
gjinore, pavarësisht sanksionit të shqiptuar dhe tek i cili në pajtim me ligjin është përcaktuar sjellje diskriminuese.
Shpallja zgjat tre (3) ditë pune nga dita e publikimit.
Përzgjedhja do të bëhet në afat prej 15 ditë pas skadimit të shpalljes.
Lutja së bashku me dokumentacionin e duhur të parashtrohen në IPKÇF "Aco Karamanov" Radovish, rr. Aco Karamanov nr. 54.
Fletëparaqitjet që nuk do të parashtrohen në afatin e caktuar dhe ato të cilat nuk i përmbajnë dokumentet e duhura, do të
konsiderohen si jo të kompletuara dhe të vonuara dhe nuk do të shqyrtohen.

Drejtor,
Ljubka Trençeva

Në bazë të nenit 23 të Ligjit për marrëdhënie pune, (Gazeta zyrtare e R.M, nr. 54/2013) dhe nenit 80 të Ligjit për arsim fillor 
(Gazeta zyrtare e RM nr. 103/2008), SHFK."Gjon Buzuku" f. Sërmnovë, komuna e Gostivarit shpall:  

KONKURS 
për plotësimin e vendeve të lira të punës me kohë të caktuar deri më 31.08.2019 për 

vitin shkollor 2018/19 . 
I- Vendet e punës-kuadri arsimor: 
Një (1)  mësimdhënës për lëndën A.F.Sh me 21 orë mësimore,  
Një (1)  mësimdhënës për gjuhë shqipe me 24 orë mësimore, 
Një (1)  psikolog 
Një (1)  mësimdhënës për gjuhë maqedone me 22 orë mësimore, 
Dy  (2)  mësimdhënës për gjuhë angleze me 41 orë mësimore, 
Një (1)  mësimdhënës për arsim figurativ me 10 orë mësimore, 
Një (1)  mësimdhënës për biologji me 16 orë mësimore, 
Një (1)  mësimdhënës për lëndën A.F.Sh me 10 orë mësimore, 
Një (1)  mësimdhënës për gjuhë Gjermane me 20 orë mësimore, 
Një (1)  mësimdhënës për shkenca natyrore me 12 orë mësimore, 
Një (1)  mësimdhënës për grup klasor (deri në kthimin e punëtorëve) 
Një (1)  mësimdhënës për informatikë dhe projekte nga informatika me 15 orë mësimore, 
Një (1) mësimdhënës për edukim mbi ambientin me 4 orë mësimore, 
Një (1) mësimdhënës për etik mbi religjionin me 4 orë mësimore, 
Një (1) mësimdhënës për arsim teknik me 9 orë mësimore, 
Një (1) mësimdhënës për arsim qytetar  me  5 orë mësimore, 
Një (1) mësimdhënës për inovacione me 3 orë mësimore 
Orari javor i punës: prej ditës së hënë deri ditën e premte, 40 orë pune. 
Orari ditorë i punës: ndërrimi i parë prej ora 07.00 deri ora 13.00,  ndërrimi i dytë prej ora 12.00 deri 18.00,  rroga bazë neto 20.670 
denarë  për fond të plotë të orëve, dhe 11.000,00 denarë për gjysmë fondi. 
.II- Kushtet, afati dhe adresa: 
Kandidatët që konkurrojnë përveç kushteve të parapara sipas ligjit duhet të dorëzojnë këto dokumente: lutje, dëshmi për shkollim të 
kryer, vërtetim për provimin profesional dhe certifikatë për shtetësi. Dokumentet e pa kompletuara nuk do të shqyrtohen.  
Konkursi është i hapur pesë (5) ditë nga dita e shpalljes në gazetën "KOHA" dhe "VEÇER". 
Dokumentet e nevojshme të dorëzohen në lokalet e Sh.F.K.’’Gjon Buzuku’’ f. Sërmnovë. 

                                                   Sh.f.k. "Gjon Buzuku" 
               f. Sërmnovë 

Në bazë të nenit 22 nga LMP (Gazeta zyrtare nr. 62/2005) dhe neni 80 nga Ligji për arsim fillor, SHFK "Bratstvo
Edinstvo" f. Konjare e mesme, publikon:

SHPALLJE PUBLIKE

Për punësim për kohë të caktuar në vendet e punës në vijim:
1. Një mësimdhënës për Biologji dhe shkenca natyrore me 24 orë mësimore në javë; rroga neto: 12.996,00

denarë
2. Një mësimdhënës për Matematikë (në gjuhen shqipe) me 40 orë mësimore në javë; rroga neto:

21.661,00 denarë

Kandidatët duhet të plotësojnë kushtet në vijim:
të jenë shtetas të Republikës së Maqedonisë,
të kenë të mbaruar arsim të lartë adekuat,
me vendim gjyqësor të mos i jetë shqiptuar dënim ndalese për kryerjen e profesionit, veprimtarisë ose

detyrës,
të jetë i moshës së rritur,
të ketë aftësi të përgjithshme të shëndosha për vendin e punës,
të ketë të dhënë provim profesional për mësimdhënës,
të njohin gjuhën maqedone dhe alfabetin e saj cirilik (për personat që ligjërojnë në paralelet në gjuhën shqipe,

përveç asaj maqedone duhet ta njohin edhe gjuhen dhe alfabetin e gjuhës në të cilën zhvillohet mësimi).
Punonjësi do të punojë nga e Hëna deri të Premten me orar të punës prej orës 07:00 deri 13:00.
Shpallja zgjat 3 ditë pune.
Përzgjedhja do të bëhet brenda 15 ditëve nga skadimi i afatit për paraqitje.
Dokumentet të parashtrohen në arkivin e shkollës ose në adresën në vijim: SHFK Bratstvo Edinstvo f.

Konjare e mesme Petrovec

Shesim tokë ndërtimi - 9000m2
Në Komunën kadastrale Zllokuqani, në afërsi të vendit të

paraparë për ndërtimin e Qendrës së re klinike,  shesim tokë
ndërtimi me sipërfaqe prej 9.000 m2.

Tel. 071/372-215 & 078/243-583   
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Kylian Mbappè është lojtari
më i çmuar në botë. Kjo është
zbuluar nga një studim i CIES
Football Observatory, i cili përdor
një algoritëm për të llogaritur vle-
rat e tregut nga roli që kanë në fu-
shë. Sulmuesi i datëlindjes 1998,
që luan me PSG, është i pari në
rolin e tij si sulmues dhe në terma
absolutë ka një vlerë të para-
shikuar prej 216.5 milionë euro.
Mbappé është pozicionuar edhe
përpara bashkëlojtarit të tij, Ney-
mar, i cili gjendet i treti, me një
vlerë prej 197 milionë euro. Në
vendin e dytë është Harry Kane, i
cili vlerësohet 197.3 milionë euro.
Nuk gjendet në “top-10” emri i
sulmuesit portugez, Cristiano Ro-
naldo, ndërsa Leo Messi është çu-

ditërisht i gjashti, me një vlerë
prej 170.6 milionë euro. Para tij
pozicionohet Salah dhe shoku i
skuadrës, Coutinho. Në “top-10” e
sulmuesve është gjithashtu Pau-
lo Dybala, lojtari më i vlefshëm i
Seria A, i vlerësuar me 155.6 mi-
lionë euro. Ndër portierët më të
vlefshëm është Ederson i Man-
chester City, përpara Ter Stegen

dhe Alisson. Gianluigi Donna-
rumma vjen pas tyre, me vlerën e
60.7 milionë eurove. I vetmi ita-
lian tjetër, i përfshirë në “top-10”,
në rolin e tij, është Jorginho, i
dhjeti në mesin e mesfushorëve,
me një vlerë prej 70.2 milionë
euro. Në këtë rol, renditja koman-
dohet nga Dele Alli (163.4 milionë
euro) përballë De Bruyne dhe

Pogba, të dy në shifra trefishe.
Nga mesi i lojtarëve të Seria A
vlen të evidentohet prania e Skri-
niar. Ai është mes 10 mbrojtësve
qendrorë më të vlefshëm në botë,
ndërsa Cancelo dhe Hysaj janë
përkatësisht të gjashtët dhe të sh-
tatët në renditjen e mbrojtësve të
krahut më të vlefshëm: me mbi
50 milionë euro secili.

Tare dhe Lazio,
zgjatet
bashkëpunimi
mes palëve
Puna e shkëlqyer e Drejtorit
Sportiv të bardhekaltërve
është vlerësuar edhe me çmi-
min si “Drejtori Sportiv më i
mirë në Itali”, teksa numri një i
klubit të Lazios, Claudio Lottito
ka vendosur që Tare të vazh-
dojë në postin në të cilin
ndodhet deri në vitin 2020.
Lajmi i bërë publik në të për-
ditshmen italiane Gazetta Del-
lo Sport, sipas së cilës kontrata
ishte në ditët e fundit të për-
fundimit dhe zyrtarizimi i
akordit ishte vetëm çështje
orësh, pasi ish-sulmuesi i
kombëtares shqiptare është
një nga bashkëpunëtorët më
të afërt të Lotitos, me këtë të
fundit që 10 vite më parë kur
ish-sulmuesi ishte në prag të
përfundimit të karrierës si fut-
bollist, vendosi ta emëronte
Taren në postin e drejtorit
sportiv. Igli Tare cilësohet si një
njeri shumë i rëndësishëm në
strategjitë e klubit. Më shumë
sesa fjalët, për Igli Taren flasin
faktet, pasi vlonjati në radhët e
Lazios ka afruar lojtarë me një
kosto të ulët ose të panjohur,
të cilët kanë rezultuar në ele-
mentë cilësorë që janë vendo-
sur në qendër të vëmendjes së
disa klubeve të rëndësishme.
Pikërisht për këto zbulime Tare
është nderuar me çmimin
“Scouting Leader” nga “Foot-
ball Leader 2018”, për aftësitë
dhe intuitën e tij në zbulimin
dhe nënshkrimin me talentet e
futbollit, që kanë spikatur me
Lazion, duke ndihmuar
bardhekaltrit të fitojnë trofe të
rëndësishëm, si Keita, Milinko-
vic-Savic, Felipe Anderson, Luis
Alberto e De Vrij dhe Thomas
Strakoshës.

Edhe pse ecuria në këtë edicion
nuk është ndër më optimalet për
klubin mbretëror të Realit të Ma-
dridit, duke mos përmbushur prit-
shmëritë që rrethojnë ekipin eli-
tar deri më tani, duket se “Los
Blancos” mund të ngushëllohen
me të rejat që vijnë jashtë fushës
së blertë. Siç zbulon e përditshmja
Marca, klubi “merengues” është
shumë pranë nënshkrimit të akor-
dit të ri me sponsorin e tij historik,
firmën sportive Adidas, marrëve-
shje që parashikon një bashkëpu-
nim të ri 10-vjeçar. Kosto e opera-
cionit është një rekord historik pasi
tashmë në arkat e “los Blancos” pri-
tet të arkëtohen plot një miliard e
100 milionë euro, që përkojnë me

110 milionë euro në sezon. Nivele
të tilla nuk janë prekur kurrë më
parë dhe tashmë madrilenët dyfi-
shojnë akordin e një viti më parë,
që shihte një përfitim prej 52 mi-
lionë eurosh në vit. Aktualisht klu-

bi me përfitimin më të madh fi-
nanciar nga sponsorët është Man-
chester United me 85 milionë euro
në vit, por tashmë më tratativën e
re klubi mbretëror ka supremacinë
e përfitimeve monetare.

Më në fund, pas dekadash të
tëra, Kupa Libertadores do të ketë
një Superclásico në finale: Boca
kundër River Plate, rivalët e
përjetshëm që do të sfidohen në
ndeshjen që vlen sa gjithë histo-
ria. Kush fiton, hyn në përjetësi,
kush humbet, do të ketë një peng
të paharrueshëm. Finalja e
vajtjes do të luhet në La Bombo-
nera dhe që tani gara për bileta
ka marrë përmasa absurde. 1250

dollarë për një biletë në Platea
Alta dhe më shumë se 4500 dol-
larë për një biletë në Platea Prefe-
rencial, zona VIP. Përveç kësaj, ho-
teli zyrtar i Boca Juniors ofron
edhe paketa për ndeshjen, natën
në hotel dhe hyrja në Spa. Në La
Bombonera nuk do të shiten bile-
ta për aksionerë e klubit, sepse
do të ishte e pamundur, për një
klub që ka më shumë se 150 mijë
aksionerë.

Benatia 
shpreh
pakënaqësitë 
e tij te Juve
Mbrojtësi i Juventusit, Medhi
Benatia e pranon se dëshiron
të luajë më shumë, ndërsa
thotë se edhe mund të lar-
gohet në janar. “Në vitin e ka-
luar bëra punë të mirë sepse
kisha më shumë vazhdimësi,
fatkeqësisht këtë vit nuk e
kam. Është pjesë e punës sime
dhe unë punoj gjithmonë që
të jem i gatshëm, por nuk
është një situatë e kënaqsh-
me”, deklaroi Benatia. “Është
normale që mua nuk po më
pëlqen, jam 31-vjeçar dhe dua
të luaj sa më shumë që është e
mundshme. Janari? Le të
shohim se çfarë do të ndodhë,
si do të përdorem, nëse Juve
ka nevojë për mua, nëse Alle-
gri më do. Unë jam në dispozi-
cion të skuadrës, derisa të jem
këtu do të jap gjithçka”, shtoi
ai.

Garë e çmendur për bileta, Boca-River si finale Botërori

Marrëveshja e re me Adidas, 
Reali arkëton shumën stratosferike

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Mbappe më i çmuari,
Messi i gjashti

Kylian Mbapppe
është i pari në rolin e
tij si sulmues dhe në
terma absolutë ka një
vlerë të parashikuar
prej 216.5 milionë
euro. Mbappé është
pozicionuar edhe
përpara
bashkëlojtarit të tij,
Neymar, i cili gjendet i
treti, me një vlerë prej
197 milionë euro
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Mijëra zemra tifozësh zikaltër
mezi po presin. Superfida po
afron. Pas 8 vitesh, Interi gjen Bar-
celonën në “San Siro”, këtë herë jo
në gjysmëfinale, por në fazën e
grupeve të Championsit. Një nde-
shje, të cilën Luciano Spalletti u
mundua ta “parashkruajë” në kon-
ferencën e zakonshme për shtyp,
mesditën e sotme. “Ne mund të
luajmë kundër të gjithëve. Fakti
që ekipi po bën mirë, si në lojë dhe
rezultate, e bën të qartë një gjë: ky
është shansi i konfirmimit të
plotë. Të shohim nëse ky është ra-
sti, pavarësisht vështirësisë së
madhe që na pret”, thotë trajneri
zikaltër, Spalleti. Lionel Messi
është thirrur në skuadrën katala-
nase për këtë transfertë dhe Spal-
letti vetëm ngazëllohet nga ky
fakt: “Ai është qershia mbi tortë,
nëse i referohemi lojës së Barce-
lonës. Fanella e tij është më e
kërkuara në botë nga fëmijët që
ëndërrojnë për t’u bërë futbolli-
stë. Shumë mirë që do të vijë në
Milano, sepse ia shton kredencia-
let kësaj përplasjeje të shumëpri-
tur nga të gjithë”. A mundet që In-
teri i Mourinhos, i cili në vitin 2010
e eliminoi Barcelonën, të jetë një
frymëzim për zikaltrit sot? Ja si
përgjigjet Spalletti: “Unë nuk
mendoj kështu. Futbolli është
gjithmonë i njëjtë, por ndeshjet
ndryshojnë nga njëra-tjetra. Pra,
ju duhet të keni një ide, ta propo-
zoni për lojtarët atë, ta ndërtoni
në stërvitje, ta përgatisni në disa
seanca. Do të jemi me këmbët në
tokë, duke pasur rezistencë. Besoj
se e kemi aftësinë për t’i transfor-
muar pozitivisht mundësitë e
krijuara në fushë”. Pra, kjo është
rruga për t’u ndjekur nga zikaltrit:
“Barça është një pikë referimi për
të gjithë trajnerët, jo vetëm për
futbollistët. Me këtë filozofi duhet
të hyjmë në fushë nesër mbrëma”.
Po çfarë nuk shkoi si duhet në

sfidën pararendëse me katalana-
sit, në “Camp Nou”, ku humbja ish-
te e konsiderueshme? “Ne nuk ar-
ritëm ta mbanim topin në kohën
që na duhej, pasi e merrnim atë.
Do të duhet të jemi më mirë nesër
në këtë drejtim. E dimë se kundër-
shtarit nuk i pëlqen t’ia marrë
kush topin, sepse do ta ketë vetëm
të tijin, por me personalitet mund
të bëjmë më mirë në këtë aspekt”,
shton trajneri zikaltër. Cila është
situata me Nainggolan, i cili u
kthye pas lëndimit, kundër Ge-
noa? Spalleti sqaron: “Kjo do të
vendoset pas trajnimit të sotëm.
Ai vjen nga një problem i vogël,
ndaj duhet ta monitorojmë si-
tuatën mirë, edhe me stafin
mjekësor. Pastaj do të vendosim”.
Rafinha shënoi gol në ndeshjen e
parë. Trajneri i Interit ka vetëm
fjalë pozitive për ish-lojtarin e tij,
sezonin e kaluar: “A pendohem që
nuk e kam në dispozicion atë? Ra-
finha ishte shumë i rëndësishëm
për ne, por kishte afate dhe çmi-
me, të cilave nuk mund t’iu
përgjigjeshim. Kishte disa kufizi-
me për ta mbajtur tek Interi, që
duheshin respektuar. Klubi bëri
mirë që i respektoi ato. Rafinha
është spektakolar, me kënaqësi do
ta merrja atë, por mund të luajmë
futboll edhe pa të”. Pavarësisht vë-
shtirësisë që paraqet ndeshja e ne-
sërme, Spalletti nuk do të nënshk-
ruante për një barazim: “Nuk
pajtohemi me barazimin. Ne nuk
duhet të ngujohemi në mesfushë,
apo gjysmëfushën tonë, por të

mbajmë e luajmë topin. Kur ta
humbim atë, të përpiqemi për ta
fituar përsëri, duke fituar metra
dhe fushë”. Konferenca e shtypit
përfundoi me një dozë të bukur
realizmi: “Tani po thonë se jemi
më të mirë se Napoli. Por, Napoli
ka një mentalitet, që ka zgjatur me
vite. Në sezonin e fundit kemi pasur
ulje dhe ngritje. Kjo nuk duhet të
ndodhë. Ne jemi rritur, por së paku
duhet të qëndrojmë në këto nivele
dhe të mos kthehemi prapa. Si se-
zonin e kaluar, që e filluam të fortë,
por pastaj ramë”. Allegri e konside-
ron rival për titullin një skuadër si
Interi. Trajneri zikaltër nuk zhbilan-
cohet: “Kjo është një lojë e vogël,
në të cilën shkarkoni presionin mbi
të tjerët. Në profesionin tonë janë të
njohura këto strategji. Bardhezinjtë
janë më të fortë se ne dhe ndoshta
mund të fitojnë Champions-in, në
qoftë se dikush tjetër nuk do të bëjë
gjëra të mahnitshme, fjala vjen Bar-
celona. A është Juventusi, ekipi për
t’u mundur edhe në Ligën e Kam-
pioneve? Po, është e mundur. Ju-
ventusi ka potencial, por Barça
është shumë e fortë”, ka theksuar
Spalleti.

SHAQIRI NUK UDHËTON NË
BEOGRAD

Liverpool e ka lënë jashtë skua-
drës, që do të udhëtojë drejt Beo-
gradit, për të luajtur ndeshjen e
Ligës së Kampionëve, kundër Crve-
na Zvezda. Klubi nga “Anfield” e ka
marrë këtë vendim për shkak të
polemikave serioze, që mund të

lindin në kryeqytetin serb nga pra-
nia e Xherdan Shaqirit, i cili është
me rrënjë shqiptare të Kosovës.
Kosova është një ish-krahinë serbe
dhe Serbia nuk e njeh pavarësinë e
saj. Shaqiri dhe Granit Xhaka, loj-
tarë të kombëtares së Zvicrës,
shkaktuan polemika të forta në
Kupën e Botës së kësaj vere, mbaj-
tur në Rusi, pasi i shënuan Serbisë
dhe të dy festuan me “shqiponjë”,
një simbol nacionalist shqiptar, si-
pas mediave të huaja. Dy lojtarët,
prej trashëgimisë shqiptare,
morën një paralajmërim zyrtar
nga FIFA dhe u gjobitën me nga
10.000 franga zvicerane për sjellje
josportive. Shaqiri kishte dekla-
ruar më parë se nuk kishte asnjë
shqetësim lidhur me udhëtimin
në Serbi, por Jurgen Klopp ka ven-
dosur ta lërë jashtë skuadrës së tij
27-vjeçarin, për transfertën serbe
të së martës. “Është një situatë, ku
do të shkojmë në qytetin fantastik
të Beogradit si një ekip futbolli,
vetëm për të luajtur futboll, – tha
Klopp, në një deklaratë në faqen e
internetit të Liverpool. Kemi
dëgjuar dhe lexuar spekulime të
ndryshme, po flasim për atë lloj
pritjeje, që Shaqiri do të merrte
në Beograd. Megjithëse nuk kemi
ide se çfarë do të ndodhte, ne
duam të shkojmë atje dhe të për-
qendrohemi 100 për qind te fut-
bolli. Nuk duhet të mendojmë për
ndonjë gjë tjetër, kjo është e
gjitha. Ne jemi Liverpool, një klub
i madh, një ekip futbolli, por nuk
kemi ndonjë mesazh më të gjerë

se kaq. Ne nuk kemi asnjë mesazh
politik, absolutisht jo, duam që
fokusi të jetë një lojë e madhe fut-
bolli, asgjë tjetër. Ne jemi të etur
për të respektuar këdo, për të sh-
mangur çdo incident, që do të për-
qendrohej larg nga gara 90-mi-
nutëshe në fushën e blertë. Plus
kësaj, për ne është e rëndësishme
të flitet për futboll dhe vetëm për
futboll. Shaqiri është lojtari ynë, e
duam atë. Ai do të luajë për ne
shumë herë, por jo të martën”.

ANCELOTTI I TREMBUR: PSG
MUND TË FITOJNË

CHAMPIONSIN
Carlo Ancelotti beson se Paris

Saint-Germain mund të fitojë
Champions League këtë sezon,
por Napoli mund t’i mbyll shpejt
ambiciet e tyre. Napoli do të pres
në shtëpi PSG-në këtë të martë e
ndërsa aktualisht ndodhet në
vend të dytë të grupit, PSG-ja
shihet si më favorite. “Është një
ndeshje e rëndësishme dhe deçi-
sive për të dy ekipet”, ka thënë An-
celotti për Telefoot. “Në jemi në
një grup shumë të vështirë me
PSG-në dhe Liverpoolin. Rezulta-
ti mund të jetë vendimtar për të
ardhmen tonë në këtë kompeti-
cion, por e njëjta gjë vlen edhe për
Parisin. Na duhet një perfor-
mancë e jashtëzakonshme nëse
duam të fitojmë, sepse nuk kemi
në skuadër disa lojtar të jashtë-
zakonshëm siç kanë ata”. “Ju mun-
gon eksperienca në momente të
rëndësishme në Champions Lea-
gue, por ekipi është më i fortë këtë
sezon dhe lojtarët kanë më tepër
vetëbesim.  Ata e dinë që mund
të fitojnë Champions League këtë
sezon”. “Mendoj se Mbappe dhe
Neymar mund të kenë suksesin e
Ronaldos dhe Messit në futbollin
ndërkombëtar. Nëse Mbappe nuk
fiton Ballon d”Or këtë vit, do ta fi-
tojë sezonet e ardhshme”.

LIGA E KAMPIONËVE

Interi
shpreson 
në fitore 
ndaj
Barcelonës

Në “San Siro” do të luhet një ndeshje e rëndësishme
për vazhdimin e rrugës europiane të Interit.
Zikaltrit duhet të zhvillojnë një lojë të madhe
kundër Barcelonës, me qëllim marrjen e tri pikëve,
të cilat do t’i poziciononin matematikisht të parët e
grupit B të Championsit

Messi mund të luaj kundër Inerit 
Lionel Messi duket se ka lënë pas dëmtimin që pësoi
dy javë më parë në përballjen me Sevillan, pasi prej
disa ditësh stërvitet me grupin, ndërsa trajneri
Valverde e ka grumbulluar edhe për sfidën me
Interin, e planifikuar për nesër në mbrëmje.
Fillimisht argjentinasi nuk ishte në listën me
futbollistët që do të udhëtonin drejt Milanos, por

pak minuta më vonë, lista u korrigjua dhe në të u
shtua edhe emri i kapitenit dhe numrit 10 të
katalanëve, Lionel Messi. Megjithatë ende nuk është
e sigurt nëse argjentinasi do të luajë si titullar në
sfidën e “San Siros”, apo do ta ndjekë nga stoli, pasi
vetë Valverde pas transfertës ndaj Rayo Vallekanos,
pranoi se nuk ka ndërmend të rrezikojë me Messin. 
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DASHI 21. mars - 20. prill
Nëse doni qe marrëdhënia juaj ne çift te jete e bukur sot

tregohuni te vëmendshëm edhe ndaj detajeve te vogla qe ne dukje
janë pa rëndësi. Beqaret do takojnë një person shume te bukur për
te cilin do filloje t'iu rrahe zemra fort. Me mire te mos bien fillimisht
ne sy, por te marrin informata para se te hedhin hapa. Ne planin fi-
nanciar vështirësi do ketë, por jo probleme serioze.

DEMI 21. prill - 21. maj
Do i qëndroni shume besnike partnerit tuaj gjate kësaj

dite dhe nuk do josheni nga asnjë person sado simpatik qe te jete.
Dashuria juaj për partnerin është e pashtershme. Beqaret duhet te
reflektojnë gjate para se te hedhin hapa sepse jeta ne fakt nuk
është loje. Financat nuk do jene te këqija, megjithatë po i kryet sh-
penzimet me maturi do jete akoma me mire.

BINJAKET 22. maj - 21. qershor
Dashuria do jete ne qendër te vëmendjes sot. Do ba-

shkëpunoni me partnerin dhe do e bëni jetën tuaj me te lumtur. Kuj-
des vetëm nga skenat e xhelozisë te cilat mund te prishin gjithçka.
Beqaret do kenë një takim te rëndësishëm. Mos u bëni impulsive
dhe kontrollojini emocionet. Me financat mos kërkoni te bëheni
menjëherë te pasur. Hidhini hapat dalëngadalë dhe do ia arrini.

GAFORRJA 22. qershor - 22. korrik
Sot te gjithë ata qe janë ne një lidhje do mundohen

vetëm t’ia kalojnë mire me atë qe kane ne krah, pa menduar për
pasojat apo te ardhmen. Beqaret nga ana tjetër do e shtojnë me
shume listën e personave qe do joshin. Zgjidhni te duhurin sepse
do i keni te gjitha mundësitë. Financat nuk do jene aspak te mira,
por papritur dikush do iu ofroje ndihmën e tij te vyer. Përfitoni!

LUANI 23. korrik - 22. gusht
Dashuria nuk do iu shqetësojë aspak sot. Nëse jeni ne çift,

ambienti do jete i qete. Nëse jeni beqare do keni shume projekte ne
kokën tuaj. Venusi po iu përgatit një surprize te gjithëve. Sensuali-
teti do mbizotërojë tek çiftet dhe beqaret do kenë një takim qe do
lere mbresa. Marsi do iu ndihmoje me buxhetin tuaj. E vetmja gjë
qe iu duhet te bëni është te pakësoni sa me shume shpenzimet.

VIRGJERESHA                  23. gusht - 23. shtator
Nëse lidhja juaj është e qëndrueshme, dita e sotme do jete

e mbushur me ngrohtësi dhe sensualitet. Ata qe kane pasur proble-
me, mund te fillojnë edhe aventura te reja, pasojat e te cilave do jene
te renda. Nen ndikimin e te gjithë yjeve, beqaret do bien ne dashu-
ri. Sharmit te tyre nuk do iu beje balle askush. Financat do jene te qën-
drueshme por mos merrni asnjë vendim me rëndësi.

PESHORJA 24. shtator - 23. tetor
Për sa i përket dashurisë se çifteve, pritet qe ajo te jete me

e ngrohte dhe me e bukur. Planetët nuk do ndikojnë tek ju dhe kjo
do iu sjelle me shume liri për t’u shprehur. Nëse jeni beqare, përga-
tituni për te përjetuar emocione te forta. Lëreni pas turpin nëse
doni te keni një dite te mbushur me dashuri. Me financat do keni sur-
priza. Nëse nuk tregoheni te kujdesshëm ato do çekuilibrohen.

AKREPI 24. tetor - 22. nëntor
Jeta ne çift do jete me e lehte për t’u jetuar sot. Do jeni

edhe me tolerante me partnerin dhe kjo do ua beje ditën edhe me
te bukur. Nëse jeni vetëm do keni mjaft takime interesante. Kësaj
here do e pranoni jetën ashtu si është dhe kjo do iu sjelle lumturinë
qe keni pritur. Ne planin financiar do tregoheni te matur me shpen-
zimet dhe kjo do iu hape rrugën për stabilizimin e buxhetit.

SHIGJETARI 23. nëntor - 21. dhjetor
Fale influencës se Saturnit do tregoheni shume autori-

tare ne jetën ne çift. Nëse partneri e pranon këtë situate çdo gjë do
shkoje mire, ne te kundërt do lindin goxha debate. Beqaret do
kenë takime me shumice. Zotësia juaj do jete te zgjidhni atë qe iu
përshtatet me mire. Yjet iu kane përgatitur një dhurate ne sekto-
rin financiar. Përgatituni sepse këtë as qe e kishit menduar.

BRICJAPI 22. dhjetor - 20. janar
Do jeni plot dëshira sot ju qe keni krijuar një lidhje. Inten-

siteti i emocioneve nuk do i lere aspak vend arsyes. Do bëni gjithçka
vetëm e vetëm për dashurinë. Beqaret do mendojnë se gjithë kënaqë-
sia e dashurisë është tek ndryshimet qe ajo sjell. Do jete një dite me fat.
Përfitoni! Sektori financiar nuk do influencohet nga planetët dhe situa-
ta pritet te jete e qete. Gjithsesi mos e humbisni vigjilencën.

UJORI 21. janar - 19. shkurt
Partneri juaj nuk do mund t’iu kritikoje dot për mos përm-

bushje te detyrimeve tuaja, sepse këtë askush nuk mund ta beje. Ju
jepni gjithçka vetëm për te qene te lumtur dhe për ta bere atë qe keni
ne krah te ndihet mire. Beqareve do iu rendoje me shume se kurrë
vetmia dhe do kërkojnë shpirtin binjak. Do keni fat! Tregohuni me te
matur me shpenzimet qe situata me financat te rregullohet.

PESHQIT 20. shkurt - 20. mars
Projektet qe keni menduar se bashku me partnerin do

fillojnë te realizohen, fale mbështetjes se Uranit. Gjithsesi merri-
ni gjerat shtruar dhe mos u nxitoni. Beqaret do kenë mundësi te
takojnë personin e duhur ndërmjet një grupi te madh personash.
Me ne fund erdhi dhe dita juaj e shumëpritur. Venusi iu ka rezer-
vuar një dite pa asnjë problem me financat. Pse te mos përfitoni?
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1528 - Spanjolli Alvar Nunez Cabeza
de Vaca njihet si evropiani i parë që ka
shkelur në Teksas.

1632 - Beteja e Lucernit: Armata sue-
dezo-saksone mund ushtritë perando-
rake.

1657 - Brandenburgu dhe Polonia
nënshkruajnë Bashkimin e Bromber-
gut.

1792 - Beteja e Xhemapsit: Ushtria
franceze mund austriakët.

1813 - Kongresi i Çilpancingos shpall
Meksikon të pavarur nga Spanja.

1844 - Spanja pranon pavarësinë e
Republikës Domenikane.

1903 - SHBA njohin pavarësinë e Pa-
namasë.

1913 - Mohandas K Gandhi arre-
stohet pasi që udhëheqë marshin e mi-
natorëve indian në S Afr.

1917 - Fillon Revolucioni bolshevik.
1918 - Shpallet Republika e Polonisë.
1940 - Franklin D Roosevelt

rizgjidhet president. 
1943 - Trupat sovjetike pushtojnë

Kievin.
1949 - Përfundon lufta civile në Gre-

qi.
1979 - Ajatollah Homeini merr qe-

verisjen e Iranit.

ASHENSORI
I thotë biondja shoqes së vet bionde:
- Paramendo, dje u ndal rryma, mbe-
ta në ashensor një orë rrafsh!
- Po kjo nuk është asgjë. Unë kam
mbetur tri orë në shkallët lëvizëse!

Edhe djalli vetë është i mirë, 
kur është i kënaqur. 

(Tomas Fuller)

Gjatë Luftës së Viet-
namit, një pilot i
Vietnamit Jugor,
vodhi nga ame-
rikanët një he-
likopter “Chi-
nook”, vetëm për
të shpëtuar familjen
dhe miqtë e tij.

Astronautët hedhin rrobat e tyre pas
çdo përdorimi. Meqë marrja e një 1
kg ngarkesë në Sta-
cionin Hapësinor
Ndërkombëtar
(ISS) kushton
rreth 10.000
dollarë, për ta
është më me lever-
di t’i hedhin rrobat e tyre
jashtë, në vend se të ndoten duke u
përpjekur t’i lajnë ato me ujë.

Është optimale që
bateria e smartfo-
nit tuaj të
mbahet e
ngarkuar midis
40- 80 për qind,
në vend se të lihet
të bjerë në zero, dhe të
karikohet nga e para.
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Fëmijëve të moshës dyvjeçare mund t’ju
zhvillohen probleme të shëndetit mendor
për shkak të telefonave të mençur dhe ta-
bletëve, paralajmërojnë shkencëtarët.
Vetëm një orë në ditë duke parë një ekran
mund të jetë e mjaftueshme për t’i bërë fë-
mijët me më shumë gjasa të jenë të shqetë-
suar apo dëshpëruar. Kjo mund t’i bënte ata
më pak kurioz, më pak të aftë për të përfun-

duar detyrat, më pak emocionalisht të qën-
drueshme dhe duke ulur vetëkontrollin e
tyre. Megjithëse adoleshentët janë më të
rrezikuar nga pajisjet e dëmshme, fëmijët
nën moshën 10 vjeç dhe fëmijët e vegjël
ende rrezikohen. Por hulumtimet tregojnë
se të ashtuquajturit ‘fëmijët e zombies’ bri-
tanikë harxhojnë pothuajse pesë orë çdo
ditë në pajisjet elektronike.

Ushtria ruse ka vendosur të ndryshojë
pistoletën standarde të ushtarëve, të njohur
me emrin “Makarov”. Kjo ka bërë që
prodhuesit e armëve të hidhen në garë. Cili
do të krijojë pistoletën që do të mbajnë ush-
tarët rusë në të ardhmen? Pretendenti krye-
sor duket “Kalashnikov Concern”, me pisto-
letën PL-15 K. Po çfarë ka të veçantë kjo
armë? Përdoruesit thonë se në dorë ndihet
sikur po mban një i-Phone. Ndihet më mirë
dhe më lehtë se çdo armë tjetër. Është
shumë e thjeshtë për t’u përdorur nga çdo
person, pavarësisht përvojës. Mënyra se si
hiqet karikatori është po ashtu shumë prak-
tike, nuk kërkon aq shumë shtypje sa “Maka-
rov”, duke e bërë të përkryer sidomos për

fillestarët. Cila është konkurrentja? “Glock”.
Çdo pistoletë austriake “Glock” qëllon deri
në 45.000 herë para se i zoti të mendojë ta
ndërrojë. Kjo e bën konkurrenten më të
fortë. Asnjë pistoletë ruse nuk i kalon 10.000
të shtëna para se të bëhet për t’u ndërruar.

Lotus, macja
gjigante 
Lotus, është një mace e madhe,
shumë e fuqishme dhe me një
racë që ka qimet shumë të gjata.
Është shtëpiake dhe është nga
Amerika. Kjo mace që ndryshe
atje njihet si macja gjigante, ka
madje edhe profilin e vet në Insta-
gram. Ka shumë ndjekës, ndërsa
pronarja e saj, thotë se është mace
shumë e dashur.

Një shqiptar nga Kosova, 47-vjeç, është
dënuar me burg nga autoritetet zvicerane
pasi kishte mashtruar shtetin zviceran
duke përfituar të ardhura nëpërmjet sta-
tusit invalidor në mënyrë të paligjshme. Ai
kishte përfituar prej 420.000 franga për
gati dhjetë vjet.

Statusin e pensionit kosovari e kishte
fituar duke shkaktuar një aksident me qël-
lim në Cyrih në vitin 2000. Gruaja e tij ju
kishte thënë autoriteteve zvicerane se si
pasojë e aksidentit, burri i saj kishte vazh-
dimisht kokëdhembje, dhimbje të sh-
pinës, nervozizëm dhe agresion, shkruan
gazeta zvicerane, “Tages Anzeiger”. Ai u
zbulua në shtator të vitit 2018, ku Institu-
ti i Sigurimeve Shoqërore të Cyrihut kish-
te marrë një telefonat anonime, se kosova-
ri ishte duke punuar si truproje në një klub
në Rumlang për pesë vite. Videot e detek-
tivëve kishin vërtetuar se ai ishte i inte-
gruar dhe shumë aktiv. Detektivët po ash-
tu kishin vërtetuar se ai kishte udhëtuar
disa herë me automjete të shtrenjta në
Kosovë, ku kishte ndërtuar shtëpinë e tij
dhe kishte kaluar pushimet në Turqi dhe

në Egjipt. Për shkak të hetimeve, autorite-
tet zvicerane vendosën t’ia ndërpresin
pensionin dhe gjykata e Qarkut në Die-
tikon e dënoi kosovarin me 29 muaj burg
për mashtrim. Kundër këtij verdikti ai u
ankua në Gjykatën e Lartë të Cyrihut, e cila
e dënoi atë të enjten me 36 muaj burg,
prej të cilëve 12 muaj duhet t’i vuajë bren-
da hekurave. Gjatë procesit u bë e ditur se

i akuzuari bashkë me gruan e tij kanë in-
skenuar një aksident në vitin 2003 me qël-
lim që të marrin para nga siguracioni. 

Për këtë vepër ata janë dënuar për ma-
shtrim. Gjatë marrjes në pyetje nga
gjykatësi, kosovari tha se nuk dinte asgjë
për gjendjen financiare të familjes së tij.
Për këto punë, tha ai, përgjegjëse është
gruaja e tij.

Merrte pension si invalid në Zvicër, policia
zbulon shqiptarin që punonte si truproje
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“Kalashnikov”, pistoleta që mund 
të bëhet aq e famshme sa automatiku

Fëmijët po përballen me probleme mendore
për shkak të telefonave të mençur 


